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Poupança tem menor perda de
recursos para fevereiro em três anos
Sem corte de gastos, déficit público
pode ser de R$ 182 bi, estima Senado
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Receita apreende R$ 15 milhões em
mercadorias irregulares na capital paulista

A caderneta de poupança
registrou a menor perda de recursos para meses de fevereiro em três anos. Segundo o
Banco Central, no mês passado, os saques superaram os
depósitos em R$ 1,67 bilhão,
contra saques líquidos (diferença entre saques e depósitos) de
R$ 6,26 bilhões em fevereiro
de 2015 e de R$ 6,63 bilhões
em fevereiro de 2016.

Mulheres representam
52% dos servidores do
Estado de São Paulo
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O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald
Trump, assinou na segundafeira (6) uma nova versão
do seu polêmico decreto
sobre imigração que havia
sido bloqueado pela Justiça americana, diminuindo
de sete para seis o número
de países atingidos, com a
retirada do Iraque da lista.
As informações são da
agência argentina de notícias Télam.
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Previsão do Tempo
Terça: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

25º C
19º C

Noite

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, disse que ficou
surpreso com o volume de caixa 2 na última campanha eleitoral
à presidência
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro
do Supremo Tribunal Federal, Gil-

Sem reforma da Previdência,
país precisará elevar
impostos, diz secretário

na última campanha eleitoral à Presidência, mesmo diante do alto
montante gasto oficialmente, tanto pela chapa da candidata Dilma
Rousseff, quanto pela do candidato de oposição, Aécio Neves.
“Agora, estamos vendo o significativo percentual que foi doado por caixa 2, de maneira informal”, disse. Mendes foi um
dos palestrantes do Fórum Reforma Brasil, promovido pela
Associação Comercial de São
Paulo, Federação das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo e Instituto Panthéon
Jurídico, na capital paulista.
Para as eleições presidenciais de 2018, o presidente do TSE
defendeu que o Congresso consiga elaborar uma estrutura para
regular o tema, que precisa entrar na agenda de votações até
setembro.
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TSE ouve delatores da Lava
Jato em ação contra a chapa
Dilma-Temer
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Indicador de Incerteza
da Economia recua e
atinge menor nível desde
maio de 2015
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Esporte

Vôlei Nestlé encara o
Renata Valinhos/Country,
de olho na vice-liderança
Com 45 pontos, o Vôlei
Nestlé ocupa a terceira posição
da Superliga 2016/17 e mira a
vice-liderança que, atualmente,
pertence ao Dentil/Praia Clube,
com 46. O time de Osasco foi
superado na classificação na
rodada passada e precisa da vitória diante do Renata Valinhos/
Country, nesta terça-feira (07),
às 20h30, para continuar na disputa pela segunda colocação. A
partida contra o adversário do
interior de São Paulo, último
colocado com seis pontos,
está marcada para o ginásio
Pedro Ezequiel da Silva, em
Valinhos.
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Turismo
Compra: 3,10
Venda:
3,29

EURO
Compra: 3,30
Venda:
3,30

OURO
Paulista de Resistência

Academia Shell Racing
repete dobradinha no
Paulista Light, com vitória
de Felipe Baptista
Após conquistar uma dobradinha em Interlagos na primeira etapa, a dupla da Academia Shell Racing voltou a
ser o principal destaque do
Paulista Light de Kart, que
realizou neste final de semana sua segunda etapa em Al-

A temporada 2017 do Campeonato Paulista de Resistência
começou no final de semana, na
cidade de São José dos Campos,
no Vale do Paraíba. As principais
equipes do estado participaram
do evento, que também reuniu
atletas de diversas categorias no
circuito montado na Via Norte, na
Avenida José Marcondes Pereira,
no centro da cidade. Na Elite, a
festa foi local, com a vitória de
Roberto Pinheiro da Silva, o Betinho, e Cristiane Silva. Página 6

deia da Serra, na Grande São
Paulo. Felipe Baptista fez a
pole position e venceu as
duas baterias da categoria
Junior, enquanto Diego Ramos completou a dobradinha
para a equipe na segunda bateria.
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Endurance Brasil terá
patrocínio master do
energético Dopamina
Mindful Drink

Nati Martins aposta em obediência tática

Funvic/Brasil Pro Cycling
vence na abertura da
Paulista de Resistência

Comercial
Compra: 3,12
Venda:
3,12

Compra: 115,62
Venda: 127,61

mar Mendes, declarou na segunda-feira (6) que todo o TSE ficou
surpreso com o volume de caixa 2
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Trump assina
novo decreto
que restringe
imigração e
Iraque sai
da lista

Foto/ Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Escritório da ONU
para Redução do Risco de
Desastres pediu apoio urgente de US$ 2,7 bilhões
para o plano de recuperação do Haiti, em três anos.
O valor equivale à perda
que o país sofreu depois da
passagem do furacão Matthew, há seis meses, e representa 32% do Produto
Interno Bruto haitiano. O
pedido foi feito na véspera da 5ª Plataforma Regional para Redução do Risco
de Desastres nas Américas, que começa nesta terça-feita (7) em Montreal,
no Canadá.
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Valor do caixa 2 em campanha
eleitoral surpreendeu TSE,
diz Gilmar Mendes

Foto/ Marcello Zambrana

ONU pede
ajuda urgente
para plano de
recuperação
do Haiti

O resultado é o melhor registrado para o mês desde
2014, quando os depósitos tinham superado as retiradas
em R$ 1,85 bilhão. Nos dois
primeiros meses de 2017, a caderneta registrou retiradas líquidas de R$ 12,4 bilhões,
perda de recursos menor que
os R$ 18,67 bilhões
registrados no mesmo período do ano passado. Página 3

Campeonato passa a se chamar DOPAMINA ENDURANCE
Com contrato assinado por
um ano, o energético Dopamina
Mindful Drink é o novo patrocinador do Endurance Brasil. O campeonato, que reúne marcas como
Ferrari, Lamborghini, Porsche e

potentes protótipos, é o maior
do Gran Turismo no Brasil e
tem seu berço no Rio Grande
do Sul. A temporada 2017 começa oficialmente no próximo
dia 26 de março.
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Governador destaca 3,7 mil vagas
no programa Escola da Família
Prefeitura intensifica ações
de tapa-buraco
A Secretaria de Prefeituras
Regionais intensificou, a partir deste sábado (3), a operação
de tapa-buracos na cidade. Serão 75 equipes, com um caminhão e 8 funcionários em cada
uma delas, atuando nas 32 prefeituras regionais.
O prefeito João Doria participou da ação em uma via de
Campo Belo, na Zona Sul de
São Paulo. “Hoje nós começamos a operação tapa-buraco
através das Prefeituras Regionais, o Bruno Covas é coordenador deste programa, serão 30 dias com as 32 Prefeituras Regionais em que trabalharemos 10 horas todos os
dias tapando buracos nas principais vias. São milhares de
buracos, é impressionante
como São Paulo tem o asfalto
maltratado, mas este programa
irá sanar parte do problema”,
disse o prefeito.

