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Preço banca: R$ 2,30

Suíça já bloqueou R$ 3 bilhões em
contas investigadas na Lava Jato
A Procuradoria-Geral da
Suíça divulgou na quarta-feira (5) um relatório em que informa ter mais de 60 inquéritos criminais em curso relacionadas à Operação Lava Jato.
O documento destaca que mais
de 1 mil contas em bancos suíços já foram examinadas por
conexão com o esquema de
corrupção na Petrobras.

CCJ aprova proposta para tornar
crime de estupro imprescritível
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Linha do BNDES para exportação na
área da defesa terá US$ 35 bi em 20 anos

O relatório, que resume os
resultados do trabalho da procuradoria suíça no ano passado, destaca ainda que já foram
confiscados, no âmbito da
Lava Jato, mais de R$ 3 bilhões em contas de bancos suíços desde abril de 2014, dos
quais R$ 615 milhões foram
devolvidos às autoridades brasileiras.
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Casa Hope recebe doação de
terceiro salário do prefeito
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

29º C
20º C

Noite

EURO
Compra: 3,32
Venda:
3,32

OURO
Compra: 116,56
Venda: 128,65

Foto/José Cruz/ABr

Policiais federais entram em
estado de alerta contra
reforma da Previdência
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Segunda dose de vacina
contra a febre amarela passa
a ser dispensável

Supremo Tribunal Federal (STF)
O plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu na quarta-feira (5), por 7
votos a 3, que todos os ser-

vidores que atuam diretamente na área de segurança pública não podem exercer o direito de greve, sob qualquer

forma ou modalidade, por desempenharem atividade essencial à manutenção da ordem pública.
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Esporte

Funvic Taubaté e Sesi-SP
abrem as semifinais
nesta quinta-feira
Dos 12 times, apenas quatro seguem na disputa da Superliga masculina de vôlei
2016/2017. Chegou a fase
de semifinais e o primeiro
jogo será nesta quinta-feira
(06), entre Funvic Taubaté
(SP) e Sesi-SP. As equipes,
que terminaram a fase classificatória na segunda e terceira colocações, respectivamente, se enfrentarão às
22h, no ginásio do Abaeté,
e m Ta u b a t é ( S P ) , c o m
transmissão da RedeTV e do
SporTV.
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Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador mais
equilibrado do que nunca
Com um crescimento contínuo e desta vez reunindo um
total de 59 pilotos, o Campeonato ClickSpeed de Kart Amador (CCSKA) está cada vez
mais competitivo. A terceira
etapa, realizada no último domingo (02/4) no Kartódromo

de Interlagos, na zona sul de
São Paulo (SP), apontou o
terceiro vencedor diferente
nesta temporada em três das
quatro categorias, o que resultou numa tabela de pontuação extremamente equilibrada.
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Mineiro Felipe
Rabello estreia
na Espanha

Marcos Pacheco, treinador do Sesi-SP

Vôlei Nestlé vence a
segunda contra o Dentil/
Praia Clube pelas semifinais
Foto/ Célio Messias

Turismo
Compra: 2,99
Venda:
3,24

Alfabetização entre crianças
mais ricas é até 6 vezes maior
que entre as pobres
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DÓLAR
Comercial
Compra: 3,11
Venda:
3,11

Caixa avalia redução de juros
para consignado com garantia
do FGTS
Página 3

Depois de vencer em casa, na
primeira partida da série melhor
de cinco jogos pelas semifinais
da Superliga feminina de vôlei
2016/2017, o Vôlei Nestlé (SP)
foi a Uberlândia (MG) e conseguiu mais um resultado positivo
diante do Dentil/Praia Clube
(MG). Na terça-feira (04), a equipe dirigida pelo técnico Luizomar de Moura venceu por 3 sets
a 0 (25/19, 25/22 e 25/22), em
1h30 de partida e abriu 2 a 0 na
série.
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Tandara, maior pontuadora
do jogo

Foto/ Caal Racing Team

O regime do presidente
sírio Bashar al Assad afirmou na quarta-feira (5) que
o ataque com armas químicas ocorrido segunda-feira
(3) na cidade de Khan Sheikhoun, no norte do país, no
qual morreram pelo menos
72 pessoas, foi cometido
por terroristas com ajuda da
Turquia. As informações são
da agência espanhola EFE.
“As organizações terroristas e aqueles que as apoiam cometeram o ataque para
culpar o Estado sírio. O governo de Assad informou que
grupos terroristas introduziram substâncias tóxicas no
país a partir da Turquia para
seu uso posterior”, declarou
à agência de notícias russa
Interfax o embaixador sírio
em Moscou, Riad Haddad.
Ele refutou as acusações
de alguns países, com França e Reino Unido, que não
demoraram em responsabilizar o regime de Assad pelo
ataque. “A Síria nega categoricamente qualquer emprego
de gases tóxicos, tanto no
passado como no futuro, seja
em Khan Sheikhoun, ou em
qualquer outra cidade do
país”, destacou.
O Exército sírio, acrescentou Haddad, “não tem armas químicas”, já que “a Síria
aderiu à Organização para a
Proibição das Armas Químicas
em 2013 e cumpriu com todas suas obrigações com a
convenção para a proibição de
armas químicas”.
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STF veta greve de
servidores de todas as
carreiras policiais

Foto/ Bruno Miani

Governo sírio
acusa
“terroristas”
e Turquia
por ataque
químico
no país

Felipe Rabello e seu Camaro
Nascar Whelen Euro Series
começa neste final de semana (8
e 9/4) com a participação de pelo
menos um brasileiro. O mineiro
Felipe Rabello vai estrear na
abertura da temporada 2017 da
versão europeia da famosa Nascar norte-americana, que terá as
duas primeiras etapas disputadas
em Valência, na Espanha. Oti-

mismo não falta para o Campeão Mineiro e vice-campeão
Paulista de Marcas e Pilotos
(2016).
“A minha expectativa na
EuroNascar é muito boa. Espero já nessa primeira etapa
subir no degrau mais alto do
pódio”, confia Felipe Rabello.
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Casa Hope recebe doação de
terceiro salário do prefeito
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
CÂMARA
Tanto Eduardo Tuma (PSDB), presidente da CPI dos grandes devedores do Tesouro paulistano, como Camilo Cristófaro (líder do PSB), como Ricardo Nunes (PMDB), como
Isac Felix (PR), ...
P A U LI S TA N A
... que é o relator, como Adilson Amadeu (PTB), como
Goulart (PSD) e como Guedes (PT) não tem que se desculpar sobre dívidas que não são deles. Compreenderam ou
ainda não ?
P R E F E I TU R A
Sabendo que precisa alinhar os discursos e as atitudes,
o ligadíssimo - ainda que as vezes não demonstre - João
Doria (PSDB) não precisará de mais 90 ou 100 dias pra
começar ...
P A U LI S T A N A
... a ajustar os quem, quando, como, aonde, os porquês e os pra quem, no sentido de fazer justiça dando a cada
grupo político o instrumental que eles precisam pra ‘dorarem’.
CONGRESSO
Câmara Federal - mesmo sabendo que o Presidente Temer (PMDB) tem tudo pra seguir até o dia 31 de dezembro
de 2018, o deputado-presidente Maia tá com ele dia e noite.
PART I D O S
PSDB - Aécio Neves não precisa de adversários externos.
Além de FHC ter que descer do muro, o governador (SP)
Alckmin e o senador Serra tão naquela dos ‘mui amigos’.
HISTÓRIAS
Após mais de 30 anos presidindo - via ministério Belém
- a convenção nacional das Assembleias de Deus, o
pastor José Wellington Bezerra da Costa lançou seu filho ...
DA
... o pastor José Wellington Júnior, o ‘Dueto’ que vinha
dirigindo a Casa Publicadora das ADs. Ele é irmão do deputado federal Paulinho Freire (PR), da deputada estadual ...
P O LÍ T I C A
... (ALESP) Marta Costa (PSD) e da agora vereadora paulistana Rute Costa (PSD). É a 1ª vez que Wellington pai com mais de 80 de idade - segue com saúde e ligeireza ...
B R A S I L E I RA
... mental; porém considera que chegou a hora de assumir
novas missões. Também pela 1ª vez o voto será via Internet.
Só pra variar, Samuel Câmara tentará de novo.

A Casa Hope recebeu na terça-feira (4) o cheque de R$
17.948 correspondente ao valor do salário líquido do prefeito João Doria. Esta foi a
terceira doação feita pelo
prefeito, colocando em prática a sua promessa de campanha. As duas primeiras foram para a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e o Grupo de Apoio
ao Adolescente e à Criança com
Câncer (GRAACC).
No total, serão doados 52
salários, correspondentes aos
meses de Doria à frente da gestão municipal. As organizações
escolhidas pelo prefeito também receberão as multas de R$
200 por atrasos cobradas de
secretários e presidentes de
empresas municipais. Neste
mês, não houve nenhuma multa por atraso.
Durante a solenidade de entrega do cheque, o prefeito lem-

brou que a prefeitura também
está aberta a receber doações e
que a prioridade neste momento é a população em situação de
rua. “É impressionante a solidariedade das pessoas. Aos que
quiserem efetivamente doar nossa prioridade é para as pessoas
em situação de rua. Alimentos,
produtos de higiene, roupas novas, calçados novos, colchões,
roupas de cama, toalhas, cobertores e travesseiros para
equipar as novas unidades dos
Espaços Vida e também os
Centros Transitórios de Atendimento (CTAs). Os produtos
voltados para os cães também
são bem-vindos”, disse.
Fundada em 1996, a Casa
Hope é uma instituição 100%
filantrópica que oferece apoio
biopsicossocial e educacional a
crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de
medula óssea, fígado e rins, juntamente com seus acompanhan-

tes de baixa renda vindos de todo
o Brasil.
Durante o período de tratamento nos hospitais, a instituição oferece moradia, alimentação, transporte (para hospitais,
aeroportos e rodoviárias), assistência social, medicamentos,
assistência psicológica, vestuário, escolarização, terapia ocupacional, cursos de capacitação
profissional, recreação dirigida,
passeios culturais e festas comemorativas, sempre com o objetivo de enfrentar a doença e contribuir para a reinserção social
dos pacientes após o retorno aos
seus locais de origem.
No último ano, a instituição
ofereceu 27.118 atendimentos e
hospedou 786 pessoas. Para oferecer o atendimento, a casa, localizada na Alameda dos Guainumbis, 1.027, no Planalto Paulista, Zona Sul, possui 48 dormitórios com 192 leitos, refeitórios, salas de TV e de convi-

vência, escola, brinquedoteca,
biblioteca, consultórios de serviço social, psicologia e terapia
ocupacional, além de espaços
específicos para o desenvolvimento de cursos de capacitação
profissional, teatro e área de lazer. Apenas com medicamentos,
a instituição teve no último ano
o gasto de R$ 47.482,89.
Atualmente, a Prefeitura
mantém um convênio com a instituição por meio da Secretaria
Municipal da Saúde. O repasse
mensal varia de acordo com o
número de pacientes que a instituição atende no mês, tendo
como teto o valor de R$
97.288,48.
Para fazer doações para Casa
Hope, ligue para 5056-9700 e
procure o departamento financeiro, que irá dar as instruções.
A instituição também aceita doações de itens para uso diário
aos hóspedes, além de produtos
e roupas para o bazar.

