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Intenção de consumo em São Paulo
tem pior índice desde 2002
MEC dará prazo de 2 anos a estados e
municípios para adequação de currículos
Página 5

Presidente afastado da confederação
de desportos aquáticos é preso no RJ
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Aquecimento das exportações
estimula produção na
indústria automobilística

Relatório da ONU lançado
na quinta-feira (6) afirma que
os custos socioeconômicos
para combater a epidemia da
zika na América Latina e no
Caribe entre 2015 e 2017 pode
chegar a US$ 18 bilhões. O documento, preparado pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud) e
pela Federação Internacional da
Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho, tem como foco o
Brasil, a Colômbia e o Suriname. As informações são da
ONU News.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

25º C
19º C

Com o aquecimento das vendas externas, as montadoras instaladas no Brasil conseguiram

ampliar a produção do setor em
março, com a saída das fábricas
de 234,7 mil veículos, número

A Associação Nacional
de Equipes de Truck (ANET)
fechou acordo de parceria
com a Sport Promotion Marketing Esportivo, conceituada empresa deste segmento, para promover o evento
esportivo de corrida de caminhões que visitará vários
Estados de todo o País já
em 2017. Formada por nove
equipes e seus respectivos
pilotos, a ANET anuncia que
a primeira prova da temporada, de um total de ao menos seis será realizada no dia
28 de maio, em Goiânia
(GO).
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Parceria abre mil vagas
de trabalho para pessoas
com deficiência
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Seleção Brasileira volta a
ocupar 1º lugar no ranking
da Fifa após 7 anos
A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou na quinta-feira (6) seu ranking e revelou
que a Seleção Brasileira está de
volta à primeira colocação, após
sete anos de ausência no topo.
A equipe do treinador Tite
retorna ao topo da lista após
vencer as últimas oito partidas
das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de
2018 e garantir, com quatro
rodadas de antecedência, uma
vaga para a competição que
será disputada na Rússia.

EURO
19º Rally RN 1500
O melhor do Brasileiro de
Rally Corss Country nacional
estará reunido a partir desta
sexta-feira, dia 7 de abril, para

a primeira etapa do 19º Rally RN
1500, um dos mais importantes
e técnicos do calendário. A partir das 8h, os cerca de 100 parti-

cipantes, divididos pelas categorias Carros, Motos, Quadriciulos
e UTVs, percorrerão os 189,69
km entre São Miguel do Gostoso e Macau, com trecho especial (cronometrado) de 147,90
km, onde será exigida muita nevagação dos participantes.
O 19ª Rally RN 1500 reunirá os melhores pilotos e navegadores da atualidade. A competição acontecerá até o dia 9
de abril, com cerca de 800 km
pelo Rio Grande do Norte, sendo mais de 500 km de especiais (trechos cronometrados).
Os participantes terão pela
frente a variedade de terrenos
característica da prova, considerada um das melhores do calendário nacional.
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Já a seleção da Argentina,
que faz uma campanha irregular nas Eliminatórias, caiu
uma posição e vem logo abaixo do Brasil, enquanto a Colômbia subiu duas colocações, ficando em quinto lugar. As informações são da
agência de notícias EFE.
Confira os dez primeiros
colocados no ranking da Fifa:
Brasil, Argentina, Alemanha,
Chile, Colômbia, França,
Bélgica, Portugal, Suíça e Espanha. (Agencia Brasil)

Terceira rodada da
semifinal tem
momento decisivo

Felipe Giaffone

Noite

Turismo
Compra: 3,13
Venda:
3,32

Compra: 119,38
Venda: 130,72
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19º Rally RN 1500 tem
primeira etapa nesta sexta

DÓLAR

OURO

lácio do Itamaraty.
“Eu autorizei o nosso relator, deputado Arthur Maia [PPSBA], a fazer as negociações que
fossem necessárias e depois, ao
final, nós anunciaríamos o que
tivesse sido ajustado. Vai levar
uns dias aí, mas já está autorizado.
Página 4