Um buraco com cerca de 2
metros quadrados leva em torno de 50 minutos para ser tapado. Na gestão passada havia,
em média, 31 equipes para
operações de tapa-buraco.
Desde o primeiro dia da nova
gestão esse contingente tem
sido aumentado. Atualmente,
há 75 equipes nestas operações
e o efetivo operacional ainda
deve ser ampliado o mais breve possível.
Cada caminhão das equipes
estará carregado com cerca de
12 toneladas de massa asfáltica. Uma empresa fará a doação
de parte do produto usado na
ação, 1,2 tonelada no total, em
sacos de 50 quilos. O prefeito
ressalta a importância de parcerias com as empresas e se
coloca à disposição de outros
representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir
com a cidade.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I S T Ó R I AS
Amanha, o mundo ’comemora’ o Dia Internacional da Mulher.
Nos EUA, Ivanka, uma das filhas do Presidente Trump, é a favor
de que o pai faça cumprir sua parte na diminuição ...
DE
... do aquecimento global (acordo de Paris). No Brasil, a 1ª
mulher eleita à Presidência - Dilma Roussef (ex-PDT no PT pelas mãos do presidente Lula em 2010 e em 2014) - acabou ...
MULHERES
... por ser ‘impedida’ - pela maioria do Senado - em 2016,
frustrando milhões de mulheres de todas as regiões do país que
começavam a se achar ’empoderadas’, termo da hora ...
NA S
... que significa muito pouco na medida que todo e qualquer
poder - inclusive os que são tomados de quem os detinha - só
será bem exercido na medida que for usado pra auxiliar ...
PO L Í T I C AS
... os que precisam. O afastamento de Dilma acabou jogando
no colo da jovem - podia ser neta do Presidente Temer (PMDB)
- Marcela a condição de se tornar 1ª Dama brasileira ...
I N T E R NAC I O N AI S
... Em compensação, u’a mulher de aparência frágil, chamada
Carmem Lúcia, tem hoje nas mãos a presidência do Supremo Tribunal Federal e com ela um voto que pode ...
B R AS I LE I RA S
... tanto inocentar como condenar parlamentares acusados, via
operação lava-jato, por membros de empreiteiras como a Odebrecht, que agora confessam que bancavam ...
PA U L I S T A S
... campanhas eleitorais deles e de seus partidos via dinheiro
de corrupção (caixa 2). Em Curitiba, a advogada Angela
Moro, esposa do juiz federal Sério Moro, quer paz ...
PA U L I S T A N AS
... pra ela e pra ele, bem longe da política. Em São Paulo, quem
vai ser homenageada na Assembleia (SP) é a esposa do prefeito
Doria (PSDB), a artista plástica Bia Doria.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária desde 1992.
Ela foi se tornando referência na política e uma via da liberdade
possível. Ele está dirigente na API e Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo).
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Os interessados em concorrer à bolsas de estudos integrais em instituições de ensino superior conveniadas ao
Programa Escola da Família
têm até 15 de novembro para
fazer a sua inscrição. Estão
disponíveis 3.771 vagas.
A inscrições podem ser
feitas a partir desta segundafeira (6). A notícia foi dada
pelo governador Geraldo Alckmin, no sábado (4), em seu
programa Conversa com o
Governador. “O aluno estuda
de graça e retribui à sociedade sendo o nosso monitor, no
sábado ou no domingo. As escolas abrem para os jovens e

seus familiares e para o bairro. Tem futebol, xadrez, aula de
balé, inglês, informática, padaria artesanal, programa de geração de emprego. É um belíssimo programa”, disse o governador ao anunciar as vagas.
Os custos da bolsas são
compartilhados na forma de
50% até o limite de R$ 500 arcados pelo Governo do Estrado e a outra metade pelas faculdades conveniadas. O aluno
retribui com serviços prestados como educador, no sábado
ou domingo, pelo período de
oito horas semanais, nas mais
de 2.300 Escolas da Família,
mantidas pelo Governo do Es-

tado, em aproximadamente
600 municípios paulistas.
Para se inscrever, o estudante interessado deve acessar o
site do Programa Escola da Família.
Sobre o programa
Desde 2011, o Escola da Família distribuiu 98.822 bolsas de
estudo para universitários. O
programa da Secretaria de Estado da Educação conta atualmente com 6.818 bolsistas. Para
concorrer, o estudante deve estar regularmente matriculado em
um curso de graduação de uma
instituição privada de ensino superior conveniada e não ser be-

neficiário de outra bolsa de estudo ou financiamento.
Em 13 anos de funcionamento completados em 2016,
o programa Escola da Família
promoveu 2,4 milhões de
ações e recebeu 44,9 milhões
de visitantes, nas 2,3 mil escolas participantes em todo o
Estado de São Paulo.
O programa abre as escolas
nos finais de semana, com atividades esportivas, culturais e orientações sobre saúde e profissões para a população. Tudo a
cargo de educadores, voluntários e estudantes universitários,
que ganham bolsas de estudo
para participar.

Detran.SP desvenda os mitos e
verdades sobre o teste do bafômetro
Tomar vinagre, usar antisséptico bucal ou comer chocolate.
Se tornou uma espécie de lenda
urbana entre os motoristas infratores que querem burlar o teste
do bafômetro. Mas a verdade é
que nenhum deles livra motorista de resultado positivo no etilômetro. Os itens ditos infalíveis
da lista imensa, que ainda inclui
antisséptico bucal e refrigerante, não funcionam.
“O bafômetro mede o álcool ingerido que passou para a
circulação sanguínea e, posteriormente, é exalado dos pulmões
para o ar. O vinagre não consegue interferir no etanol exalado
para o ar, provindo dos pulmões

do motorista”, explica a hepatologista Marta Deguti, do Centro
de Gastroenterologia do Hospital 9 de Julho. Na realidade, se o
vinagre contiver álcool, isso
pode até agravar o resultado positivo do teste.
O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) esclarece que o
aparelho é capaz de detectar a
presença de álcool no organismo mesmo se a medição for realizada imediatamente após o
motorista ter consumido alimentos como bombom com licor ou
usado antisséptico bucal que
contenha álcool na formulação.
Nesses casos, se a pessoa

não tiver realmente ingerido bebida alcoólica e tiver receio do
resultado por ter feito uso desse tipo de produto, a orientação
é que o cidadão informe o fato à
autoridade de trânsito no momento da abordagem. Dessa forma, o condutor pode pedir para
fazer um novo exame, caso o
primeiro dê positivo.
Outro “truque” que ganhou
fama recente na internet é o
Metadoxil (piridoxina ou vitamina B6), um medicamento que
acelera a metabolização do álcool do fígado e é mais utilizado
no tratamento de alcoolismo e
alterações hepáticas. “Mas ele
não interfere na concentração do

álcool que está no sangue ou que
é exalado e medido no bafômetro”, rebate a médica.
Infração
Não se submeter ao exame
também é uma infração. Assim
como quem tem a embriaguez
atestada no exame, quem se recusa a soprar o aparelho também é
multado em R$ 2.934,70 e notificado a responder processo de
suspensão do direito de dirigir
pelo período de um ano. Quem for
reincidente nesse tipo de infração
em um período de 12 meses é
multado em R$ 5.869,40 e responde a processo de cassação do
direito de dirigir por dois anos.

Inscrições abertas para novos cursos
da Padaria Artesanal do Fussesp
Quem quiser aprender mais
sobre confeitaria e panificação,
a Padaria Artesanal, projeto do
Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo (Fussesp), está com inscrições abertas para quatro novos cursos,
além do tradicional curso de 10
pães artesanais.
Os novos cursos serão rápidos e terão 8 horas de duração.
O aluno aprenderá a fazer pão de
mel (tradicional e integral e so-

nho assado); panetones (integral e tradicional) e colomba
pascal; cookie gourmet e bem
casado; e tortas (batata doce e
frango) e quibe de biomassa.
As aulas serão ministradas em
módulos (um por dia) e acontecerão todas as sextas-feiras
na sede do Fundo Social, no
Parque da Água Branca, e na
unidade no Palácio dos Bandeirantes.
Para participar, os interes-

sados devem ter mais de 16
anos de idade e precisam apresentar o certificado de conclusão do curso básico da Padaria
Artesanal. Mais informações
pelos telefones (11) 21938969 / (11) 2193-8446 ou
pelo site do Fussesp.
Sobre a Padaria Artesanal
Implantada em junho de
2001, a Padaria Artesanal está
presente em duas unidades pró-

prias do Fundo Social, na capital, e em praticamente todos os
municípios do Estado de São
Paulo por meio de convênio
com entidades sociais e Fundos
Municipais.
Até o momento, foram entregues 1.390 kits da Padaria
Artesanal, instalados no interior do Estado e em entidades sociais da capital. Neste mesmo
período, foram qualificadas
92.592 pessoas.