Prefeito Doria fará palestra no
Fórum Econômico Mundial 2018
O prefeito João Doria fará
uma palestra no Fórum Econômico Mundial 2018, que acontecerá entre 23 e 26 de janeiro
em Davos, na Suíça. A iniciativa integra um plano de ação para
ampliar a presença de lideranças de São Paulo no evento internacional, que anualmente reúne empresários, políticos e intelectuais para discutir questões

de relevância global.
A participação foi confirmada na terça-feira (5), em
reunião com Klaus Schwab,
fundador e CEO do Fórum Econômico Mundial. A palestra
será apresentada durante o almoço de líderes, que é moderado por Schwab e considerado um dos principais eventos
do fórum.

Na reunião, foram também
discutidas a ampliação da participação da cidade na delegação brasileira que irá a Davos
em 2018. Além disso, está em
estudo a organização do Fórum
Econômico Mundial América
Latina de 2018 em São Paulo.
A edição de 2017 do fórum regional ocorre até 7 de abril em
Buenos Aires, na Argentina.

O Fórum Econômico Mundial é uma organização sem
fins lucrativos criada em 1971
e sediada em Genebra, na Suíça. Além das reuniões, o Fórum
produz relatórios de pesquisa
e iniciativas setoriais específicas. O último encontro, realizado de 17 a 20 de janeiro,
reuniu mais 3 mil lideranças
mundiais.

Atendente virtual do Poupatempo
amplia serviços aos cidadãos
As novidades da ferramenta
de atendimento do Poupatempo,
o assistente virtual conhecido
por Poupinha, foram apresentadas pelo governador Geraldo
Alckmin na quarta-feira (5) no
evento “Inteligência Internacional para Facilitar a Vida do Cidadão”, que aconteceu no Campus São Paulo – o espaço do
Google para startups.
Na ocasião, Alckmin assinou
um contrato de financiamento da
agência de fomento Desenvolve
SP para a Nama Software,
startup paulista responsável por
desenvolver o sistema de inteligência artificial inédito no país,
que vem prestando atendimento
aos usuários do Poupatempo. O
valor do financiamento é de R$
1,4 milhão.
“O Poupinha é inteligência
artificial atendendo o Poupatempo. Ele fez, em 99 dias, 8,5 milhões de atendimentos. Estamos
ganhando tempo, reduzindo custos e filas, atendendo com qualidade”, comentou Alckmin sobre a ferramenta. “Vamos ampliar este trabalho, procurando
atender melhor a população, de

maneira mais rápida e mais eficiente através de inteligência
artificial”, disse o governador.
A ferramenta ampliará a capacidade de responder as questões das pessoas sobre os serviços prestados pelo Poupatempo
e passará a dar informações sobre um dos serviços mais procurados, a emissão da Carteira
de Identidade (RG), e mais adiante para a Carteira Nacional de
Habilitação. Os usuários acessam o robô virtual por meio
do Portal do Poupatempo ou
Facebook.
Em fase de testes desde dezembro de 2016, o Poupinha já
realizou 8,5 milhões de atendimentos, que compreendem 540
mil chats efetuados por intermédio do Portal e Facebook do Poupatempo, mais de 217 mil agendamentos concluídos e uma média de 5,6 mil cidadãos atendidos
por dia. A fase de testes se encerra em 29 de junho deste ano.
Apresentado na forma de um
robô, o assistente virtual se assemelha a um atendente humano que dialoga com os usuários
de maneira simples e direta.

Dessa forma, o Poupinha já recebeu mais de 50 mil mensagens
de agradecimento, com expressões de “obrigado” e “Deus te
abençoe”.
No evento organizado pelo
Google e pela Nama Inteligência Artificial, com o Governo do
Estado, o governador falou sobre o programa Pitch Gov, lançado em 2015, para aproximar
o poder público de soluções inovadoras. A iniciativa, a primeira
do gênero na América Latina,
contou com a participação de
12 startups selecionadas para
prestar serviços gratuitos ao Estado, incluindo a Nama, que se
tornou parceira do Governo do
Estado para o desenvolvimento
do Poupinha.
Incentivo à pesquisa
Ainda durante o evento, foi
assinado uma parceria entre a
Fapesp e o Governo do Estado
para elaboração conjunta de edital entre o Pitch Gov e o Programa de Pesquisa Inovativa para
Pequena Empresa (PIPE). O objetivo é financiar pesquisas científicas ou tecnológicas, com

foco no desenvolvimento de soluções para desafios de relevância pública.
A parceria unirá recursos e a
expertise da Fapesp no âmbito
da pesquisa e a experiência do
Pitch Gov na aproximação entre
gestores públicos e empreendedores, de forma que as soluções
possam ser desenvolvidas dentro do setor público. A parceria
permitirá acesso aos recursos da
Fapesp, bem como uma aproximação com o governo.
A seleção será feita por uma
comissão conjunta da Fapesp e
do Governo do Estado. As empresas deverão apresentar projeto de pesquisa e indicar uma secretaria ou órgão público em que
o projeto poderá ser testado.
Caso seja aprovado pelas duas
partes, o projeto receberá o financiamento.
O futuro edital contemplará
diversas áreas de governo. Particularmente, após o sucesso dos
testes do Poupinha, deverá haver
uma área específica para projetos que contemplam uso de inteligência artificial na prestação
dos serviços públicos.

HISTÓRIAS
A Associação Torre de Vigia, organização religiosa que
age como Corpo Governante das Testemunhas de Jeová, tá
sendo expulsa da Russia, fato que revela muitos pré e pós
conceitos.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de
política desde 1992. Ela foi se tornando referência uma via
de liberdade possível. Ele está dirigente na Associação dos
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Escola para pessoas com deficiência
auditiva é reformada na Mooca
A Prefeitura de São Paulo
entregou na quarta-feira (5) a
reforma na Escola Municipal de
Educação Bilíngue para Surdos
(EMEBS) Neusa Bassetto, na
Mooca, Zona Leste da capital
paulista. A unidade de ensino recebeu a visita surpresa do prefeito João Doria e do vice-prefeito Bruno Covas no dia 10 de
fevereiro. Na ocasião, eles
constataram problemas estruturais e a necessidade de reparos
imediatos para o atendimento
aos alunos.
“Fiquei muito sensibilizado
quando conheci a escola. Era um
dia chuvoso e havia uma sala interditada com goteiras e outra
parcialmente interditada, o que
impedia as crianças de terem
aulas. Solicitei ajuda da iniciativa privada, que prontamente
atendeu nosso pedido num período de seis semanas em benefício dos alunos”, disse o prefeito João Doria durante a cerimônia de entrega.
A reforma e manutenção foram realizadas, sem contrapartida para o município, pela Setin

Incorporadora, que identificou
problemas como infiltração no
teto, pintura desgastada, armários das salas quebrados e brinquedos interditados. No telhado,
para evitar vazamentos e infiltrações, foi aplicado primer nas
áreas de captação da água, instalada manta asfáltica nas juntas de
dilatações da estrutura e usada
manta alumínica na vedação das
telhas, além da instalação de rufos e ralos semi-hemisférico
para evitar entupimento causado
pelas folhas das árvores.
A pintura de toda a unidade
foi refeita com tintas especiais
para cada área. Os armários quebrados foram substituídos nas
salas e no hall de entrada. O paisagismo no canteiro central, jardins laterais e jardim da entrada
foi refeito com instalação de grama, ornamentação com vasos de
plantas e pedrisco do caminho.
Os brinquedos de madeira do
playground passaram por conserto e revitalização, assim
como as paredes e bancos de
concreto. A reforma incluiu a
elaboração da comunicação vi-

sual nos halls e na fachada, com
desenhos artísticos no muro de
entrada e na fachada do prédio.
Telas nas grelhas do térreo foram instaladas para evitar quedas
de objetos.
“Os alunos ficaram empolgados com a visita do prefeito e
eles mesmos passaram a sinalizar os problemas da escola, reivindicando melhorias”, comenta Aurelisa de Carvalho, diretora da unidade. Camila Nunes da
Silva, 15, aluna do nono ano, disse, por meio da LIBRAS, estar
satisfeita com a reforma. “Antes
a escola estava toda quebrada,
não tinha uma sensação boa aqui
dentro. Agora ela está bonita,
mas precisamos continuar lutando por suas melhorias.”
A EMEBS Neusa Bassetto é
térrea, ocupa uma área construída de 634 m²e área externa de
2.471 m². A unidade é composta
por dois playgrounds, quadra
coberta, sala de leitura, laboratório de informática, sala de projeto, 11 salas de aula, uma sala
de arte, minhocário e áreas administrativas.

EMEBS Neusa Bassetto
A Neusa Bassetto é uma das
seis escolas bilíngues da rede
municipal de ensino de São Paulo e presta atendimento educacional a 179 alunos, tanto surdos como surdos com múltipla deficiência, que estejam
cursando Educação Infantil e
Ensino Fundamental. A unidade foi fundada há 28 anos, em
novembro de 1988, e conta
com 52 funcionários, sendo
32 professores. Todos os professores são habilitados para
a educação de pessoas com deficiência auditiva.
A escola bilíngue usa como
língua principal a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), por
meio da qual são explorados os
conteúdos dos diferentes componentes curriculares. A Língua
Portuguesa é ensinada como segunda língua, nas modalidades de
leitura e de escrita. A LIBRAS é
adquirida naturalmente, através
da interação dos alunos surdos
com usuários fluentes da língua
de sinais, desde o ingresso do
aluno na Educação Infantil.
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Suíça já bloqueou R$ 3 bilhões em
contas investigadas na Lava Jato
A Procuradoria-Geral da Suíça divulgou na quarta-feira (5)
um relatório em que informa ter
mais de 60 inquéritos criminais
em curso relacionadas à Operação Lava Jato. O documento destaca que mais de 1 mil contas em
bancos suíços já foram examinadas por conexão com o esquema de corrupção na Petrobras.