Clientes de telefonia, internet
e TV a cabo pagaram
R$ 64 bi em tributos em 2016

Copa Truck anuncia
parceria e calendário

Comercial
Compra: 3,14
Venda:
3,14

Compra: 3,34
Venda:
3,34

O presidente Michel Temer
negou que o governo tenha recuado ao aceitar negociar pontos da reforma da Previdência
com o Congresso Nacional. Ele
falou brevemente com a imprensa na quinta-feira (6) após
almoço com os reis da Suécia,
Carlos Gustavo e Sílvia, no Pa-

Esporte

Foto/ Fabio Davini

Sexta: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Indústria automobilística

17,1% maior do que em fevereiro último, e 18,1% acima de igual
período do ano passado. No trimestre, foram produzidas 491,7
mil unidades, 24% mais do que no
mesmo período do ano passado.
Os dados foram apresentados
na quinta-feira (6) pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). O
presidente da entidade, Antônio
Megale, atribuiu o aumento das
vendas internas ao fato de março
ter um número maior de dias úteis
(23) e, também, à demanda aquecida de empresas que estavam
fazendo a troca de frotas.
O bom desempenho foi puxado pelas exportações, com alta
de 51,5% em valores (US$ 3,34
bilhões ) no trimestre, comparado ao acumulado de janeiro a
março de 2016.
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Temer nega recuo do governo
na reforma da Previdência

Foto/ Orlei Silva

Impacto da
zika na
América
Latina pode
chegar a
US$ 18 bi,
diz ONU

Foto/Divulgação

O procurador peruano anticorrupção, Hamilton Castro,
pediu 18 meses de prisão preventiva para o presidente do
governo regional da província
de Callao, Félix Moreno, investigado por supostamente ter
recebido subornos de US$ 4
milhões da construtora brasileira Odebrecht, informou na
quinta-feira (6) o Poder Judiciário peruano. As informações
são da agência de notícias espanhola EFE.
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te do Conselho do Provar,
Cláudio Felisoni, as altas taxas
de desemprego trazem insegurança aos consumidores. “Não
há dúvida que a questão do
emprego é absolutamente essencial na determinação das
disposições de compra. Se a
pessoa se sente insegura em
manter o emprego, ou se está
desempregada e atribui uma
chance pequena de voltar ao
mercado de trabalho, obviamente que ela se sente com
poucas condições para voltar
a comprar”, disse.
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Foto/ Célio Messias

Procurador
peruano pede
prisão de
autoridade
regional por
caso Odebrecht

Pesquisa do Programa de
Administração do Varejo, da
Fundação Instituto de Administração (Provar- FIA), divulgada
na quinta-feira (6), em São
Paulo, indica que pretendem
comprar bens duráveis nos
próximos três meses 40%
dos
consumidores
paulistanos. O índice é o
menor para o segundo trimestre do ano desde 2002,
quando o percentual ficou
em 30,2%. No mesmo período de 2016, a expectativa era
ligeiramente melhor: 40,2%.
De acordo com o presiden-

Vôlei Nestlé pode garantir vaga na final
A terceira rodada da série
melhor de cinco das semifinais
da Superliga feminina de vôlei
16/17 chega em um momento
decisivo nesta sexta-feira (07).