Programa de incentivo à cultura adota
novo sistema para documentos
O ProAC ICMS é um programa de incentivo à cultura
do Estado de São Paulo. Neste ano, o programa estadual
de incentivo à cultura abrirá
as inscrições a partir do dia
15 de março e com uma im-

portante novidade: os novos
cadastros serão somente online, ou seja, os documentos
agora deverão ser anexados
no próprio sistema.
Os interessados têm até 20
de outubro para se inscreverem.

O envio físico dos documentos
é obrigatório e ocorrerá apenas
após a aprovação do Projeto pela
Comissão (CAP).
Vale lembrar que não foram
alterados os procedimentos para
os inscritos até 2016. O novo

modelo busca trazer melhoria
nos procedimentos para cadastro dos proponentes e projetos
culturais.
A legislação do programa
continua a mesma. Preparem os
documentos e boa sorte!

Mulheres representam 52% dos
servidores do Estado de São Paulo
Todo dia é dia de Maria, Helena, Daniela… No Governo do
Estado de São Paulo, as mulheres não só têm seus direitos garantidos diariamente, como representam a maioria. Ao todo, há
339.161 mulheres atuando em
equipamentos do Estado. Esse
número representa 52% do total de servidores.
Foi à frente de um cargo na
carreira pública que Maria Auxiliadora Teixeira, gerente do

Poupatempo nas unidades de
Guarulhos, Sé e Luz, realizou –
ou realiza como ela faz questão
de frisar – seu sonho. “Me formei psicológica e sempre quis
trabalhar ajudando pessoas. É o
que faço no Poupatempo”, diz.
Já Karla Gouveia, controladora de trens da CPTM, construiu uma carreira ascendente na
companhia paulista de trens.
“Passei por vários cargos até
chegar onde cheguei. Aprendi

muita coisa”.
Outro grande exemplo – e
orgulho do Estado de São Paulo
– é a Coronel Helena, secretaria-chefe da Casa Militar e coordenadora Estadual da Defesa
Civil, que tem uma trajetória de
sucesso na Polícia Militar. “Me
esforcei muito, mas tudo valeu
a pena”.
O empenho de Maria, Karla
e Helena, certamente, são os
mesmos de todas as mulheres

paulistas, que precisam, muitas
vezes, não dar ouvidos aos desmotivadores de plantão para seguir em frente.
Para homenagear o esforço
de todas as servidoras do Estado de São Paulo como o de
todas as paulistas, o Portal do
Governo do Estado produziu
um vídeo especial. Clique e se
emocione com a histórias delas e de todas as mulheres de
São Paulo.

Pró-Sangue realiza campanha do
Dia Internacional da Mulher
O dia 8 de março é celebrado em todo o mundo como
o Dia Internacional da Mulher. Somando forças, a Fundação Pró-Sangue promove
ação para as mulheres. Um
público tão e special e que faz
uma grande diferença no cenário da doação de sangue.
A Fundação está convidando
as mulheres durante toda a se-

mana a comparecer a um posto
de coleta. A ideia é que elas lancem o desafio da doação de sangue nas redes sociais engajadas
pela hastag #SomosDoadoras.
Também faz parte do projeto que
a convidada leve uma ou mais
amigas para juntas engrossarem
a campanha.
Por meio dessa ação, a PróSangue também estima refor-

çar a coleta de sangue durante
essa semana do Dia Internacional da Mulher.
A Fundação é responsável
pelo abastecimento de mais de
100 instituições de saúde da
rede pública da Região Metropolitana do Estado. A cidade de
São Paulo sozinha corresponde a 32% do sangue coletado
no Estado.

E para cumprir essa finalidade pública, as mulheres possuem uma grande importância.
A representatividade do público feminino vem se tornando
cada vez mais expressiva. No
universo dos doadores da PróSangue as mulheres estão em
crescente e já correspondem
por 43% do sangue coletado na
instituição.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Poupança tem menor perda de
recursos para fevereiro em três anos
A caderneta de poupança registrou a menor perda de recursos para meses de fevereiro em três anos. Segundo
o Banco Central, no mês passado, os saques superaram os
depósitos em R$ 1,67 bilhão, contra saques líquidos
(diferença entre saques e depósitos) de R$ 6,26 bilhões
em fevereiro de 2015 e de

R$ 6,63 bilhões em fevereiro de 2016.
O resultado é o melhor registrado para o mês desde 2014,
quando os depósitos tinham superado as retiradas em R$ 1,85
bilhão. Nos dois primeiros meses de 2017, a caderneta registrou retiradas líquidas de R$
12,4 bilhões, perda de recursos
menor que os R$ 18,67 bilhões

registrados no mesmo período
do ano passado.
Desde o início da recessão
econômica, em 2015, os investidores têm retirado dinheiro da
caderneta para cobrir dívidas
num cenário de queda da renda e
de aumento de desemprego. Em
2015, R$ 53,5 bilhões deixaram
a poupança, a maior retirada líquida da história. Em 2016, os

saques superaram os depósitos
em R$ 40,7 bilhões.
Outro fator que contribuiu
para os saques foi a perda de rentabilidade da caderneta em relação a outras aplicações. Nos 12
meses terminados em fevereiro,
a poupança rendeu 8,27%, contra 13,95% do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI).
(Agencia Brasil)

Sem corte de gastos, déficit público
pode ser de R$ 182 bi, estima Senado
Relatório apresentado na segunda-feira (6) pela Instituição
Fiscal Independente (IFI), órgão
do Senado que acompanha o desempenho fiscal e orçamentário
do país, estima que o setor público consolidado registrará déficit
primário de R$ 182 bilhões neste ano, caso não faça um corte de
gastos de pelo menos R$ 38,9
bilhões no Orçamento.
A meta de déficit prevista
pelo governo para o ano é de R$
143,1 bilhões. O setor público
consolidado é formado pela
União, pelos estados e municípios e pelas empresas estatais.
No fim de março, o governo
deve anunciar o contingencia-

mento (bloqueio de verbas) de
despesas não obrigatórias. “Se o
contingenciamento for perto de
R$ 40 bilhões, isso levaria o
2017 a uma moderada contração
fiscal”, disse o diretor executivo da IFI, Felipe Salto.
O 2° Relatório de Acompanhamento Fiscal do órgão também aborda a Previdência Social e estima que, sob as regras atuais, o Orçamento público teria
de destinar 70% dos recursos
para financiar a Previdência a
partir de 2030. De acordo com
o texto, a velocidade do comprometimento do Orçamento é resultado do envelhecimento populacional.