O relatório, que resume os
resultados do trabalho da procuradoria suíça no ano passado,
destaca ainda que já foram confiscados, no âmbito da Lava
Jato, mais de R$ 3 bilhões em
contas de bancos suíços desde
abril de 2014, dos quais R$ 615
milhões foram devolvidos às
autoridades brasileiras.

No documento, o órgão ressalta também a condenação na
Suíça da empresa Odebrecht, que
foi obrigada a pagar cerca de R$
630 milhões em decorrência de
crimes corporativos, além de ter
concordado em devolver US$ 1,8
bilhão em um acordo conjunto
com autoridades suíças, brasileiras e norte-americanas.

“As conclusões coordenadas
das investigações na Suíça, no
Brasil e nos Estados Unidos são
um sucesso para o combate internacional à corrupção, e o resultado de uma cooperação e coordenação estreita entre as autoridades policiais responsáveis”,
diz o relatório da ProcuradoriaGeral da Suíça. (Agencia Brasil)

Sebrae diz que 47% dos empreendedores
não pensam em se aposentar
Uma pesquisa do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae)
mostrou que 47% dos donos de
pequenos negócios estão mais
preocupados em tocar a empresa do que em se aposentar. Para
a instituição, a crise pode ser
um dos fatores que influenciaram o resultado.
“Eles estão se preparando
para continuar trabalhando. Mesmo se tiver aposentadoria, eles
vão continuar empreendendo.
Quantas pessoas mais velhas não
vemos atrás de um balcão ou de

um caixa?”, disse o presidente
do Sebrae, Guilherme Afif Domingos. Segundo Afif, há empreendedores com 80 anos que
continuam trabalhando, dependendo do estado de saúde. Já
45% dos empreendedores pensam em se aposentar algum dia
e 8% já são aposentados.
Entre os que planejam parar,
57% consideram que dependerão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A aposentadoria privada é vista como fonte
de renda para 19% dos entrevistados. Mais 18% acreditam que

os investimentos próprios serão
suficientes para seu sustento.
De acordo com a pesquisa,
os microempreendedores individuais (MEI) são os que mais
esperam receber a aposentadoria do INSS, 61% da categoria.
“Ele entrou [no mercado] como
MEI por causa da aposentadoria”, disse. Para o Sebrae, a possibilidade de ser um segurado da
Previdência Social é um estímulo para esses empreendedores –
que faturam até R$ 60 mil por
ano – se formalizarem.
O trabalhador informal que

se torna um MEI legalizado é
enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais, como os impostos de
Renda e Sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de
Integração Social (PIS) e as
contribuições para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ele paga
apenas um valor fixo mensal
para ter acesso a benefícios
como os auxílios-maternidade
e doença e a aposentadoria.
(Agencia Brasil)

Linha do BNDES para exportação na
área da defesa terá US$ 35 bi em 20 anos
A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Maria Sílvia Bastos Marques,
disse na quarta-feira (5) que a
nova linha de financiamento da
instituição para exportação de
soluções e produtos na área da
defesa terá US$ 35 bilhões nos
primeiros 20 anos, com possibilidade de ampliação de acordo com a demanda.
A nova linha de crédito para
o setor foi anunciada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, na abertura da Feira de
Defesa e Segurança LAAD 2017,
no Rio de Janeiro.
Segundo Maria Sílvia, a me-

dida vai dar competitividade aos
produtos brasileiros da indústria
de defesa em concorrências internacionais, em um mercado
em que a articulação é importante, já que os negócios são feitos
diretamente pelos governos e
não por empresas.
O BNDES vai flexibilizar
suas linhas de financiamento de
acordo com as licitações que
forem realizadas, podendo atingir até 100% de participação no
empréstimo. Os prazos para pagamento são longos, de 25 anos,
com carência de 5 anos e flexibilização de mecanismos de garantia, de acordo com a presidente do banco. A taxa de juros

ainda não foi definida.
Segundo Maria Silvia, o cargueiro aéreo KC390, produzido
pela Embraer, é um produto financiável pela nova essa linha.
Igualdade de condições
O superintendente da área de
Exportações do BNDES, Leonardo Pereira, disse que a nova
linha vai permitir ao Brasil participar de concorrências internacionais em igualdade de condições com os demais países.
“Vai tentar oferecer as mesmas condições de spread (diferença entre o que o banco
paga ao tomar um empréstimo
e o que ele cobra ao conceder

um empréstimo), prazos, demanda de garantias, para a gente
fazer um matching dessas concorrências.”
Segundo Pereira, a área da
defesa exige uma flexibilização
nas condições de financiamento porque envolve volumes muito elevados e de alto valor agregado e, “geralmente, envolve dívidas soberanas”.
A exportação na área da defesa envolve sistemas de monitoramento, integração, de segurança e bens. Segundo o superintendente do BNDES, são mercados promissores a América Latina, África, alguns países europeus e a Ásia. (Agencia Brasil)

Pedidos de falência têm queda
de 9,9% entre janeiro e março
Os pedidos de falência caíram 9,9% em todo o país no
acumulado dos três primeiros
meses do ano, na comparação
com o mesmo período de
2016. A informação foi dada
hoje (5), em São Paulo, pela
Boa Vista - Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC).
Em março, houve queda de
5,2% na comparação com o ano
anterior.
Segundo a pesquisa, as falências decretadas no trimestre su-

biram 7,6%. Na comparação
com março de 2016, houve alta
de 6,9%. Os pedidos de recuperação judicial apresentaram queda de 15,2% em três meses e
alta de 14,6% em relação a março do ano passado. As recuperações judiciais aumentaram
10,2%, alta de 22,2% em relação a março de 2016.
As pequenas empresas foram as mais afetadas porque responderam por 88% dos pedidos
de falência e por 92% das falên-

Caixa avalia redução de juros
para consignado com garantia
do FGTS
A Caixa Econômica Federal
poderá oferecer taxa de juros
mais baixa para crédito consignado com o uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia, informou o presidente da instituição, Gilberto Occhi. Ele anunciou na quarta-feira (5), em
Brasília, a antecipação do pagamento das contas inativas do
FGTS para trabalhadores nascidos em março, abril e maio.
Na quarta-feira (4), a Caixa
divulgou as regras para uso do
FGTS como garantia para empréstimos consignados, com
parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento dos trabalhadores. A nova modalidade
de crédito terá 48 meses de prazo para pagamento e taxa de juros de até 3,5% ao mês.
De acordo com a Caixa, os
valores emprestados pelos bancos dependerão do quanto os trabalhadores têm depositado na
conta vinculada do FGTS. Pelas
regras, eles podem dar como garantia até 10% do saldo da conta
e a totalidade da multa de 40%,
em caso de demissão sem justa
causa, valores que podem ser retidos pelo banco no momento
em que o trabalhador perde o vínculo com a empresa em que estava quando fez o empréstimo
consignado.

Crédito consignado
A utilização do FGTS para
crédito consignado está prevista
em lei aprovada em julho do ano
passado. O início das operações
com o FGTS dependia de regulamentação da Caixa. Segundo Occhi, a taxa cobrada para empréstimos consignados de trabalhadores da iniciativa privada na Caixa
está em 3% ao mês, na média. “Já
está na faixa de 3%, mais baixa
do que a do teto [de 3,5%].”
Ele acrescentou que a taxa de
juros depende da garantia e da
classificação de risco de
inadimplência de cada cliente.
“Com o compromisso do FGTS,
a Caixa vai trabalhar para reduzir a taxa de juros”, acrescentou.
De acordo com Occhi, todos
os agentes financeiros ainda precisam se adaptar às regras, com
a definição das taxas de juros.
O diretor executivo de Fundos de Governoda Caixa,Valter Nunes, ressaltou, porém, que, mesmo
com o uso do FGTS, o empréstimo
não tem garantia total, uma vez que o
trabalhador pode pedir demissão e não
sacar os recursos ou se aposentar, sem
que haja bloqueio dos recursos em
benefício do banco. “É uma expectativa de recebimento em caso de demissão sem justa causa. Não é 100%
de garantia [de recebimento pelo banco]”, afirmou. (Agencia Brasil)

cias decretadas no trimestre.
Nos pedidos de recuperação judicial e nas recuperações judiciais deferidas, as pequenas empresas representaram 93% do
total de casos.
Indústria e serviços lideram
Entre os setores da economia, no trimestre, a indústria
teve o maior percentual de pedidos de falência (39%), seguida do setor de serviços (35%) e

do comércio (26%). Em relação
ao mesmo período do ano anterior, o setor industrial caiu 15%,
o comércio, 15,6%, e o setor de
serviços, caiu 21%.
A avaliação dos pesquisadores é que, passado o período de
intensa retração da atividade
econômica, com redução do
consumo, restrição e encarecimento do crédito, as empresas
passam a esboçar sinais mais
sólidos de recuperação. (Agencia Brasil)

TCU bloqueia bens de
ex-diretores do Postalis por
prejuízo de mais de R$ 1 bi
O Tribunal de Contas da União
(TCU) identificou prejuízo de mais
de R$ 1 bilhão no Instituto de Previdência Complementar Postalis,
fundo de pensão dos funcionários
dos Correios. Os ministros determinaram a indisponibilidade de
bens por um ano dos ex-diretores
e ex-membros do Comitê de Investimentos do Postalis.
Os desvios identificados pela
equipe de auditoria do TCU decorrem de operações financeiras envolvendo diversos fundos de investimentos. O maior prejuízo foi verificado em operações com o Fundo de Investimentos em Cotas
Serengeti, que resultaram em
perdas de R$ 454,5 milhões. Segundo o relator do processo, ministro Vital do Rêgo, as operações contrariaram “de maneira
fraudulenta a política de investimentos do fundo” e os prejuízos foram causados por “elevados riscos assumidos de forma
consciente, deliberada e fraudulenta pelos gestores do Postalis”.
A auditoria também identificou
que a compra de debêntures da
Galileo Administração de Recursos Educacionais causou prejuízo
de R$36,8 milhões. O Postalis
comprou, em 2011, R$ 81 milhões
em debêntures, tendo como garantia as mensalidades do curso de
medicina da Universidade Gama
Filho, do Rio de Janeiro, administrada pelo grupo. Porém, a Galileo

teve falência decretada em maio de
2016. Segundo o TCU, a aquisição
dessas debêntures foi consequência da decisão negligente dos gestores do Postalis, sem os devidos
cuidados.
Os ministros decidiram que os
Correios não devem ser responsabilizados pelos prejuízos, mas determinaram que a estatal elabore
em 90 dias um plano com ações
concretas para melhorar sua atuação na supervisão do Postalis, com
o estabelecimento de prazos e responsáveis pelas ações.
Para o ministro Vital do Rêgo,
os prejuízos demonstram descaso
e intenção delituosa dos gestores.
“No fim das contas, quem assumirá efetivamente esses prejuízos são
os quase 115 mil funcionários dos
Correios, que deverão promover
novos aportes mensais a seus planos de previdência”, disse.
Novas auditorias
O ministro Vital do Rêgo disse que ainda poderá haver mais descobertas em auditorias neste e em
outros fundos. “O modus operandi [modo de agir] parece ser similar”, ressaltou.
O ministro Bruno Dantas sugeriu que sejam feitas auditorias
também em outros fundos de previdência, como o Petros, da Petrobras, a Funcef, da Caixa, a Previ, do
Banco do Brasil, e o Eletros, da
Eletrobras. (Agencia Brasil)