No primeiro jogo do dia, o
Vôlei Nestlé (SP) receberá o
Dentil/Praia Clube (MG), às
19h, no ginásio José Liberatti, em Osasco (SP). Página 6
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Professores e servidores da Educação
receberão bônus dia 20 de abril
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I ST Ó R I AS
Em tempos de pós-verdades, como se as pré não existissem,
ou - pior - que o que menos importa num mundo tolamente
virtualizado é a verdade (pelo menos aquela nas quais os ainda
humanos acreditam), ...
PO L Í T I C AS
... como não perguntar, baseado nas literaturas bíblicas: já rolam pré-guerras da pós-guerra na qual o Filho - agora reinante
entronizado pelo Pai Criador e Provedor do Universo - vai julgar
e matar seu ex-conviva ...
DOS
... nos Céus, hoje travestido de Deus da Terra ? O
chamado ’anti-cristo’ que deve pintar - antes do ‘armagedon’ estaria entre Putin (Russia), ou Trump (EUA) ou Ping (China) ?
Ou será um judeu, povo ...
UNIVERSOS
... do qual Deus tirou a ‘primazia’ da salvação pela via da ‘adoração’ única e exclusiva a Ele, estendendo aos gentios (outros
povos que adoravam outros deuses, inclusive o caído Satanás, que
num 1º momento ...
DIVINO
... promoveria uma paz virtual entre as nações, coisa que nem
Vaticano, nem a ONU conseguiram. Por quê ter discursos e até
símbolos do ‘cristianismo’ nos Poderes das instituições brasileiras não livrou o país ...
TERRESTRE
... de falsos moralistas, desonestos intelectuais, fornicadores
e traidores, furtadores e ladrões em todos os níveis ? Por
quê quem se apresenta como cristão, como se apresentava o então deputado federal Cunha, eleito ...
I NT E R NA C I O NA L
... presidente da Câmara Federal sob o manto
de muitos colegas ditos evangélicos, não só não cumpre os princípios do bem que prometera, como acaba sendo
descoberto criminoso e acaba sendo cassado e preso ? ...
B R AS I L E I R O
... Em tempo: Decisão do Superior Tribunal de Justiça acabou
com a confusão gerada pelos questionamentos tentando inviabilizar a chapa de Wellington Jr. (ministério Belém) pra presidência da Convenção Geral ...
PA U L I S T A
... que terá votos de mais de 10 mil convencionais - pela 1ª
vez via internet - no próximo domingo. Por isso, ou seja a decisão do STJ da qual a coluna tinha conhecimento, publicamos ontem que Wellington Jr. concorreria.
PA U L I S T A N O
... Voltando pras políticas municipais, parlamentares que se
apresentam como cristãos, como é o caso do vereador Tuma
(PSDB) passam a ter a responsabilidade de dar exemplo de dignidade e de moral, ainda que seja ...
V I R T UA L
... em discursos que não batem com as ações? Quanto aos
que se deixam iludir e enganar por personagens que vendem o que
não tem pra entregar, as ‘vítimas’ são mais reféns de suas tolices
do que da vigarice dos demônios.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política (São Paulo).
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Servidores da Secretaria da
Educação do Estado receberão
bonificação por mérito do Governo de São Paulo no próximo
dia 20 de abril. Quase R$ 290
milhões serão destinados a cerca de 200 mil profissionais, incluindo professores, diretores,
agentes de organização e equipes técnicas das escolas e órgãos centrais.
O cálculo do bônus é feito a
partir das notas do Idesp (Índice
de Desenvolvimento da Educação de São Paulo), e também é
levado em conta se a unidade
avançou, atingiu ou superou a
meta estipulada para o período.
Os servidores precisam ainda ter trabalhado, no mínimo, em

dois terços do ano letivo – no
caso de faltas, haverá desconto
proporcional. São permitidas
por lei apenas ausências decorrentes de licença-maternidade/
paternidade, adoção e férias.
Assim como em 2016, o valor do benefício que cada profissional receberá é proporcional a 0,07 salário extra (desde
que esteja em escola que atingiu sua meta), ou seja, 7% do
salário médio mensal, que deve
ser multiplicado por 12 meses
do ano. Já o profissional que trabalha em escola que superou a
meta poderá receber até 1 salário mensal.
Além dos professores, que
receberão o bônus de acordo