Felipe Salto ressaltou que é
preciso haver mudanças importantes para garantir a sustentabilidade da Previdência e citou a reforma proposta pelo governo, em tramitação no Congresso. “O essencial é que a idade mínima de 65
anos seja fixada. Se esse ponto for
flexibilizado, dificilmente os resultados positivos do ponto de vista fiscal vão ser verificados.”
Recuperação dos estados
Em relação às dívidas dos
estados, Felipe Salto destacou
que o projeto de lei complementar que trata da recuperação fiscal dos estados e do Distrito
Federal pode proporcionar um

alívio importante a essas unidades federativas, desde que o Congresso Nacional mantenha as
contrapartidas propostas pelo
governo. O Relatório de Acompanhamento Fiscal destaca a
iniciativa que trata do controle
do crescimento dos gastos correntes pela regra da inflação.
“Esse projeto de lei é importante e contribui para o reequilíbrio das contas. Agora, é preciso que o Congresso mantenha
as contrapartidas. Se essas não
forem mantidas na linha do que
o governo federal propôs, dificilmente esse projeto vai ajudar,
vai ser mais uma rodada de perdão”, disse. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro diz que inflação
deve fechar o ano em 4,36%
O mercado financeiro manteve na segunda-feira (6) a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
em 4,36%, de acordo com o boletim Focus, uma publicação divulgada todas as segundas-feiras
pelo Banco Central (BC).
A projeção para a inflação
este ano está abaixo do centro
da meta de 4,5%. A meta tem ainda limite inferior de 3% e supe-

rior de 6%. Para 2018, a estimativa também não foi alterada e
segue em 4,5%.
A projeção de instituições
financeiras para o crescimento
da economia (Produto Interno
Bruto – PIB – a soma de todas
as riquezas produzidas pelo
país) este ano foi ajustada de
0,48% para 0,49%. Para 2018,
a expectativa é que a economia
cresça 2,39%. A projeção da se-

mana passada era 2,37%.
Queda da Selic
Para o mercado financeiro,
a Selic encerrará 2017 em
9,25% ao ano e, em 2018, em
9% ao ano. Atualmente, a Selic
está é 12,25% ao ano.
A Selic é um dos instrumentos
usados para influenciar a atividade
econômica e, consequentemente,
a inflação. Quando o Copom au-

menta a Selic, a finalidade é conter
a demanda aquecida, o que gera reflexos nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédito e
estimulam a poupança.
Já quando o Copom reduz
os juros básicos, a tendência
é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo
o controle sobre a inflação.
(Agencia Brasil)

Quase 60% dos consumidores querem
cortar gastos em março, diz pesquisa
Mais de um terço dos consumidores não conseguiram pagar todas as contas em fevereiro e 58,5% pretendem cortar
gastos em março. É o que mostra o novo Indicador de Uso de
Crédito e de Propensão ao Consumo, elaborado pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas
(CNDL).
O objetivo da pesquisa mensal é reunir dados sobre a evolução da utilização de crédito e do
consumo. De acordo com o indicador, 58,5% dos consumidores pretendem cortar gastos em
março, enquanto 30,9% afirmam que manterão as despesas
e somente 5,5% disseram que
irão aumentá-las.
“O aperto decorre, em parte,
da crise econômica, mas também pode estar relacionado às
despesas típicas de início de ano,
como os tributos e, em alguns
casos, a fatura das comemorações de fim de ano”, diz o relatório do indicador.
Contas no vermelho
O levantamento também
mostra que mais de um terço dos
entrevistados (34%) não conseguiram pagar todas as contas em
fevereiro. Quase metade (49%)
não teve sobras, nem falta de di-

nheiro, e 15% estão com sobras,
sendo que 11% pretendem guardar o excedente e 4% querem
gastar.
Entre os produtos que os
consumidores pretendem comprar no próximo mês estão os
itens de farmácia (33%), recarga de telefone (28%), peças de
vestuário (27%), perfumes e
cosméticos (21%), além de serviços de salão de beleza, citados
por 11% dos entrevistados.
Uso de crédito
O estudo também busca medir, numa escala de zero a 100, a
utilização de crédito pelos consumidores, como empréstimos
bancários, financiamentos, cartões de crédito, de loja, crediários e limite do cheque especial.
Quanto mais próximo de
100 estiver o indicador, maior o
uso do crédito; quanto mais distante, menor a utilização. Em
fevereiro, foram registrados
27,9 pontos.
Em termos percentuais,
43% dos consumidores disseram ter recorrido a algum tipo
de crédito em janeiro, sendo que
o cartão de crédito foi a principal modalidade (39%, com gasto médio de R$ 805,73), seguido de cartão de loja e crediário
(14%, com gasto médio de R$
336,37) e limite do cheque es-

pecial (6%). Houve também uso
de empréstimos (5%) e financiamentos (3%).
Entre aqueles que recorreram ao cartão de crédito, a maioria usou em itens de necessidade: 57% para alimentação ou
supermercado, 45% farmácia ou
remédios, 34% itens de vestuário e 29% para combustível.
Entre os que usaram crediário, os itens mais adquiridos foram de vestuário (42%), alimentos (24%), eletroeletrônicos
(10%) e eletrodomésticos (8%)
– geralmente as lojas oferecem
crediários por meio de carnê ou
cartão de crédito próprio.
Já entre os que têm financiamentos, 20% utilizaram para
comprar carro, 17% para eletrodomésticos, 9%, para apartamento, 9%, faculdade e 9%, para
móveis. Com relação ao acesso
ao crédito, 46% dos entrevistados disseram ter cartão de crédito, 28%, cartões de loja ou
crediário e 19%, cheque especial à disposição. Também são
citados empréstimos (17%) e
financiamentos (18%), ambos
com parcelas em aberto.
A economista-chefe do SPC
Brasil, Marcela Kawauti, alertou
na segunda-feira (6) para o cuidado em tomar empréstimos que
possam resultar em inadimplência. “Antes de usar qualquer tipo

de crédito, é importante avaliar
se a compra é mesmo necessária. Caso a compra seja inadiável,
o consumidor deve buscar informação sobre as taxas de juros e
verificar se as parcelas caberão
em seu orçamento”, disse.
E, no caso do cartão de crédito ou do cheque especial, é
preciso ficar atento às taxas de
juros. “Se a modalidade de crédito escolhida for cartão de crédito ou cheque especial, o cuidado deve ser redobrado, pois as
taxas são de 400% e 300% ao
ano, respectivamente”, disse.
Como é a metodologia
A pesquisa abrangeu 12 capitais das cinco regiões brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Porto Alegre,
Curitiba, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém.
Juntas, essas cidades somam
aproximadamente 80% da população residente nas capitais. A
amostra, de 800 casos, foi composta por pessoas com idade superior ou igual a 18 anos, de
ambos os sexos e de todas as
classes sociais. Segundo o SPC
e a CNDL, os dados foram coletados em fevereiro pela internet e presencialmente. A margem de erro é de 3,5 pontos.
(Agencia Brasil)

Número de assinantes de banda larga
fixa cresceu 4,96% no ano passado
O número de clientes de banda larga fixa cresceu 4,96% entre
janeiro do ano passado e o mesmo mês deste ano, com 1,27 milhão de novos clientes no período. Segundo a Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel),
atualmente o serviço tem 26,7

milhões de assinantes no país.
Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, foram
registradas 134,7 mil novas assinaturas do serviço, o que representa um aumento de 0,51%.
Os maiores crescimentos percentuais foram registrados na

Paraíba (+3,21%), no Rio Grande
do Sul (+2,55%), no Rio Grande
do Norte (+2,16%) e no Distrito
Federal (+2,24%). As maiores quedas foram observadas no Amapá (7,16%), no Mato Grosso (2,80%), no Maranhão (-1,28%) e
em Pernambuco (-1,03%).