Governo sírio acusa
“terroristas” e
Turquia por ataque
químico no país
O regime do presidente sírio Bashar al Assad afirmou na
quarta-feira (5) que o ataque com armas químicas ocorrido
segunda-feira (3) na cidade de Khan Sheikhoun, no norte do
país, no qual morreram pelo menos 72 pessoas, foi cometido por terroristas com ajuda da Turquia. As informações são
da agência espanhola EFE.
“As organizações terroristas e aqueles que as apoiam cometeram o ataque para culpar o Estado sírio. O governo de
Assad informou que grupos terroristas introduziram substâncias tóxicas no país a partir da Turquia para seu uso posterior”, declarou à agência de notícias russa Interfax o embaixador sírio em Moscou, Riad Haddad.
Ele refutou as acusações de alguns países, com França e
Reino Unido, que não demoraram em responsabilizar o regime de Assad pelo ataque. “A Síria nega categoricamente
qualquer emprego de gases tóxicos, tanto no passado como
no futuro, seja em Khan Sheikhoun, ou em qualquer outra
cidade do país”, destacou.
O Exército sírio, acrescentou Haddad, “não tem armas
químicas”, já que “a Síria aderiu à Organização para a Proibição das Armas Químicas em 2013 e cumpriu com todas
suas obrigações com a convenção para a proibição de armas
químicas”.
Rússia apoia
A Rússia garantiu que continua apoiando o Exército sírio, apesar das acusações contra o regime sírio, e deu a entender que vetará a resolução apresentada no Conselho de
Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pela
França e pelo Reino Unido para punir o governo de Assad.
“A Rússia e suas Forças Armadas continuam a operação
de apoio às operações antiterroristas para a libertação do
país conduzidas pelo Exército da Síria”, disse Dmitri Peskov,
porta-voz do Kremlin.
Sobre a votação do Conselho de Segurança sobre o incidente, ele assegurou que “a Rússia apresentará de maneira
argumentada os dados que foram compilados por seu Ministério de Defesa”.
O porta-voz do Ministério da Defesa russo, general Igor
Konashenkov, informou nesta quarta-feira que a aviação síria bombardeou durante uma hora, um depósito de armas dos
insurgentes que abrigava uma oficina para a produção de armas “tóxicas” destinadas ao Iraque.
“Os combatentes enviavam ao Iraque armas desse enorme arsenal de armamento químico. Sua utilização pelos terroristas foi demonstrada tanto pelas organizações internacionais como pelo governo iraquiano”, destacou.
Investigação
Desde o início da intervenção aérea russa na Síria, há mais
de um ano e meio, Moscou nega todas as acusações de bombardeios indiscriminados contra a população civil do país.
Tanto as potências ocidentais como a China e a ONU pediram uma investigação objetiva do bombardeio, enquanto o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Reino
Unido acusaram o governo sírio pelo ataque químico, que a
França qualificou de “crime de guerra”.
Médicos Sem Fronteiras
A organização não governamental (ONG) Médicos Sem
Fronteiras (MSF) confirmou hoje que as vítimas do último
ataque na Síria atendidas por seu pessoal apresentam sintomas compatíveis com a exposição a um agente neurotóxico,
como o gás sarin.
A MSF explicou, em comunicado, que uma de suas equipes médicas está prestando apoio ao serviço de emergência
do Hospital Bab Al Hawa, na província de Idlib, onde aconteceu o ataque, e pôde confirmar os sintomas nos pacientes.
“Pelo menos oito dos feridos mostraram sintomas compatíveis com a exposição a um agente neurotóxico como o gás
sarin, ou compostos similares, que vão desde pupilas dilatadas e espasmos musculares até defecação involuntária”, informou a ONG.
O ataque em Khan Sheikhoun, que foi fortemente condenado pela comunidade internacional, causou a morte de mais
de 70 pessoas e deixou mais de 200 feridos, segundo os últimos dados levantados pelas Nações Unidas.
Dois agentes químicos
Os médicos da MSF que estão na região visitaram outros
hospitais onde as vítimas do ataque estão recebendo tratamento e informaram que eles exalavam cheiro de lixívia, o
que sugere que teriam sido expostos a cloro.
“Estes relatórios apontam com firmeza que as vítimas do
ataque em Khan Sheikhoun foram expostas a, pelo menos, dois
agentes químicos diferentes”, diz a ONG, que administra quatro centros de saúde no norte da Síria e dá suporte a mais 150.
(Agencia Brasil)aproximação entre palestinos e israelenses”,
afirmou Abdullah em entrevista coletiva conjunta com Trump
nos jardins da Casa Branca. (Agencia Brasil)
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STF veta greve de servidores
de todas as carreiras policiais
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ)
do Senado aprovou na quartafeira (5) relatório da senadora Simone Tebet (PMDBMS), favorável à Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
64/2016, que torna imprescritível o crime de estupro, o
que significa que a qualquer
tempo o agressor pode ser
processado e punido pelo crime que cometeu.
A PEC ainda precisa passar
por votação no plenário e ser
aprovada por três quintos dos
senadores, em dois turnos de
votação. Se aprovado no Senado, o texto é encaminhado para
a Câmara dos Deputados.
O autor da PEC, senador
Jorge Viana (PT-AC), lembrou
que o estupro é crime hediondo e inafiançável, e defendeu
que se torne também imprescritível. Viana citou dados que
mostram que mais de 70% das
vítimas de estupro são menores de idade e que os agressores, em sua maioria, fazem parte do círculo de convivência do
menor, o que dificulta a denúncia imediata do crime.
Na justificativa da PEC, o
senador incluiu estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) que estima que
ocorram no Brasil, por ano,

527 mil tentativas ou casos de
estupros consumados e, destes, apenas 10% seriam reportados à polícia. “A subnotificação dos crimes de estupro
ocorre devido ao receio que as
vítimas têm de sofrer preconceito, superexposição ou serem revitimizadas.”
“Estamos lidando com algo
que tem muito de invisível. As
organizações da sociedade, os
órgãos públicos e todo o aparato policial não conseguem
alcançar sequer a cifra relativa
ao número de estupros em nosso país, mas nós, no Brasil, disputamos os primeiros lugares
no mundo”, disse Viana.
Ao apresentar parecer favorável, a relatora da PEC, Simone Tebet, argumentou que
não é possível prever o tempo
de que a vítima precisa para
conseguir reagir ao trauma sofrido e ser capaz de buscar reparação judicial. “Por onde
quer que analisemos o crime
de estupro, sua denúncia e punição, encontramo-nos sempre
às voltas com a questão do lapso de tempo. Porque é esse lapso de tempo que fertiliza a impunidade, e é essa impunidade
que se pretende combater, ao
tornar o estupro, como hoje é
o racismo, um crime imprescritível.” (Agencia Brasil)

Temer: “Deus me deu a graça
de praticar alguns gestos de
homenagem às mulheres”
O presidente Michel Temer
aproveitou o encontro que teve
na quarta-feira (5), no Palácio do
Planalto, com a delegação de
deputadas integrantes da Rede de
Mulheres da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa
(CPLP) para elogiar a atuação
das parlamentares brasileiras.
“Sou obrigado a reconhecer
que são as deputadas os [parlamentares] mais atuantes [no Congresso Nacional]. São as que mais
mobilizam o Parlamento nos
grandes temas nacionais”, afirmou o presidente. “Temas difíceis, muitas vezes do próprio
governo, são encarados com muita tranquilidade pelas colegas
deputadas e senadoras e são levados adiante com vigor da palavra e da ação parlamentar das nossas deputadas”, acrescentou.
“Acho que Deus me deu a graça de, ao longo do tempo, praticar alguns gestos de homenagem
às mulheres, de reconhecimento
do valor das mulheres”, disse, ao
lembrar que foi o criador da “primeira delegacia de mulheres no
Brasil e, creio, no mundo”, quando era secretário de Segurança
Pública de São Paulo.
O presidente lembrou da alteração, feita na última Assembleia Constituinte, de um trecho
da Constituição brasileira que
dizia que todos são iguais perante a lei. “Quando nós reinauguramos o Estado brasileiro, em
1988 [ano em que a atual Cons-

tituição foi promulgada], nós
colocamos: “Homens e mulheres
são iguais em direitos e deveres”.
Parece pouco esse avanço vocabular, mas é a significação da presença cada vez mais efetiva da
mulher brasileira na sociedade
brasileira e, no particular, no Legislativo brasileiro”, assegurou.
Acordo facilita visto para
estudantes
Durante o encontro com as
integrantes da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar
da CPLP, Temer ratificou um
acordo que facilita e agiliza a
aquisição de visto para estudantes de países que integram a comunidade.
Aprovado em 2016 pelo Senado, o acordo foi assinado por
Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, TimorLeste, Guiné-Bissau e São Tomé
e Príncipe.
“Estamos facilitando a circulação de estudantes dentro da
CPLP para favorecer o desenvolvimento econômico, social e
técnico de outros países”, disse
Temer durante o evento.
“No cenário internacional, há
uma tendência isolacionista, mas
nossa resposta é mais diálogo e
cooperação. O Brasil se abre ao
mundo na busca de um futuro
melhor, mais particularmente
para o mundo lusófono, facilitando a circulação de nossos jovens”, disse o presidente.
(Agencia Brasil)