com o resultado do nível de ensino que atuam, são contemplados diretores, supervisores, professores-coordenadores, agentes de organização escolar, agentes de serviços escolares, assistentes de administração, secretários de escola e demais profissionais da Educação.
Enquanto a equipe escolar
recebe conforme a média da
unidade, os dirigentes de ensino e supervisores ganham pela
média das escolas das respectivas regiões.
Ensino Médio avança no
Idesp pelo 4º ano consecutivo
O Ensino Médio da rede estadual avançou pelo quarto ano

consecutivo no Idesp (Índice de
Desenvolvimento da Educação
do Estado de São Paulo). O ciclo alcançou na medição 2,30,
contra os 2,25 registrados em
2015. A pontuação é a mais alta
desde 2008, quando a Secretaria adotou o indicador de qualidade da educação paulista.
O desempenho dos Anos Iniciais do Fundamental (1º ao 5º
ano) também superou a marca
anterior, com um ciclo
de 5,40 (diferença de 0,15 ponto em relação aos 5,25 de 2015).
A pontuação conquistada é a melhor dos últimos nove anos. Os
Anos Finais (6º ao 9º ano), por
sua vez, tiveram queda: as notas
foram de 3,06 para 2,93.

Adesões ao sorteio crescem 502%
após lançamento da Nota do Milhão
O prefeito João Doria e o
secretário municipal da Fazenda, Caio Megale, realizaram nesta quarta-feira (5) o primeiro
sorteio do programa “Sua Nota
Vale 1 Milhão”, no Espaço Caixa Loterias, localizado no Terminal Tietê, na Zona Norte. Neste primeiro evento, 1.051.290
bilhetes concorreram ao prêmio
milionário. O sorteado foi o de
número número 0.477.168.
“Há vários serviços onde,
normalmente, as pessoas esquecem de pedir a nota fiscal, ou
onde o prestador de serviço não
oferece a nota. Agora, isso já
começou a mudar. As pessoas
estão pedindo a Nota Fiscal”,
disse o prefeito.
O número de novas adesões
mensais ao sorteio aumentou
502% em relação às ocorridas
mensalmente no antigo sorteio
da Nota Fiscal Paulistana. Em
fevereiro de 2017, foram
10.520 novas adesões, contra
quase 63 mil em março. Quando foi lançado, no início do mês

de março, cerca de 1 milhão de
pessoas físicas participavam dos
sorteios mensais no programa
anterior.
“O cresc imento substancial das adesões mensais comprova a efetividade do novo
programa da Prefeitura. Além
de distribuir um milhão de reais todo mês, a ação contribui
no combate à sonegação de
impostos, uma vez que os cidadãos exigirão a Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica com
mais frequência”, afirmou o secretário Caio Megale.
O programa busca incentivar
cidadãos da capital paulista a
pedir a nota fiscal e, com isso,
ajudar o governo municipal no
combate à sonegação de impostos. Todo 5º dia do mês, R$ 1
milhão será sorteado entre os
bilhetes gerados a partir das
notas emitidas até o dia 25 do
mês anterior. Notas emitidas
depois do dia 25 entrarão no
sorteio seguinte. Nos meses
de dezembro, o prêmio chega-

rá a R$ 2 milhões.
“Iniciativas como essa incentivam as pessoas a pedir a
nota fiscal, o que fortalece a Prefeitura, melhora a arrecadação e,
cada vez mais, dá condições do
gestor público de retornar à população, que paga os impostos,
benefícios diversos: em obras,
investimentos, geração de empregos e, quem sabe, na realização de um sonho de ganhar 1
milhão de reais”, afirmou o
presidente da Caixa Econômica
Federal, Gilberto Occhi.
O munícipe que deseja aderir ao programa, e concorrer ao
prêmio milionário, deve fazer o
cadastro
no
site
notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br
e informar o CPF ao solicitar a
NFSe a um prestador de serviço da cidade, como estacionamentos, academias, escolas
particulares, lavanderias, creches, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, cabeleireiros, hotéis, oficinas mecânicas,
empresas de vigilância e limpe-