O crescimento do número de
clientes de banda larga fixa vai
na contramão dos demais serviços de telecomunicações, que
vêm apresentando queda no número de assinaturas, como a telefonia celular e a TV por assinatura. (Agencia Brasil)

ONU pede ajuda
urgente para plano de
recuperação do Haiti
O Escritório da ONU para Redução do Risco de Desastres
pediu apoio urgente de US$ 2,7 bilhões para o plano de recuperação do Haiti, em três anos. O valor equivale à perda que o país
sofreu depois da passagem do furacão Matthew, há seis meses, e
representa 32% do Produto Interno Bruto haitiano. O pedido foi
feito na véspera da 5ª Plataforma Regional para Redução do Risco de Desastres nas Américas, que começa nesta terça-feita (7)
em Montreal, no Canadá.
Segundo o representante especial das Nações Unidas para
Redução do Risco de Desastres, Robert Glasser, o que ocorreu
no Haiti revelou “dados perturbadores” sobre os países menos
desenvolvidos, que “não têm capacidade para responder adequadamente aos efeitos da mudança climática e ao aumento da intensidade e da frequência dos desastres relacionados ao clima”.
Glasser disse que “apesar dos sistemas do governo para a proteção de civis terem evitado muitos óbitos, é inaceitável que mais
de 600 pessoas tenham morrido por causa de um furacão previsto com antecedência”.
Desastres arrasadores
A magnitude das perdas é suficiente para “arrasar qualquer
economia”. Além disso, o desastre aconteceu depois de dois anos
de seca no país que afetou a segurança alimentar de um milhão
de pessoas e do terremoto de 2011, que custou 120% do PIB.
Calcula-se que o Haiti tenha perdido, em média, 2% do seu
PIB todos os anos, entre 1975 e 2012, devido a desastres relacionados ao clima.
O representante especial da ONU disse que, em 2012, mais
de 58% dos 10,7 milhões de haitianos viviam com menos de dois
dólares e 40 centavos por dia e um quarto da população vivia na
extrema pobreza, com menos de um dólar e 23 centavos diários.
(Agencia Brasil)

Trump assina novo decreto
que restringe imigração e
Iraque sai da lista
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou na segunda-feira (6) uma nova versão do seu polêmico
decreto sobre imigração que havia sido bloqueado pela Justiça
americana, diminuindo de sete para seis o número de países atingidos, com a retirada do Iraque da lista. As informações são da
agência argentina de notícias Télam.
A versão corrigida do veto migratório seguirá proibindo temporariamente a entrada de refugiados e suspenderá a emissão de
vistos para cidadãos do Irã, da Somália, do Iêmen, da Líbia, da
Síria e do Sudão, todos eles países de maioria muçulmana.
O novo decreto exclui os cidadãos do Iraque e os dos seis
países afetados que tenham residência permanente nos EUA ou
já estejam de posse de um visto, informou a conselheira presidencial Kellyanne Conway à rede de TV americana Fox.
Kellyanne destacou que, no novo decreto, há “seis ou sete grandes pontos” que “esclarecem” quem será afetado e que os refugiados sírios “são tratados da mesma maneira que todos os demais”.
No primeiro veto migratório, emitido em 27 de janeiro, Trump
proibiu a entrada no país de todos os cidadãos de sete países de
maioria muçulmana (Irã, Iraque, Somália, Yêmen, Líbia, Síria e
Sudão) durante 90 dias e suspendeu o programa de acolhida de
refugiados durante 120 dias. (Agencia Brasil)

Inflação para famílias com
renda até 2,5 salários mínimos
é de 4,11% em 12 meses
A inflação para famílias
com renda de até 2,5 salários
mínimos, medida pelo Índice
de Preços ao Consumidor Classe 1 (IPC-C1), acumula
4,11% em 12 meses. A taxa é
menor que a registrada pelo
Índice de Preços ao Consumidor – Brasil (IPC-BR), que
mede a inflação para todas as
faixas de renda e que acumula
variação de 4,57% no período.
Os dados foram divulgados
na segunda-feira (6) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Apenas em fevereiro, a inflação medida pelo IPC-C1 ficou em

0,07%, taxa inferior ao percentual de janeiro: 0,54%.
A queda do IPC-C1 foi provocada por recuos em seis das
oito classes de despesas que
compõem o índice, entre elas,
alimentação, que passou de uma
inflação de 0,34% em janeiro
para uma deflação (queda de preços) de 0,45% em fevereiro.
A inflação dos transportes,
por exemplo, recuou de 2,07%
para 0,72%. Os custos com vestuário, que já tinham caído
0,14% em janeiro, tiveram uma
queda ainda maior em fevereiro:
0,37%. (Agencia Brasil)

Indicador de Incerteza da
Economia recua e atinge menor
nível desde maio de 2015
O Indicador de Incerteza da
Economia, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), caiu
8,5 pontos entre janeiro e fevereiro, deste ano. O índice passou de 127,3 para 118,8 pontos,
o menor nível desde maio de
2015 (116,8 pontos).
O Indicador de Incerteza da
Economia é composto por três
componentes: na frequência de
notícias com menção à incerteza
nas mídias impressa e online; nas
dispersões das previsões de especialistas para a taxa de câmbio
e para a inflação oficial e na vo-

latilidade do mercado financeiro.
De acordo com a FGV, o resultado parece refletir notícias
favoráveis, como a redução da
inflação e da taxa de juros, além
da promulgação da Emenda à
Constituição 95, que limita os
gastos públicos. No entanto, segundo a FGV, é preciso ter cautela com os resultados, uma vez
que fatores externos, o andamento da Operação Lava Jato e contratempos durante a tentativa de
aprovação de outras medidas podem reverter a tendência de queda do indicador. (Ag encia Brasil)
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Valor do caixa 2 em campanha
eleitoral surpreendeu TSE
Relator da PEC da
Previdência defende
idade mínima de
65 anos para
aposentadoria
O relator da proposta da reforma da Previdência, deputado federal Arthur Maia (PPSBA), defendeu na segunda-feira (6) a idade mínima de 65
anos para a aposentadoria.
“Não dá para pensar em não
ter idade mínima de 65 anos de
jeito nenhum”, disse Maia, ao
deixar o Ministério da Fazenda, em Brasília, após reunião
com o ministro Henrique Meirelles.
O relator informou que,
durante o encontro, apresentou
ao ministro as demandas de
parlamentares em relação à
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016 e pediu que sejam feitas “contas”
para analisar eventuais alterações no texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional.
Segundo Maia, estão em
discussão as regras de transição, o fim da aposentadoria especial para policiais, a cobrança de contribuição de trabalhadores rurais, o aumento da idade para receber o Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e
a desvinculação do salário-mínimo, além do acúmulo de aposentadoria e pensão.
O deputado voltou a defender um “aprofundamento melhor” das regras de transição.
Para Maia, a regra enviada para
análise do Congresso é “muito
abrupta”.
“É importante dizer que não
estamos fazendo nada de novo.
Quando se diz que não tem integralidade entre aposentadoria
e o salário que o sujeito recebeu ao longo da vida, isso não
foi criado agora. Foi criado
com o fator previdenciário, há
mais de 15 anos. Isso existe no
mundo inteiro”, acrescentou.
O deputado disse ainda que
a Previdência precisa ter a contribuição de todos, inclusive

dos trabalhadores rurais.
“Quando se diz que a Previdência tem que ter a contribuição
de todos, inclusive dos rurais,
é porque a natureza da Previdência é que todos possam contribuir. Como é que você contribui para no final da vida ter
um salário mínimo e quem não
contribui também tem um salário mínimo? É justo que isso
aconteça? Não pode ser.”
Crescimento econômico
Na opinião de Arthur Maia,
a aprovação da proposta vai garantir que a economia do país
volte a crescer. “É um momento decisivo para este governo.
Se a PEC passar, terminaremos
este ano com crescimento de
aproximadamente 2%, com
perspectiva de, no ano que vem,
crescer 4%. Se a PEC não passar, a gente não sabe o que vai
acontecer.”
Maia afirmou ainda que o
governo tem condições de
conseguir a aprovação da proposta. “O governo está afinado.
Não tenho dúvida nenhuma de
que temos base parlamentar
para fazer aprovar a PEC.”
Contribuição previdenciária
O deputado disse ainda que
está estudando a inclusão, no
texto da reforma, do crime de
responsabilidade, quando um
agente público, como um prefeito, deixar de recolher a contribuição previdenciária patronal. “Um dos aspectos que estou estudando na lei é transformar esse tipo de calote na Previdência em crime de responsabilidade para todos os que
estão em cargos públicos, em
primeiro momento, mas podemos pensar nisso em relação
às empresas privadas.” (Agencia Brasil)