Governo terá grupo de
trabalho para analisar
suprimento de energia no país
O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE)
determinou a formação de um
grupo de trabalho para aprofundar as análises sobre as condições de fornecimento de energia no país. Também caberá ao
grupo definir ferramentas e formas de intensificar a divulgação
desse processo para a sociedade, de forma proativa.
Em reunião na quarta-feira
(5), o CMSE avaliou que, apesar
de o abastecimento de energia
estar assegurado para este ano,
a falta de chuva deverá levar a um
maior acionamento de usinas
termelétricas, o que pode resultar em um aumento no custo da
operação do sistema. O risco de

déficit de energia em 2017 é
igual a 0,8% e 0,1% para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste
e Nordeste, respectivamente.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou
que no final de março foi verificada energia armazenada de
41,5% nos reservatórios do
Sudeste e Centro-Oeste,
43,5% no Sul, 21,7% no Nordeste e 63,8% no Norte. Segundo o ONS, o suprimento de
energia no Nordeste está garantido mesmo em situações
de baixa geração eólica, a partir da compensação por geração térmica e pelo intercâmbio
a partir do Sistema Interligado
Nacional. (Agencia Brasil)

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na
quarta-feira (5), por 7 votos a
3, que todos os servidores que
atuam diretamente na área de
segurança pública não podem
exercer o direito de greve,
sob qualquer forma ou modalidade, por desempenharem
atividade essencial à manutenção da ordem pública.
Pela tese aprovada, fica vetado o direito de greve de policiais civis, federais, rodoviários
federais e integrantes do Corpo
de Bombeiros, entre outras carreiras ligadas diretamente à segurança pública. Essas carreiras,
no entanto, mantêm o direito de
se associar a sindicatos.
A decisão, que teve repercussão geral reconhecida e serve
para balizar julgamentos em todas as instâncias, foi tomada no
julgamento de um recurso extraordinário do estado de Goiás,
que questionou a legalidade de
uma greve de policiais civis.

No julgamento, prevaleceu o
entendimento do ministro Alexandre de Moraes, para quem o
interesse público na manutenção
da segurança e da paz social deve
estar acima do interesse de determinadas categorias de servidores públicos. Para Moraes, os
policiais civis integram o braço
armado do Estado, o que impede que façam greve.
“O Estado não faz greve. O
Estado em greve é um Estado
anárquico, e a Constituição não
permite isso”, afirmou Moraes.
A maior parte dos ministros
considerou ainda ser impraticável, por questões de sua própria segurança e pela obrigação
de fazer prisões em flagrante
mesmo fora de seu horário de
trabalho, que o policial civil
deixe de carregar sua arma 24
horas por dia.
Isso impediria a realização
de manifestações por movimentos grevistas de policiais
civis, uma vez que a Constitui-

ção veda reuniões de pessoas
armadas. “Greve de sujeitos armados não é greve”, afirmou
Gilmar Mendes.
Também votaram a favor da
proibição da greve a presidente do STF, ministra Cármen
Lúcia, e os ministros Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski, Gilmar
Mendes e Luiz Fux, que destacou o que considerou consequências nefastas de greves anteriores de policiais civis e militares, como o aumento do
número de homicídios. “O direito não pode viver apartado
da realidade”, afirmou.
A Advocacia-Geral da União
(AGU) e a Procuradoria-Geral
da República (PGR) manifestaram-se pela impossibilidade de
greve de policiais civis, contra
o Sindicato dos Policiais Civis
de Goiás (Sindipol-GO).
Relator
O relator do caso, ministro

Edson Fachin, votou para que
fosse garantido o direito de
greve dos policiais civis,
embora com restrições. “No
confronto entre o interesse
público de restringir a paralisação de uma atividade essencial e o direito à manifestação e à liberdade de expressão, deve-se reconhecer
o peso maior ao direito de
greve”, disse.
Para conciliar o direito fundamental à greve e o direito fundamental à segurança pública,
Fachin propôs como saída que
paralisações de policiais civis
fossem autorizadas previamente pelo Judiciário, estabelecendo-se um porcentual mínimo de
servidores a serem mantidos em
suas funções.
Acompanharam o relator os
ministros Rosa Weber e Marco
Aurélio Mello, para quem, com
a decisão, o STF “ afasta-se da
Constituição cidadã de 1988”.
(Agencia Brasil)

Atingidos pela tragédia de Mariana acusam
mineradoras de não cumprir acordo
Moradores afetados pela tragédia de Mariana (MG) publicaram na terça-feira (4) nota em que
acusam a mineradora Samarco e
suas acionistas Vale e BHP Billiton de não cumprir o Termo de
Ajustamento Preliminar que as
empresas selaram com o Ministério Público Federal (MPF).
O acordo é voltado para a
realização de diagnósticos socioambientais e socioeconômicos, que ajudariam a definir as
bases para a reparação dos danos
causados pela tragédia e para se
estabelecer os valores das indenizações aos atingidos.
O texto é assinado por 85
moradores de municípios de
Minas Gerais e do Espírito Santo e traz a relação de 152 nomes
de apoiadores, em sua maioria
pesquisadores, além de uma lista com 136 organizações nacionais e internacionais que endossam a nota.
A tragédia de Mariana ocorreu no dia 5 de novembro de
2015, quando a barragem de Fundão, pertencente à Samarco, se
rompeu e liberou mais de 60
milhões de metros cúbicos de
rejeitos. Dezenove pessoas morreram. Houve devastação da vegetação nativa, poluição da Bacia do Rio Doce e destruição de
comunidades. O episódio é considerado a maior tragédia ambiental do país, segundo ambientalistas.
O termo foi assinado entre
as mineradoras e o MPF, em janeiro deste ano, e homologado

parcialmente pela Justiça no
mês passado. Samarco, Vale e
BHP Billiton concordaram em
contratar especialistas para realizar os diagnósticos socioambientais e socioeconômicos e
avaliar os 41 programas desenvolvidos atualmente pelas mineradoras para reparação dos danos da tragédia.
Dependendo dos resultados,
em junho poderia ser firmado
um Termo de Ajustamento de
Conduta Final (TACF), incorporando recomendações dos consultores contratados e dos procuradores federais. Neste caso,
o MPF abriria mão da ação civil
pública onde estima os prejuízos da tragédia em R$ 155 bilhões.
O problema, segundo os
moradores, é que não há concordância sobre quais organizações
e especialistas fariam os diagnósticos socioambientais e socioeconômicos. Eles contestam
uma das opções da Samarco, a
empresa Integratio Mediação
Social e Sustentabilidade, alegando que estaria economicamente vinculada às mineradoras,
já que presta consultorias regulares a elas.
“Samarco, Vale e BHP Billiton atuam, desta forma, de modo
a cercear não só a participação
dos atingidos na construção das
decisões que têm por objeto
suas próprias vidas, mas defendem uma condução supostamente técnica de todo o processo
sob seu domínio, contestando o

controle social realizado pelas
próprias vítimas e pela sociedade civil. Trata-se da mais absurda inversão de papéis em que as
rés ditam as regras, buscando a
redução máxima dos custos das
reparações”, diz a nota.
Os atingidos alegam ainda
que a Samarco não quer acatar
as orientações do grupo de trabalho criado pelo MPF. Ele foi
composto por representantes de
aproximadamente 30 organizações sociais e pesquisadores de
universidades públicas especializados nas áreas socioambiental e de direitos humanos. A criação deste grupo era prevista no
termo preliminar e sua função
seria formular, através de processos participativos, as definições e requisitos que deveriam
embasar o diagnóstico socioeconômico e a assistência aos
atingidos.
Relatório
Em relatório final apresentado na semana passada, o grupo
de trabalho considerou que as
mineradoras não deveriam fazer
sugestões a empresas para a realização dos diagnósticos socioambientais e socioeconômicos
e que os corpos técnicos deveriam ser completamente autônomos frente aos responsáveis
pela tragédia. A Agência Brasil
teve acesso a um ofício encaminhado ao MPF, onde advogados
das três mineradoras contestam
as considerações e defendem a
tese de que a “participação de

entidades do terceiro setor e do
grupo de trabalho deve ser meramente orientativa”.
No documento, os advogados também alegam que o termo preliminar privilegia o “espírito de consensualidade” e que
as decisões devem ser tomadas
de “comum acordo”. Além disso, advertem que as entidades
escolhidas para realizar diagnósticos socioambientais e socioeconômicos “somente serão
aceitas pelas empresas se atenderem às regras de compliance
da Samarco”.
Procurada, a Samarco alegou
que não foi comunicada sobre as
conclusões do grupo de trabalho
e disse que a mineradora concorda com orientação do MPF.
A empresa acrescentou que a Integratio Mediação Social e Sustentabilidade não será responsável por nenhum diagnóstico socioeconômico. “A Samarco não
tem medido esforços para remediar e reparar os impactos. O
objetivo é construir um acordo
com o MPF. Neste momento, a
empresa não comenta as etapas
do processo de negociação”, diz
nota da mineradora.
Os advogados das mineradoras e os procuradores federais
vão se reunir ainda nesta semana para discutir as questões que
envolvem o termo de ajustamento preliminar, segundo informaram. A Agência Brasil também
entrou em contato com o MPF,
mas não obteve retorno. (Agencia Brasil)

Justiça do Rio permite transferência de
presos com diploma para nova unidade
A Justiça do Rio de Janeiro
determinou que presos com curso superior poderão ser transferidos para o Batalhão Especial
Prisional (BEP), em Benfica,
zona norte, que ainda está em
obras. A juíza Ana Cecília Argueso Gomes de Almeida, da 6ª Vara
de Fazenda Pública do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro (TJRJ), indeferiu o pedido de liminar em Ação Popular proposta contra a transferência de presos com curso superior, entre eles os custodiados das

Operações Lava Jato e Operação
Calicute para o BEP. Na ação, o
promotor André Guilherme Tavares de Freitas alega que a transferência traria privilégios aos
detentos.
Atualmente, os presos com
diploma no Rio de Janeiro estão no Complexo Prisional de
Gericinó. O BEP era destinado
a policiais presos, mas foi fechado, depois que a juíza Daniela
Barbosa Assumpção de Souza,
da Vara de Execuções Penais do
TJRJ, foi agredida durante uma

inspeção para conferir as condições do local.
Na decisão, a magistrada diz
que, judicialmente, não é da competência do Juízo Fazendário julgar matéria relacionada a privilégios e tratamento diferenciado a preso, mas sim da Vara de
Execuções Penais. Ela sustentou também que não cabe ao
Poder Judiciário interferir em
decisão do Poder Executivo.
“Não comprovado, ao menos em
um juízo de cognição sumária,
o alegado desvio de finalidade ou

qualquer outro vício que venha a
tornar o ato administrativo impugnado ilegal, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em
questões intrínsecas à Administração Pública, como é o
caso da impugnada alteração
pretendida na organização do
sistema penitenciário estadual”. A juíza disse ainda que a
Ação Popular se baseia apenas
em matérias jornalísticas que
não se constituem em provas
nos autos do processo. (Agencia Brasil)