za, entre outros.
Ações semanais de fiscalização
Desde o início de março, a
Secretaria da Fazenda faz ações
semanais de fiscalização tributária. Já foram alvos valets, academias, salões de beleza de alto
padrão e um prédio comercial na
Avenida Berrini. O objetivo é
combater fraudes e sonegação de
impostos, principalmente do
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS.
Além das ações presenciais
realizadas, a secretaria vem aprimorando suas malhas fiscais e
sistemas de inteligência para
identificar os indícios de irregularidades. “Estamos intensificando nossos esforços para
identificar quem não paga seus
impostos corretamente. Aqueles que não estiverem com a
situação tributária em ordem
poderão sofrer um prejuízo
grande mais à frente”, conclui
Caio Megale.

Parceria abre mil vagas de trabalho
para pessoas com deficiência
Para estimular o ingresso de
pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o Governo do
Estado de São Paulo firmou uma
parceria com o GPA, dono das
marcas Extra, Pão de Açúcar, Casas Bahia e Ponto Frio. Cerca de
mil vagas serão oferecidas pelo
grupo, na Grande São Paulo e no
ABC, por meio do Programa de
Apoio à Pessoa com Deficiência
(PADEF).
Com a iniciativa da Secretaria do Emprego e Relações do
Trabalho, os profissionais cadastrados no banco de dados do
Governo Estadual terão acesso
às oportunidades disponíveis na
companhia. Os postos, ligados a
funções administrativas, operacionais e de liderança, são destinados a candidatos com qualquer tipo de deficiência: visual,
física, auditiva e intelectual. Para
se candidatar, o interessado deve
ter mais de 18 anos.
Inscrição
O processo seletivo será realizado na próxima quarta-feira

(12), de 8h às 17h, na Rua Boa
Vista, 170, próximo à estação
São Bento do Metrô, na capital
paulista. Quem não puder comparecer ao local deverá se inscrever pelo endereço eletrônico
www.gpabr.com/vagas e incluir as
informações do currículo, após
clicar no link “Cadastre-se”.
A formação necessária, de
acordo com a vaga, varia do Ensino Fundamental incompleto ao
Ensino Superior completo. Os
benefícios incluem salário compatível com o mercado, vale
transporte, cesta básica e participação nos lucros e resultados,
além de convênios médico e
odontológico.
Inclusão
A ação do Governo Estadual
demonstra a importância do estímulo à inclusão nas empresas.
“A cada ano, surgem novos obstáculos e, consequentemente,
novas ideias e estratégias precisam ser criadas para promover a
igualdade”, afirma a supervisora
do PADEF, Beth Sarti. “Ter gran-

des parceiros ao nosso lado faz
toda a diferença”, acrescenta.
A diretora de Sustentabilidade Corporativa do GPA, Laura
Pires, ressalta que, com a parceria, diversos trabalhadores terão a chance de integrar uma
companhia que oferece oportunidades de crescimento. “O GPA
e suas unidades de negócios são
reconhecidos como empregadores que valorizam a diversidade, pois apresentam a possibilidade de desenvolvimento profissional e pessoal. Esses eventos
são importantes para que os interessados se cadastrem em nosso banco de dados e, mesmo se
não forem aproveitados neste
momento, possam estar entre
nossas escolhas futuras”, avalia
a gestora.
PADEF
Criado em 1995, o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência tem o objetivo de promover o ingresso de profissionais no mercado de trabalho e
conscientizar o empresariado.