TSE ouve delatores
da Lava Jato em ação
contra a chapa
Dilma-Temer
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman
Benjamim começou há pouco a
tomar o depoimento de três delatores ligados à empreiteira
Odebrecht na ação em que o
PSDB pede a cassação da chapa
Dilma-Temer. Todos assinaram
acordos de delação nos quais
relataram pagamentos de propinas a políticos de vários partidos.
Prestam depoimento na sede
do TSE em Brasília os ex-diretores da Odebrecht Cláudio
Melo Filho, Alexandrino de Salles Ramos e Hilberto Mascarenhas, acusado pelos investigadores da operação de chefiar um
departamento da empresa responsável pelo pagamento de propina a políticos.
As oitivas foram autorizadas
pelo relator da Lava Jato no STF,
ministro Edson Fachin, e pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, chefe da força-tarefa
de procuradores da operação.
De acordo com Fachin, os
depoimentos de delatores que
figuram nos processos criminais da Lava Jato no TSE não violam os termos de sigilo do
acordo. Para Janot, está entre as
obrigações dos delatores prestar informações em processos
que tramitam em outras áreas da

Justiça, como a Eleitoral.
Processo no TSE
Em dezembro de 2014, as
contas da campanha da então presidenta Dilma Rousseff e de seu
companheiro de chapa, Michel
Temer, foram aprovadas com
ressalvas, por unanimidade, no
TSE. No entanto, o processo foi
reaberto porque o PSDB questionou a aprovação por entender
que há irregularidades nas prestações de contas apresentadas
por Dilma, que teria recebido
recursos do esquema de corrupção investigado na Lava Jato.
Segundo entendimento do TSE,
a prestação contábil da presidenta e do vice-presidente é julgada
em conjunto.
A campanha de Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade e sustenta que todo o processo de contratação das empresas
e de distribuição dos produtos
foi documentado e monitorado.
No início do mês, a defesa do
presidente Michel Temer sustentou no TSE que a campanha
eleitoral do PMDB não tem relação com os pagamentos suspeitos. De acordo com os advogados, não se tem conhecimento de qualquer irregularidade no
pagamento dos serviços. (Agencia Brasil)

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, declarou na
segunda-feira (6) que todo o TSE
ficou surpreso com o volume de
caixa 2 na última campanha eleitoral à Presidência, mesmo diante do alto montante gasto oficialmente, tanto pela chapa da
candidata Dilma Rousseff, quanto pela do candidato de oposição, Aécio Neves.
“Agora, estamos vendo o significativo percentual que foi doado por caixa 2, de maneira informal”, disse. Mendes foi um
dos palestrantes do Fórum Reforma Brasil, promovido pela

Associação Comercial de São
Paulo, Federação das Associações Comerciais do Estado de
São Paulo e Instituto Panthéon
Jurídico, na capital paulista.
Para as eleições presidenciais de 2018, o presidente do TSE
defendeu que o Congresso consiga elaborar uma estrutura para
regular o tema, que precisa entrar na agenda de votações até
setembro. “Estamos num vazio.
Corremos o risco de termos um
quadro, talvez, de anomia [ausência de regras e normas], de falta
de controle”, disse.
Nova lista
Mendes classificou como

“seletivos” os vazamentos dos
acordos de delação premiada de
investigados na Operação Lava
Jato. “O vazamento não é bom,
provoca instabilidade e tem também objetivo de atingir determinadas pessoas. É seletivo e causa
todos os problemas”, declarou.
Ele não comentou sobre a
nova lista da Lava Jato a ser divulgada pelo procurador-geral
da República, Rodrigo Janot.
“Vamos aguardar as medidas que
a procuradoria vai tomar, certamente na semana que vem ou
daqui a pouco. O relator vai deliberar sobre o levantamento do
sigilo, e, certamente, poderemos saber mais [sobre] as infor-

mações autênticas dadas nessas
delações”, disse.
Sigilo
O depoimento do empresário Marcelo Odebrecht ao ministro do TSE Herman Benjamin,
na quarta-feira (1), sobre caixa
2, foi feito sob regime sigiloso
e a portas fechadas.
Após o depoimento, a assessoria da ex-presidenta Dilma
Rousseff divulgou nota na qual
afirma que todas as doações a
suas campanhas foram feitas de
acordo com a legislação, tendo
as duas prestações de contas
sido aprovadas pelo TSE. (Agencia Brasil)

Crise política é processo de
aperfeiçoamento da democracia,
diz Ayres Britto
O ministro aposentado do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Ayres Britto disse na segundafeira (6), ao participar de um
debate sobre o equilíbrio entre
os Três Poderes, promovido
pela Federação do Comércio de
São Paulo, que a crise política
pela qual o país passa é um processo de “purgação” e aperfeiçoamento da democracia. “Essa
democracia [que], finalmente,
não
aceita
mais
escamoteação...[e] que começa
a se dar o respeito. Uma democracia que resolveu altivamente
sair do armário”, destacou.
“Nesse contexto transicional, a democracia experimenta
uma fase de fadiga. Como que
por cansaço democrático, a coletividade experimenta uma desagradável sensação de torpor,
de desorientação. Uma espécie
de desalento, de descrédito”,
explicou. Ele disse que acredi-

ta que o processo político atual,
com denúncias de corrupção
vindo a público constantemente,
é um período de transição importante para o amadurecimento político do Brasil.
Liberdade e transparência
Um dos principais elementos que catalisam essa mudança
é, segundo Ayres Britto, a liberdade de atuação dos veículos de
comunicação. “A plenitude de liberdade da imprensa está desaguando nesse tipo ideal turbinado de cidadania. Tudo vem a
lume, transparência. Estamos excomungando a cultura do bastidor. Por isso que a crise está sendo tão conhecida, tão estudada,
debatida, desnudada”, ressaltou .
Há ainda, na avaliação dele,
resistências dos setores da sociedade que se beneficiavam da
corrupção. “A velha ordem, autoritária, corporativa, corrupta,

perdulária de recursos públicos... é teimosa, malandra, insidiosa, resistente e não joga a toalha”, complementou.
Ayres Britto ressaltou a importância do julgamento da Ação
Penal 470, conhecida como o
processo do mensalão, do qual
participou como ministro do
STF, para mudar certas relações
na sociedade. “A partir do mensalão, o princípio republicano de
que todos são iguais perante a lei
chegou para o direito penal. E
moradores do andar de cima da
sociedade passaram a responder
por suas malfeitorias vendo o sol
nascer quadrado, inclusive”.
Crise é internacional
Para o professor e diretor da
Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas, Joaquim Falcão, o processo por que o Brasil passa faz parte de uma conjuntura internacional. Para ele, o

desencanto com o sistema político ocorre em várias nações e
“a democracia está em risco em
todos os países”
“Todos com um problema
comum, que é a corrupção. A
corrupção não é invenção brasileira”, citou. “Dois candidatos a
presidente da França são acusados de algum tipo de corrupção.
E sabe o que ocorreu? Eles dizem que vão continuar candidatos. A gente está muito perto de
tudo”, exemplificou.
Falcão avalia que seja necessário encontrar as raízes das
mazelas, em vez de simplesmente focar em um grupo de culpados. “Se a gente não enfrentar a
corrupção do mercado e das
empresas, não vai adiantar nada.
O problema não é a corrupção
do político ou do empresário ou
do candidato. O problema é a
relação que se formou entre os
três”. (Agencia Brasil)