Mais de 500 mil paulistas podem
ter o título eleitoral cancelado
Mais de 500 mil paulistas podem ter o título eleitoral cancelado, caso não regularizem a situação em um cartório eleitoral até
2 de maio. Até o momento, apenas 1,63% (8.623) dos 529.818
eleitores paulistas que não votaram e não justificaram a ausência
nos três últimos pleitos regularizaram a situação com a Justiça
Eleitoral. Quem quiser conferir
sua situação pode consultar o site
do Tribunal Regional Eleitoral de
São Paulo (TRE-SP).
Com o título cancelado, o eleitor é impedido de obter passaporte,
participar de concursos públicos, as-

sumir cargo ou função pública, renovar matrícula em estabelecimentos oficiais de ensino e obter empréstimos na Caixa Econômica Federal (CEF), entre outras sanções.
Para reg ularizar a situação
eleitoral, é necessário agendar
data e horário no site do TRE-SP,
na seção serviços ao eleitor, e
comparecer ao cartório portando
documento oficial e, se possível,
os comprovantes de votação, de
justificativa e de quitação de multa. Segundo o tribunal, dois turnos
de uma mesma eleição são considerados duas eleições para efeito
de cancelamento. (Agencia Brasil)
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CCJ aprova proposta
para tornar crime de
estupro imprescritível

Título eleitoral pode ser cancelado em caso de
irregularidades

Jornal O DIA SP
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Empresas criticam projeto que
regulamenta aplicativos de transporte
O Projeto de Lei 5.587/
2016, que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativos, aprovado na terça-feira
(4) pela Câmara dos Deputados,
foi criticado por empresas que
oferecem o serviço. A proposta
traz uma série de exigências,
como a necessidade de autorização das prefeituras, aproximando o modelo do sistema de
táxis. Após passar pela Câmara,
o projeto seguiu para apreciação
do Senado.
Pelo texto, os motoristas terão que ter Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) de prestação do
serviço e contratar seguro para
acidentes pessoais para passageiros e condutor. Também será
exigida Carteira de Habilitação
tipo B ou superior com a informação de que o portador exerce
atividade remunerada de transporte.
Críticas
A Uber considerou a proposta “retrógrada” e diz que a medida “não regula a empresa no Brasil, mas tenta transformá-la em
táxi, proibindo, então, esse modelo de mobilidade”. Em nota, a
empresa disse que espera que o
projeto seja discutido de forma
mais ampla no Senado. “O debate sobre a tecnologia deve continuar, garantindo que seja ouvida a voz de milhões de pessoas
no Brasil que desejam ter seu
direito de escolha assegurado.”

A 99Taxis, empresa que opera serviço de táxi tradicional e
de carros particulares, afirmou
que suprimir o termo “transporte privado” da regulamentação
dos aplicativos “é tecnicamente
inconsistente”. Um destaque no
texto original retirou a expressão,
tornando necessária a autorização
das prefeituras para a prestação do
serviço, do mesmo modo que
acontece com os táxis.
A Cabify também se posicionou contra o projeto. “Tais
mudanças inviabilizam o modelo atual de negócios dos aplicativos intermediadores, vão contra a voz da população e simbolizam um retrocesso ao movimento que acontece hoje no país
– e no mundo – em prol da mobilidade urbana”, diz comunicado da empresa. A emenda que
retirou a classificação do sistema dos aplicativos como serviço privado foi o centro das reclamações da Easy Taxi. “A caracterização de transporte público irá burocratizar o credenciamento de novos motoristas; não
garante a qualidade do serviço
prestado; e irá limitar a competitividade entre os sistemas, tão
benéfica para a redução de preços aos passageiros”, ressalta a
nota da companhia.
Formas de regulação
Na avaliação do coordenador do Centro de Estudos em
Negócios do Insper, Paulo Furquim de Azevedo, o projeto

aprovado pela Câmara inviabiliza o modelo de transporte por
aplicativos. “É um projeto bem
em desacordo com o interesse
público e bastante em acordo
com os detentores de alvarás de
táxi”, criticou o analista, em entrevista à Agência Brasil.
O principal problema, na opinião do professor, é justamente
a emenda que qualificou o serviço dos aplicativos como público. “O que essa emenda está querendo é impedir que as novas
tecnologias ofereçam aos passageiros e motoristas, os dois lados do mercado, a possibilidade
de eles interagirem entre si, para
preservar um mercado que até
hoje tem sido monopolizado
pelos taxistas”, acrescentou.
O modelo dos aplicativos
fica inviabilizado, segundo Azevedo, devido aos entraves burocráticos que os condutores terão de enfrentar. “Vai ter que fazer uma concessão que não é
para uma plataforma, é para cada
motorista. Isso vai tornar todo o
sistema mais engessado, de mais
difícil execução”, enfatizou.
Para o analista, a regulação
deveria ocorrer de outra forma,
como foi feito, por exemplo, na
cidade de São Paulo, onde a prefeitura determinou o cadastramento das empresas que oferecem o serviço e uma taxa a ser
paga por corrida e quilômetro
rodado. “Uma tarifa que faça incorporar no preço do serviço o
custo que ele impõe para a soci-

edade”, disse Azevedo, ao lembrar que o uso da infraestrutura
viária representa um custo para
a sociedade, por isso, a necessidade de remuneração.
Na visão de Azevedo, há espaço para que ambos sistemas
convivam. Ele lembra que, como
serviço público, os táxis têm
vantagens em relação aos carros
particulares, como a possibilidade de circular em faixas exclusivas de ônibus, no caso da cidade de São Paulo. “Eles conseguem trafegar em uma velocidade muito maior do que um carro
que seja de um aplicativo. Com
isso, você consegue dar condições para o táxi sobreviver e
competir.”
O professor do Instituto de
Direito Público Luiz Fernando
do Amaral também considera
que o PL 5.587/2016 provoca
desequilíbrio no mercado ao
colocar os aplicativos sob a
mesma regulação dos táxis. “Talvez fosse o caso de flexibilizar
o serviço de táxi”, ponderou.
Amaral acredita, no entanto,
que existem problemas no modelo dos aplicativos, como a remuneração muito baixa paga
aos condutores. “Os aplicativos
baixaram muito os valores.
Não tenho dúvida de que esses
valores não são suficientes
para manutenção dos veículos”, disse. Segundo Amaral, as
empresas que controlam os
serviços precisam investir em
qualidade. (Agencia Brasil)

Alfabetização entre crianças mais ricas
é até 6 vezes maior que entre as pobres
As desigualdades na qualidade da educação começam desde
cedo. No Brasil, crianças com
famílias de níveis socioeconômicos mais altos têm desempenho considerado adequado desde a alfabetização. Entre aquelas com nível socioeconômico
mais baixo, o percentual das que
têm aprendizado considerado
adequado chega a ser seis vezes
menor.
Os dados são de levantamento feito pelo movimento Todos
pela Educação (TPE), com base
nos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)
de 2014. Entre as crianças que
pertencem a camadas mais pobres da população, ou seja, cuja
família tem renda de até um salário mínimo (R$ 937), apenas
45,4% têm o nível adequado,
estabelecido pelo Ministério da
Educação (MEC), em leitura,
24,9% em escrita e 14,3% em
matemática.
Entre as crianças de famílias mais ricas, com renda familiar acima de sete salários mínimos (R$ 6.559), esses percentuais aumentam: 98,3% têm nível considerado adequado em
leitura; 95,4% em escrita e
85,9% em matemática. O levantamento do TPE levou em consideração o Indicador de Nível

Socioeconômico (Inse) do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), que além de renda, inclui outros dados como a
escolaridade dos pais ou responsáveis.
“O que preocupa é notar que
as desigualdades começam muito cedo”, diz o gerente de Conteúdo do Todos pela Educação,
Ricardo Falzetta. “Se tivesse um
sistema funcionando muito bem,
todos teriam as mesmas oportunidades, independentemente de
raça, cor, religião, localidade. As
condições socioeconômicas
não mudam a capacidade de a
criança aprender. Se tiver educação de qualidade, ela vai ter a
mesma aprendizagem que qualquer outra criança”.
A ANA é uma prova aplicada
em todo o país para alunos do 3º
ano do ensino fundamental, etapa em que se completa o ciclo
de alfabetização. Pelos critérios do MEC, um desempenho
adequado significa tirar pelo
menos 500 pontos na prova escrita; mais de 425 em leitura;
mais de 525 em matemática. No
total, 2,5 milhões fizeram as provas em 2014. Desses, 1,4 milhão
não tem aprendizagem adequada
em matemática, 865 mil não têm
em escrita e 558 mil não têm em

leitura.
Esses estudantes não são capazes, por exemplo, de localizar
informações em um texto ou
entender a sua finalidade. Em
matemática, não são capazes de
comparar quantidades ou de dividir pela metade.
Alfabetização obrigatória
“Essas crianças estão avançando nas séries sem o devido
desenvolvimento. O domínio da
língua passa a ser cada vez mais
fundamental para avançar em todas as áreas”, diz Falzetta. Ele
ressalta, no entanto, que não é
possível desistir dessas gerações. “Não adianta dizer que a
culpa é de quem não alfabetizou
direito. Tem que entender que vai
haver crianças em turmas heterogêneas e que é preciso ter estratégias para cada grupo”.
Ele reforça que ter uma escola bem preparada, com infraestrutura básica, acervo de livros
disponível e que seja usado pelos professores, uma boa formação dos professores e participação dos pais, colabora para uma
educação de qualidade, não apenas nos anos iniciais, mas em
toda a escolarização.
Além disso, atenção maior
deve ser dada aos grupos mais
vulneráveis, para que avancem

juntos. Os dados mostram que as
desigualdades existem entre
aqueles que moram na cidade e
no campo e entre as regiões do
país. A diferença no percentual
de crianças com alfabetização
adequada entre área urbana e área
rural chega a 14 pontos percentuais em leitura, 20,6 pontos em
escrita e 17,5 pontos em matemática, sendo que aqueles que
moram na cidade têm os melhores desempenhos.
Entre as regiões, o Norte e
o Nordeste registram os menores percentuais de crianças com
alfabetização adequada. A diferença dessas regiões para as de
melhor desempenho – Sudeste
em leitura e matemática, e Sul
em escrita – chega a 32 pontos
percentuais em matemática 38,6
em escrita e 23,7 em leitura.
Fundado em 2006, o movimento Todos pela Educação estabelece cinco metas para que,
até 2022, o Brasil garanta a todas as crianças e jovens o direito
à educação de qualidade. Entre as
metas está a de ter toda criança
plenamente alfabetizada até os 8
anos. Por lei, pelo Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em 2014, o Brasil deve, até
2024, alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. (Agencia Brasil)