Além da intermediação de mão
de obra e captação de vagas, a
iniciativa organiza eventos para
ampliar e garantir o desenvolvimento dessa parcela da população.
Segundo o censo do IBGE
realizado em 2010, mais de 45
milhões de brasileiros possuem
algum tipo de deficiência – no
Estado de São Paulo, são cerca
de 9 milhões de pessoas. Mais
de 16 mil profissionais já obtiveram uma oportunidade em
companhias devido à atuação do
PADEF.
Serviço
Processo seletivo para o
grupo GPA
Data: 12/04/2017 (quartafeira)
Horário: de 8 às 17h
Local: Rua Boa Vista, 170,
Centro – São Paulo – SP (Entre
as estações São Bento e Sé, do
Metrô)
E - m a i l :
padef@emprego.sp.gov.br www.emprego.sp.gov.br

Campanha SampaAtiva celebra
Dia Mundial da Atividade Física
Para celebrar o Dia Mundial
da Atividade Física, comemorado nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de São Paulo lançou a
campanha Sampa Ativa, que tem
o objetivo de aumentar em 10%
a taxa da atividade física da cidade. De acordo com a pesquisa
Vigitel, do Ministério da Saúde,
São Paulo é hoje a cidade menos ativa entre as capitais.
O prefeito João Doria e o
secretário de Esportes e Lazer,
Jorge Damião, atletas e convidados iniciaram a ação utilizando as escadas do Edifício Matarazzo – sede da Prefeitura, na
Região Central, para acessar o
gabinete do prefeito (5º andar),
com o intuito de mostrar a importância da atividade física e de
pequenas atitudes que podem ser
tomadas no dia a dia para uma
boa saúde mental e corporal.

“Faça exercício, você que
está na sua casa, no seu escritório, onde você estiver. O exercício não custa nada, você não
precisa ter bens materiais para
se exercitar, basta caminhar, andar, fazer todo dia um pouco e
com frequência. Você terá mais
longevidade e uma saúde melhor”, disse o prefeito.
As atividades físicas não são
apenas exercícios praticados
dentro de uma academia, uma
quadra poliesportiva, ou uma
corrida, mas estão também presentes na nossa rotina, como
caminhar até o terminal de ônibus mais próximo, subir escadas
em vez de utilizar o elevador e
até mesmo varrer a casa.
“A principal mensagem que
deixamos hoje é mostrar que é
possível você transformar a sua
vida por meio do esporte para ter

mais qualidade de vida. Nós temos
o desafio de transformar São Paulo na capital mundial da atividade
física, onde as pessoas possam
realmente praticar esporte nos
parques e nas ruas”, disse Damião.
A ação contou com a participação de esportistas como a
campeã brasileira e sul-americana de triatlo Bia Neres, os destaques da natação Leonardo de
Deus, campeão pan-americano em
Guadalajara e Toronto, Felipe
França, primeiro colocado no
mundial em 2014 e Thiago Simon,
campeão pan-americano em Toronto. Participaram também representantes da Federação Paulista de Atletismo, do Agita SP e convidados do Conselho Regional de
Educação Física (CREF).
Sobre o Dia Mundial da
Atividade Física

O Dia Mundial da Atividade
Física foi instituído pela Organização Mundial da Saúde como
forma de prevenção ao sedentarismo, com incentivos a pratica
de atividades físicas em locais
públicos.
Segundo dados da OMS
(2015), a inatividade física é o
quarto principal fator de risco de
morte no mundo e aproximadamente 3,2 milhões de pessoas
morrem a cada ano.
Além disso, de acordo com
o Diagnóstico Nacional do Esporte, pesquisa encomendada
pelo Ministério do Esporte,
em 2015 (dados revelados
em 2016), quase metade da
população entre 14 e 75
anos, cerca de 67 milhões de
pessoas (45,9%), não pratica nenhum tipo de atividade
física.
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Intenção de consumo em São Paulo
tem pior índice desde 2002
Pesquisa do Programa de
Administração do Varejo, da
Fundação Instituto de Administração (Provar- FIA), divulgada
na quinta-feira (6), em São Paulo, indica que pretendem comprar bens duráveis nos próximos
três meses 40% dos consumidores paulistanos. O índice é o
menor para o segundo trimestre
do ano desde 2002, quando o
percentual ficou em 30,2%. No
mesmo período de 2016, a expectativa era ligeiramente melhor: 40,2%.
De acordo com o presidente
do Conselho do Provar, Cláudio
Felisoni, as altas taxas de desemprego trazem insegurança
aos consumidores. “Não há dú-