Governo deve anunciar novas
concessões do PPI
O governo federal define na
terça-feira (7) os novos projetos
que serão concedidos à iniciativa
privada pelos próximos anos nas
áreas de infraestrutura. No comando do Conselho do Programa de
Parcerias de Investimentos (PPI),
o presidente Michel Temer vai

coordenar a reunião que discutirá
as novas prioridades do chamado
Programa Crescer.
Após o encontro, cerca de
40 leilões serão divulgados para
a concessão ou venda à iniciativa privada, a exemplo do que foi
anunciado em setembro do ano

passado, durante a primeira reunião do conselho.
A expectativa é de que sejam
lançados projetos nas áreas de
energia, saneamento, rodovias e
ferrovias. Em 2016, o governo
divulgou a lista das concessões
de quatro aeroportos e de outros

30 projetos que já fazem parte
do PPI, dos quais a maioria deve
ser licitada este ano.
À frente do programa, o ministro da Secretaria-Geral da
Presidência, Moreira Franco,
também participa da reunião.
(Agencia Brasil)

Prefeitura do Rio estuda cobrar contribuição
de inativos para diminuir déficit
A prefeitura do Rio de Janeiro estuda iniciar a cobrança da
contribuição previdenciária de
11% dos inativos e pensionistas
do Instituto de Previdência e
Assistência do Município do
Rio de Janeiro (Previ-Rio) que
recebem acima do teto do regime geral da Previdência. De
acordo, com o presidente do instituto, Luiz Alfredo Salomão,
empossado na segunda-feira(6)
pelo prefeito Marcelo Crivella,
a cobrança ajudaria a diminuir o
déficit do Fundo de Previdência
do Município (Funprevi), de
cerca de R$ 2,6 bilhões por ano.
O fundo administra o pagamen-

to de benefícios, aposentadorias e pensões a ativos e inativos
do município e tem folha mensal de R$ 300 milhões.
Se a medida for implementada, apenas os servidores inativos que recebem acima de R$
5.531,31 - valor do teto - serão
taxados. As pensões abaixo desse valor não sofrerão descontos.
Um servidor, por exemplo, que
recebe R$ 6.531,31 teria os
11% incididos sobre os R$ 500
acima do teto.
O fundo cobre aposentadorias e pensões dos servidores do
município. Salomão disse que a
cobrança está prevista na Cons-

tituição desde 2003 e que apenas o Rio não a cumpre por efeito de liminar. Segundo ele, a
modificação depende da revogação do Decreto Municipal
23.844, que, contrariamente à
Constituição, isenta os inativos
e pensionistas da contribuição.
Para o diretor-jurídico do
Sindicato dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro (Sisep-Rio), Frederico
Sanches, há outras soluções para
minimizar o rombo do fundo.
“Por exemplo, os cerca de 20
mil funcionários da Comlurb
[Companhia Municipal de Limpeza Urbana], concursados, que

hoje contribuem para o INSS
[Instituto Nacional do Seguro
Social] poderiam se tornar estatutários, o que daria um gás para
a previdência do município do
Rio de Janeiro”, disse. “A previdência já poderia respirar se diminuíssem também o número
dessa enxurrada de terceirizados
que hoje contribuem apenas para
o INSS”.
Sanches também disse que
na campanha e no dia da posse,
Crivela prometeu que não cobraria contribuição previdenciária
dos aposentados e pensionistas,
que hoje não é cobrada. (Agencia Brasil)

Temer se reúne com líderes do governo
para discutir reforma da Previdência
O presidente Michel Temer
se reuniu na noite de segundafeira (6) com líderes do governo na Câmara e no Senado
para debater a reforma da
Previdência e outros assuntos
econômicos. Com a presença
de ministros, Temer também
quer discutir as prioridades
do Palácio do Planalto no
campo político e a readequação dos partidos na Esplanada,
com as novas nomeações para
os ministérios da Justiça e das
Relações Exteriores.
Nas últimas semanas, Temer
nomeou o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) para o
Itamaraty no lugar do também

tucano José Serra, que pediu demissão por problemas de saúde.
Ele também escolheu o deputado peemedebista Osmar Serraglio para a vaga deixada por Alexandre de Moraes no Ministério
da Justiça.
Participaram do encontro no
Palácio da Alvorada os líderes
do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), no Senado,
Romero Jucá (PMDB-RR), e no
Congresso, André Moura (PSCSE), que ainda será oficializado
no cargo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e
o relator da PEC, deputado Arthur Maia (PPS-BA), também
participam do jantar, além dos

ministros da Fazenda, Henrique
Meirelles, da Secretaria-Geral,
Moreira Franco, e da Secretaria
de Governo, Antonio Imbassahy.
A reforma da Previdência,
prioridade do governo neste primeiro semestre, está em tramitação na Câmara por meio de
uma proposta de emenda à Constituição (PEC). Para a discussão
da chamada PEC 287, cujo cronograma da Casa prevê que a votação final ocorra em abril, a
Comissão Especial da Reforma
da Previdência promove ao longo desta semana três audiências
públicas sobre a proposta.
Enviadas pelo governo federal ao Congresso no fim do ano

passado, as mudanças preveem
idade mínima de 65 anos para
homens e mulheres se aposentarem. O tempo mínimo de
contribuição deve subir de 15
anos para 25 anos. Pelo novo
modelo, para se aposentar
com acesso ao benefício integral será necessário contribuir ao longo de 49 anos. Na
segunda-feira, o relator Arthur
Maia disse que alguns itens da
proposta ainda estão em discussão, como as regras de
transição, o aumento da idade
para receber o Benefício de
Prestação Continuada (BPC) e
a desvinculação do salário-mínimo. (Agen cia Brasil)
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Bia é a jogadora com mais pontos de bloqueio na Superliga
quistar essa segunda colocação
e precisamos garantir os três
pontos nesta rodada. O Renata
Valinhos/Country não tem mais
chances de ficar entre os oito,
por isso, será um adversário sem
nada a perder e ainda mais perigoso, principalmente jogando
contra o Vôlei Nestlé, pois vão
querer mostrar serviço e valori-

zar o projeto. A responsabilidade está do nosso lado, então temos que entrar concentradas e a
melhor maneira de mostrarmos
superioridade é entrando em quadra e fazendo o nosso melhor”,
afirma a central.
Nati Martins forma a dupla de
centrais com Bia e aposta na obediência tática para conquistar

mais um resultado positivo.
“Acredito que será uma partida
difícil e vamos precisar jogar
com bastante atenção e obediência tática. É um adversário que
não está bem na classificação,
por isso, é um jogo que requer
muito cuidado e não podemos
dar bobeira”, comenta a jogadora, que assumiu a titularidade do
Vôlei Nestle exatamente no
embate diante do Renata Valinhos/Country, no primeiro
turno. Este será apenas o quarto confronto entre as equipes
na história da Superliga e o
time de Osasco ganhou o três
anteriores, sendo dois em
casa e um como visitante. No
duelo realizado no José Liberatti, Luizomar e suas comandadas
venceram com parciais de 25/13,
25/14 e 25/16.
No momento, o Vôlei Nestlé se destaca nas estatísticas da
CBV no fundamento ataque, liderando com 27,57% de eficiência, e sendo o segundo em saque,
com 6,16%, e terceiro em defesa, com 40,57%.

Foto/ Luis Claudio Antunes

Funvic/Brasil Pro Cycling vence na
abertura da Paulista de Resistência

Paulista de Resistência
A temporada 2017 do Campeonato Paulista de Resistência
começou no final de semana, na
cidade de São José dos Campos,
no Vale do Paraíba. As principais
equipes do estado participaram
do evento, que também reuniu
atletas de diversas categorias no
circuito montado na Via Norte, na

Avenida José Marcondes Pereira,
no centro da cidade. Na Elite, a
festa foi local, com a vitória de
Roberto Pinheiro da Silva, o Betinho, e Cristiane Silva, ambos da
Funvic/Brasil Pro Cycling, de São
José dos Campos. O evento ainda
valeu pelo Campeonato Valeparaibano de Ciclismo 2017.