Rede de combustíveis do DF terá que
pagar multa de R$ 148,7 mi por cartel
A Cascol, empresa de venda
de combustíveis com atuação no
Distrito Federal, terá que recolher contribuição de R$ 90,4 milhões para o Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos (FDD). A decisão foi anunciada na quarta-feira
(5) após reunião do tribunal do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que homologou termo de compromisso firmado com a Cascol.
O termo foi assinado no âmbito de inquérito administrativo
que investiga a prática de cartel
no mercado de revenda de combustíveis no DF. A investigação de
um cartel das empresas de postos de combustível em Brasília e
região foi parte da Operação Dubai, da Polícia Federal.
Paralelamente ao termo de
compromisso com o Cade, a Cascol também celebrou um acordo
com o Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios
(MPDFT) para o pagamento de
multa de natureza reparatória no
valor de R$ 58,3 milhões. Juntos, os acordos firmados com o
Cade e o MPDFT somam mais de
R$ 148,7 milhões.
Além da contribuição finan-

ceira, o termo de compromisso
entre a Cascol e o Cade prevê que
a empresa cesse a prática anticompetitiva, reconheça participação na conduta investigada e
coopere plenamente com as investigações do Cade até o final
do processo.
A empresa concordou ainda
em desinvestir ativos. Isso significa que ela diminuirá o número
de postos de combustível no Distrito Federal. O objetivo da medida é reduzir a concentração do
mercado e permitir a entrada e o
desenvolvimento de concorrentes no setor.

nos mais rigorosos.
A assinatura do termo de conduta encerra a medida preventiva
adotada pelo Cade na gestão da
Cascol em janeiro do ano passado, por meio da qual foi determinada a nomeação de um administrador provisório independente
para a rede de postos da empresa.
Com a celebração, a investigação
relativa à Cascol ficará suspensa
até a declaração do cumprimento
integral do acordo pelo tribunal do
Cade. O inquérito continua em trâmite em relação aos demais investigados. (Agencia Brasil)

Controle interno
A Cascol terá ainda que implementar um programa de compliance (conjunto de condutas
para garantir o cumprimento da
lei), que inclui a elaboração de
um Código de Ética e o envolvimento da alta administração e
demais funcionários com a finalidade de readequar a conduta da
empresa e coibir futuras violações legais. Por fim, ficou estabelecido que a Cascol deverá instituir um Conselho de Administração e adotar controles inter-

Receita: 2,6 milhões de declarações do Imposto de Renda
já foram entregues em SP
O total de declarações do
Imposto de Renda recebido pela
Receita Federal no estado de São
Paulo não atingiu ainda nem a
metade do esperado, faltando
menos de um mês para o término do prazo fixado pela Receita
Federal. Iniciado no último dia 2
de março, o prazo para o contribuinte entregar o documento termina às 23h59 do próximo dia
28. Até à meia-noite de terça-feira (4), foram entregues 2,6 mi-

lhões de declarações da capital e
interior paulista, quando o esperado girava em torno de 9 milhões.
Para quem depende de serviços externos na elaboração e apresentação dessa prestação de contas, resta pouco tempo porque o
número de dias úteis foi encurtado pelos dois feriados neste mês,
o da Páscoa, na semana que vem,
e o de Tiradentes, dia 21.
Mais números
Dúvidas quanto ao preenchimento e ao que deve ser declarado podem ser tiradas na unidade
da Receita Federal, na avenida
Pacaembu,715, no bairro do Pacaembu, próximo à estação Marechal Deodoro do metrô.
De acordo com a Receita, o
número de declarações de São
Paulo, retidas na malha fina, no
exercício passado somou
771.801. A grande maioria
(409.054) foi por omissão de
rendimentos do titular ou de seus
dependentes. E mais: 38% ou
293,3 mil apresentaram divergências de dados entre os que a
Receita tem e o que o contribuinte apresentou. (Agencia Brasil)

Trump diz que EI será
erradicado e luta vai durar
menos do que se espera
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou na
quarta-feira (5) que o Estado Islâmico (EI) será destruído e acrescentou que a luta contra os terroristas “será mais curta” do que o
esperado, após receber na Casa Branca o rei Abdullah II da Jordânia. O mandatário americano classificou o rei como um “parceiro e aliado devoto, desde os primeiros dias da campanha contra o Estado Islâmico, tanto na Síria quanto no Iraque”. As informações são da agência EFE.
“Vamos erradicar o EI e protegeremos os civis. Não temos
opção”, afirmou Trump numa entrevista coletiva conjunta ao lado
do rei jordaniano, em Washington.
“Será uma luta mais curta do que um monte de gente pensa,
acreditem em mim. Já demos passos enormes. Fizemos mais nas
últimas seis semanas do que o governo anterior fez em anos e
vamos continuar assim”, afirmou Trump, que está a apenas dois
meses e meio no poder.
Em mais uma de suas frequentes críticas ao seu antecessor,
Barack Obama, o magnata republicano afirmou que “herdou uma
confusão”, mas prometeu vai regularizá-la. Ele não deu, no entanto, detalhes a respeito.
Retomada de Mossul
Os EUA lideram a coalizão internacional que dá apoio aéreo
e assessoria militar ao Iraque na batalha pela retomada da cidade
de Mossul, a segunda maior do país e cuja luta pela reconquista
começou em outubro passado. As tropas iraquianas já tomaram
toda a zona leste da cidade e atualmente estão enfrentando os
jihadistas no centro, embora o confronto esteja durando mais do
que o esperado.
No último fim de semana, Jared Kushner, genro de Trump e
um de seus principais assessores, fez uma viagem surpresa ao
Iraque com o chefe do Estado-Maior conjunto dos Estados Unidos, Joseph Dunford, para reafirmar o apoio do Executivo em
Washington às tropas iraquianas em Mossul.
Paz na Palestina
Além do conflito bélico na Síria e da questão do grande número de refugiados na Jordânia, Trump e o rei Abdullah trataram
do conflito entre israelenses e palestinos. Na oportunidade, o
rei ofereceu ao presidente americano a sua ajuda e a dos países
árabes para “aparar as arestas” em um possível plano de paz palestino-israelense.
“O presidente Trump entende as circunstâncias e os desafios.
Todos temos uma responsabilidade e nosso trabalho é facilitar a
aproximação entre palestinos e israelenses”, afirmou Abdullah
em entrevista coletiva conjunta com Trump nos jardins da Casa
Branca. (Agencia Brasil)

2,6 milhões de declarações do
Imposto de Renda já foram
entregues em São Paulo
O total de declarações do
Imposto de Renda recebido pela
Receita Federal no estado de São
Paulo não atingiu ainda nem a
metade do esperado, faltando
menos de um mês para o término do prazo fixado pela Receita
Federal. Iniciado no último dia
2 de março, o prazo para o contribuinte entregar o documento
termina às 23h59 do próximo
dia 28. Até à meia-noite de terça-feira (4), foram entregues 2,6
milhões de declarações da capital e interior paulista, quando o
esperado girava em torno de 9
milhões.
Para quem depende de serviços externos na elaboração e
apresentação dessa prestação de
contas, resta pouco tempo porque o número de dias úteis foi
encurtado pelos dois feriados
neste mês, o da Páscoa, na se-

mana que vem, e o de Tiradentes, dia 21.
Mais números
Dúvidas quanto ao preenchimento e ao que deve ser declarado podem ser tiradas na unidade da Receita Federal, na avenida Pacaembu,715, no bairro do
Pacaembu, próximo à estação
Marechal Deodoro do metrô.
De acordo com a Receita, o
número de declarações de São
Paulo, retidas na malha fina, no
exercício passado somou
771.801. A grande maioria
(409.054) foi por omissão de
rendimentos do titular ou de
seus dependentes. E mais:
38% ou 293,3 mil apresentaram divergências de dados entre os que a Receita tem e o que
o contribuinte apresentou.
(Agencia Brasil)

Mais 40 municípios
têm situação de
emergência reconhecida
por causas climáticas
Mais 40 municípios tiveram
situação de emergência reconhecida pelo governo federal
por causa da estiagem prolongada ou por estragos causados
por chuvas fortes. Decreto publicado na quarta-feira (5)
pelo Ministério da Integração
Nacional no Diário Oficial da
União beneficia cidades de
dez estados: Amapá, Bahia, no
Maranhão, Pará, Paraná, Mato
Grosso, Rio Grande do Sul,
em Minas Gerais, Sergipe e
São Paulo.
Dezenove municípios tiveram a emergência reconhecida
por causa da seca prolongada e
estiagem, entre eles as cidades
mineiras de Serranópolis de
Minas, Luislândia, Ponto Chique, Bocaiúva e Indaiabira.
Já os municípios de Aripuanã, Confresa, Luciara e Porto

Alegre do Norte, todos em Mato
Grosso, estão na lista dos 21 que
tiveram a situação de emergência reconhecida por causa de
chuvas intensas, alagamentos,
inundações ou enxurradas.
O reconhecimento federal
permite que as prefeituras solicitem apoio da Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) para ações de
socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação
de áreas danificadas.
Os municípios devem apresentar um relatório com o diagnóstico dos danos e o Plano
Detalhado de Resposta ao ministério. Após a análise técnica por equipes da Sedec, o governo define o valor do recurso a ser disponibilizado.
(Agencia Brasil)
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Funvic Taubaté e Sesi-SP abrem
as semifinais nesta quinta-feira

Cezar Douglas, técnico do Funvic Taubaté
porcionando, assim, uma adaptação às referências da quadra e o
estilo de jogo do adversário. Da
mesma forma, desta vez aproveitamos a sequência de dois jogos
consecutivos em casa, pelas quartas de final, para uma preparação
com foco total no adversário”,
esclareceu Cezar Douglas.
Para o técnico do time do

Vale do Paraíba, dessa vez, estrear em casa tem muito valor. “É
um confronto de duas equipes
que já se enfrentaram muito nessa temporada e é importante começar em casa. É fundamental,
nesse primeiro jogo, ser eficiente nas principais características
da equipe, aproveitar a vibração
da torcida, trabalhar com muita

intensidade e lucidez nas decisões do início ao fim da partida”,
complementou Cezar.
Técnico do Sesi-SP, Marcos
Pacheco afirma que essa série
tem tudo para ser longa. Para
conseguir a vitória em três jogos
e seguir para a disputa do título,
o treinador sabe que time vai precisar de grandes atuações.
O comandante do Sesi-SP
ainda destaca que será preciso
paciên cia. “O primeiro jogo é
importante, mas não é definitivo. A vitória ou derrota não define nada. Tem que ter paciência, continuidade, competência
porque não tenho dúvida que os
detalhes vão fazer diferença
nessa sequência”, concluiu
Marcos Pacheco.
A outra série será entre Sada
Cruzeiro (MG) e Vôlei Brasil
Kirin (SP). Os times começam
a se enfrentar no próximo sábado (08), às 20h30, no ginásio do Riacho, em Contagem
(MG), com transmissão ao vivo
do SporTV.

EuroNascar

Foto/Divulgação

Mineiro Felipe Rabello estreia na Espanha

Felipe Rabello vai atrás da vitória na EuroNascar
Nascar Whelen Euro Series em Valência, na Espanha. Oticomeça neste final de semana (8 mismo não falta para o Campeão
e 9/4) com a participação de pelo Mineiro e vice-campeão Paulismenos um brasileiro. O mineiro ta de Marcas e Pilotos (2016).
Felipe Rabello vai estrear na
“A minha expectativa na Euabertura da temporada 2017 da roNascar é muito boa. Espero já
versão europeia da famosa Nas- nessa primeira etapa subir no
car norte-americana, que terá as degrau mais alto do pódio”, conduas primeiras etapas disputadas fia Felipe Rabello.

O piloto de 33 anos de idade
vai correr na Divisão Elite 2 da
conhecida EuroNascar, com um
Chverolet SS da equipe italiana
Caal Racing Team, tendo como
companheiros a italiana Arianna
Casoli e o luxemburguês Gil Linster, que vão compor um grid de
28 competidores de 15 países.
“Fiz treinos muito bons e a
equipe é extremamente competente e competitiva”, endossa o
representante de Belo Horizonte,
que começou a correr de kart aos
nove anos de idade, conquistando
o tricampeonato mineiro. O piloto ainda teve uma passagem vitoriosa na Sprint Race em 2015.
A temporada da Nascar Whelen EuroSeries 2017 será composta inicialmente de quatro rodadas
duplas na Espanha, Inglaterra, França e Alemanha, e com playoffs
também com duas corridas em
cada evento na Itália e Holanda,
onde será coroado o campeão.
Os treinos em Valência começam nesta sexta-feira (07)

com duas sessões livres de 30
minutos. A tomada de tempos
para a formação do grid de largada será no sábado pela manhã,
com oito minutos de duração, seguido da Super Pole, com cinco
minutos. A primeira etapa será no
período vespertino, com 16 voltas (64,80 km) pelo circuito Ricardo Tormo. O complemento da
programação com a segunda etapa, com a mesma extensão será
no domingo (09) pela manhã.
Calendário da Nascar Whelen EuroSeries 2017:
08 e 09/4 - Valência – Espanha; 10 e 11/6 - Brands Hatch –
Inglaterra; 15 e 16/7 - Venray –
França; 29 e 30/7 - Hockenheim
– Alemanha;
Playoffs
16 e 17/9 - Franciacorta –
Itália; 14 e 15/10 - Zolder – Holanda.
Visite:
http://
hometracks.nascar.com/series/
whelen-euro-series

Com um crescimento contínuo e desta vez reunindo um total de 59 pilotos, o Campeonato
ClickSpeed de Kart Amador
(CCSKA) está cada vez mais
competitivo. A terceira etapa,
realizada no último domingo
(02/4) no Kartódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo
(SP), apontou o terceiro vencedor diferente nesta temporada em
três das quatro categorias, o que
resultou numa tabela de pontuação extremamente equilibrada.
Desta vez a vitória na categoria Elite ficou com Everton Carajeleascow, na Light o estreante Nivaldo Ferro foi o vencedor,
na Corrida das Princesas Miriam
Schivel comemorou a sua primeira vitória, enquanto Daniel
Robles subiu no degrau mais alto
do pódio da Graduados pela segunda vez na temporada. Após
estas três etapas a liderança da
Elite está com Alberto Cesar
Otazú, Thiago Kelpmair e Sidney
Sky estão empatados na Light,
Fernanda Jardim é a líder da Cor-

rida das Princesas, enquanto Daniel Robles abre pequena vantagem na Graduados.
Na bateria Light e Graduados,
reunindo 24 inscritos, Daniel
Robles largou da pole position,
estabeleceu a volta mais rápida e
venceu. Entre os pilotos da Light, Nivaldo Ferro também foi o
mais rápido na classificação e foi
o vencedor, ao chegar em quinto
na classificação geral. Foi uma
prova muito disputada, com briga
do meio da corrida até o final pela
ponta entre Robles e Miriam
Schivel, segunda colocada. Aliás,
o destaque desta prova foi a participação de quatro mulheres, sendo que duas subiram no pódio,
mostrando que a Corrida das Princesas está preparando-as para brigar em qualquer categoria.
Na Corrida das Princesas
Miriam Schivel largou da pole
position entre as 23 meninas, mas
foi o tempo todo pressionada por
Fernanda Jardim, que completou
o giro mais rápido e chegou lado
a lado com a vencedora, com a
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Campeonato ClickSpeed de Kart
Amador mais equilibrado do que nunca

Everton Carajeleascow venceu na Elite
diferença de apenas 50 milési- brada e disputada entre os quatro
mos de segundo entre elas.
primeiros colocados, que se reveNa principal bateria, reunin- zaram várias vezes na ponta, até
do 15 pilotos da Elite, Gustavo Carajeleascow cumprir a volta
Ariel garantiu a pole position, com mais rápida e caminhar para a sua
Everton Carajeleascow em segun- primeira vitória na temporada.
do e Alberto cesar Otazú, os três
A quarta etapa do Campeonato
separados por menos de um déci- ClickSpeed de Kart Amador será no
mo de segundo. O que se viu foi dia 28 de maio, no Kartódromo Aloutra prova extremamente equili- deia da Serra, em Barueri (SP).

Superliga Feminina 16/17

Vôlei Nestlé vence a
segunda contra o
Dentil/Praia Clube
pelas semifinais
Equipe de Osasco abriu 2 a 0 na série melhor de cinco
jogos e conseguiu boa vantagem na busca por uma vaga
na decisão
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Primeira partida da série melhor de cinco será às 22h, no ginásio do Abaeté, com transmissão da RedeTV e do SporTV
Dos 12 times, apenas quatro
seguem na disputa da Superliga
masculina de vôlei 2016/2017.
Chegou a fase de semifinais e o
primeiro jogo será nesta quintafeira (06), entre Funvic Taubaté
(SP) e Sesi-SP. As equipes, que
terminaram a fase classificatória
na segunda e terceira colocações,
respectivamente, se enfrentarão
às 22h, no ginásio do Abaeté, em
Taubaté (SP), com transmissão
da RedeTV e do SporTV.
A série melhor de cinco jogos começa na casa do time que
terá a chance de fazer o maior
número de jogos diante de sua
torcida. A melhor posição na tabela deu ao grupo do Vale do Paraíba esta condição e o técnico
Cezar Douglas explicar o porquê
de optar por abrir a disputa no seu
ginásio - diferente das quartas de
final, quando estreou na série
fora de seus domínios.
“Fizemos a opção de começar as quartas de final em Juiz de
Fora foi por ter jogado a última
rodada do segundo turno lá, pro-

Hooker no ataque
Depois de vencer em
casa, na primeira partida da
série melhor de cinco jogos
pelas semifinais da Superliga feminina de vôlei 2016/
2017, o Vôlei Nestlé (SP)
foi a Uberlândia (MG) e
conseguiu mais um resultado positivo diante do Dentil/Praia Clube (MG). Na
terça-feira (04), a equipe
dirigida pelo técnico Luizomar de Moura venceu por 3
sets a 0 (25/19, 25/22 e 25/
22), em 1h30 de partida e
abriu 2 a 0 na série.
Com mais uma vitória, o
Vôlei Nestlé estará garantido na grande final da Superliga. Em caso de um resultado positivo do Dentil/
Praia Clube na próxima
sexta-feira (07), quando
será a terceira rodada das
semifinais, a disputa segue
adiante.
O Vôlei Nestlé contou
com boa atuação da levantadora Dani Lins. A jogadora
foi a mais votada no site do
Vôlei Brasil (Confederação
Brasileira de Voleibol) e recebeu o Troféu VivaVôlei
por ser eleita a melhor jogadora da partida. Depois de
desfalcar a equipe de Osasco na rodada passada, com
problemas pessoais.
Outra jogadora do Vôlei
Nestlé se destacou: a ponteira Tandara, maior pontuadora do segundo duelo pelas semifinais, com 21
acertos.
Pelo lado do Dentil/
Praia Clube, a experiente
Walewska falou sobre as
chances de virada do seu
time. A central afirma que a

série é longa e que o grupo
precisa se unir ainda mais
neste momento.
Camponesa/Minas
vence Rexona-Sesc e deixa tudo igual nas semifinais
Na outra partida das semifinais o Camponesa/Minas (MG) deixou tudo igual
no playoff melhor de cinco
da Superliga feminina de
vôlei 16/17. A equipe mineira venceu o RexonaSesc (RJ) por 3 sets a 1
(25/22, 25/21, 21/25 e 25/
19), em 1h55 de jogo, no
ginásio do Tijuca, no Rio de
Janeiro (RJ). O time carioca levou a melhor na primeira partida da série, em
Belo Horizonte (MG), por
3 sets a 0.
As duas equipes voltarão à quadra na próxima
sexta-feira (07), às 21h30,
no ginásio do Tijuca, no Rio
de Janeiro, para o terceiro
jogo da série melhor de cinco das semifinais. O SporTV transmitirá ao vivo.
A levantadora Naiane
brilhou na partida de terça-feira, foi eleita a melhor da partida em votação popular no site da
Confederação Brasileira
de Voleibol (CBV) e fic o u c o m o Tr o f é u Vi v a Vôlei, programa de resp o n s a b i l i d a d e s o c ial da
entidade que atende crianças de 7 a 14 anos por meio
de escolinhas de vôlei.
A oposta norte-americana Hooker foi a maior pontuadora do confronto, com
21 acertos.