A abertura do Paulista de Resistência reuniu centenas de ciclistas de diversas categorias no
Vale do Paraíba, numa grande festa do esporte. O destaque ficou
por conta da categoria Elite,
onde estão alguns dos principais
nomes do ciclismo nacional.
Além da Elite, as categorias Sub
23, Juvenil e Junior também contaram pontos para o ranking da
Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC.
Na disputa do masculino,
com esperado, o vencedor foi
definido no sprint final. Betinho
acabou superando seus adversários e completou a prova, com
81 km, em 1h47min, com média
de 45kmh. A segunda colocação
foi de Bruno Tabanez (Osasco),
enquanto Márcio Bigai (ECT Taubaté) ficou em terceiro.
Já no feminino, a disputa foi
diferente. Cristiane Silva e Silvia
Augusta (Sorocaba) escaparam
logo depois da metade da prova e

se alternaram na liderança. Na última curva, Cristiane acabou
abrindo e cruzou a linha de chegada sozinha, depois de uma hora
de prova. A terceira colocação
ficou Luciene Ferreira, também
do time de São José de Campos.
A etapa de abertura da Paulista de Resistência teve organização do Clube de Ciclismo de São
José Dos Campos, Líder - Liga
de Desportos de Rendimento e
de Base da Capital Vale do Paraíba e Litoral Norte; e EMX Promoções e Eventos, com supervisão da Federação Paulista de
Ciclismo. O apoio foi da Prefeitura Municipal de São José dos
Campos, através da Secretaria
Municipal de Esportes, Policia
Militar, Guarda Municipal e Secretaria de Transpote. Mais informações
no
site
www.fpciclismo.org.br Veja a
cobertura eletrônica da etapa no
link https://www.youtube.com/
watch?v=xwY4GxzE6_0

Com contrato assinado por
um ano, o energético Dopamina
Mindful Drink é o novo patrocinador do Endurance Brasil. O
campeonato, que reúne marcas
como Ferrari, Lamborghini,
Porsche e potentes protótipos, é
o maior do Gran Turismo no Brasil e tem seu berço no Rio Grande do Sul. A temporada 2017 começa oficialmente no próximo
dia 26 de março, em Tarumã.
Como patrocinador master, o
energético Dopamina Mindful
Drink terá o naming rights da
competição, que agora passa a se
chamar Dopamina Endurance.
A marca aproveitará o patrocínio para promover ações de
relacionamento com clientes e
parceiros. “Essa parceria vai ser
uma excelente ferramenta para
ativação das diferentes marcas da

Cervejaria Cidade Imperial e,
claro, para relacionamento com
distribuidores, parceiros e novos
clientes”, destaca Marcello
Sant’Anna, CEO da Auto+ Entretenimento.
Propriedades e ações - Naturalmente, a DOPAMINA será o
produto oficial do evento, mas o
acordo prevê um grande pacote
de propriedades de arena e ações.
Nas corridas, a marca patrocinará todas as atividades de entretenimento planejadas pela organização. A marca estará presente
em placas de pista, pódio, pórtico, backdrop de imprensa, nos
carros e macacões dos pilotos,
entre outros. O Dopamina Endurance terá a cobertura de TV com
o programa Auto+, que apresentará um compacto no domingo
após cada etapa, além da trans-
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Endurance Brasil terá patrocínio master
do energético Dopamina Mindful Drink

Campeona to ganha patrocinador master
missão ao vivo via internet.
feliz com esse acordo e esperamos
“O campeonato vem crescen- um campeonato ainda mais grando a cada temporada, onde reúne dioso e a entrada de novos apoiaos carros mais cobiçados do auto- dores”, declarou Henrique Assunmobilismo; e a entrada da DOPA- ção, presidente da APE - AssociaMINA só veio somar. Estou muito ção de Pilotos de Endurance.

Academia Shell
Racing repete
dobradinha no Paulista
Light, com vitória
de Felipe Baptista
No Kartódromo Aldeia da Serra, jovem piloto de 13 anos
venceu as duas corridas deste sábado na categoria
Junior; Diego Ramos segue como líder do campeonato
após a segunda etapa

Foto/ Jackson de Souza

Com 45 pontos, o Vôlei Nestlé ocupa a terceira posição da
Superliga 2016/17 e mira a viceliderança que, atualmente, pertence ao Dentil/Praia Clube, com
46. O time de Osasco foi superado na classificação na rodada
passada e precisa da vitória diante do Renata Valinhos/Country,
nesta terça-feira (07), às 20h30,
para continuar na disputa pela
segunda colocação. A partida
contra o adversário do interior de
São Paulo, último colocado com
seis pontos, está marcada para o
ginásio Pedro Ezequiel da Silva,
em Valinhos, e será válida pela
décima rodada do segundo turno
da competição nacional.
Bia foi a melhor em quadra e
a maior pontuadora, com 17
acertos, na vitória por 3 a 0 no
primeiro turno, em Osasco. “Essa
partida ganhou ainda mais importância por estarmos na disputa
por essa vice-liderança. Estamos
um ponto atrás do Dentil/Praia
Clube e a vitória será fundamental na busca por esse objetivo.
Temos dois jogos para tentar con-
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Vôlei Nestlé encara o Renata Valinhos/
Country, de olho na vice-liderança

Felipe Baptista e Diego Ramos
Após conquistar uma
dobradinha em Interlagos
na primeira etapa, a dupla
da Academia Shell Racing
voltou a ser o principal
destaque do Paulista Light
de Kart, que realizou neste
final de semana sua segunda etapa em Aldeia da Serra, na Grande São Paulo.
Felipe Baptista fez a pole
position e venceu as duas
baterias da categoria Junior, enquanto Diego Ramos completou a dobradinha para a equipe na segunda bateria.
“Eu consegui fazer uma
ótima volta na tomada e larguei na pole. O kart estava
muito bom e durante a primeira prova eu tive praticamente só um adversário me
incomodando, mas mesmo
assim consegui abrir dois
s e g u n d o s d e l e e v e n c e r.
Com o grid invertido entre
os cinco primeiros para a
corrida 2, eu sabia que precisava fazer uma boa largada. Pulei para terceiro no
início, ultrapassei o Diego
e cheguei no líder. Faltando cinco voltas eu consegui
tomar a liderança e venci”,
diz Baptista, que tem 13
anos. Desde o ano passado,
ele faz parte da Academia
de Pilotos Shell Racing,
uma iniciativa inédita no
Brasil patrocinada pela Raízen para garantir apoio a
revelações do automobilismo e auxiliar seus passos

futuros.
Líder do campeonato
após vencer duas corridas
na etapa de abertura, Diego também mostrou bastante competitividade
neste final de semana. O
piloto de 15 anos foi segundo colocado na corrida 2 e quarto na primeira
prova. Com esses resultados, Diego fechou no terceiro lugar na somatória
desta etapa.
“Na tomada, eu consegui o quarto tempo e foi
tudo bastante equilibrado.
Fiquei apenas 0s158 do
Felipe, que foi o pole. Na
primeira corrida, eu fiz
uma boa largada e pulei
para a segunda posição,
mas tomei um toque na curva 2 e caí para o nono lug a r. F i z u m a c o r r i d a d e
recuperação e consegui
chegar em quarto. Na segunda prova, eu larguei
em segundo e disputei
posição com o Felipe e
com o Pedro Adami, que
estavam muito rápidos. O
Felipe me passou, mas,
mesmo sem conseguir a
vitória, o importante foi
garantir a dobradinha para
a Academia Shell Rac i n g ” , afirma Diego, que
com o resultado segue líder do campeonato.
A terceira etapa do Paulista Light será em 1º de
abril, também no Kartódromo de Aldeia da Serra.