vida que a questão do emprego é
absolutamente essencial na determinação das disposições de
compra. Se a pessoa se sente insegura em manter o emprego, ou
se está desempregada e atribui
uma chance pequena de voltar ao
mercado de trabalho, obviamente que ela se sente com poucas
condições para voltar a comprar”, disse.
O economista ressaltou que,
apesar da inadimplência ter registrado ligeira queda nos últimos meses, os níveis ainda estão altos. “As famílias melhoraram um pouquinho, mas continuam com a renda bastante comprometida com pagamentos já
contratados”, afirmou.

Os itens com maior intenção
de compra são os eletrônicos
(22%),
eletrodomésticos
(21%), informática (16%), livros (15%) e moda e acessórios (15%). O valor médio que se
espera gastar ficou em R$ 2,3
mil contra R$ 2,6 mil do segundo trimestre do ano passado.
Com base no cenário atual,
Felisoni acredita que o setor do
varejo possa sofre uma retração
de até 7% neste ano. “O que os
números mostram é que há condições gerais melhores para o
consumo do que aquelas que nós
estávamos assistindo. Mas dentro de um quadro bastante negativo. Ou seja, há uma melhora,
mas ela não vai ser suficiente

para neste ano assistirmos uma
recuperação”, avaliou.
Comércio eletrônico
As intenções de compra pela
internet para os próximos três
meses são de 85%. No mesmo
período de 2016, pretendiam
comprar pela internet bens duráveis 80,9% dos consumidores
do estado de São Paulo. A pesquisa do comércio eletrônico é
feita em parceria com a consultoria E-bit.
Para este ano, a expectativa
é que as vendas pela internet cresçam 12%. Essa modalidade de
comércio representa, segundo a Ebit, 4% de todo o varejo no estado de São Paulo. (Agencia Brasil)

Aquecimento das exportações estimula
produção na indústria automobilística
Com o aquecimento das vendas externas, as montadoras instaladas no Brasil conseguiram
ampliar a produção do setor em
março, com a saída das fábricas
de 234,7 mil veículos, número
17,1% maior do que em fevereiro último, e 18,1% acima de
igual período do ano passado. No
trimestre, foram produzidas
491,7 mil unidades, 24% mais
do que no mesmo período do
ano passado.
Os dados foram apresentados na quinta-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea). O presidente da entidade, Antônio Megale, atribuiu
o aumento das vendas internas ao
fato de março ter um número
maior de dias úteis (23) e, tam-

bém, à demanda aquecida de
empresas que estavam fazendo a
troca de frotas.
O bom desempenho foi puxado pelas exportações, com
alta de 51,5% em valores (US$
3,34 bilhões ) no trimestre,
comparado ao acumulado de
janeiro a março de 2016. Sobre março do ano passado, o
volume financeiro exportado
cresceu 57,4%, e sobre fevereiro último, 11,3%. Também
aumentou o volume embarcado para fora do país, totalizando 68,4 mil unidades, 3,3% superior a fevereiro. No mesmo
mês de 2016, o número de veículos negociados no exterior
avançou 64,6%.
No mercado doméstico, as
vendas também superaram as re-

gistradas em fevereiro, com alta
de 39,4% e venda de 189,1 mil
unidades. O volume também ficou 5,5% acima do registrado
em março do ano passado. No
entanto, no acumulado do trimestre, houve retração de 1,9%.
Reformas
Ao apresentar os dados, Megale defendeu reformas estruturais para o país como forma de
resgatar o investimento externo
e a partir daí gerar mais postos
de trabalho, o que criaria maior
poder de compra para o brasileiro. O presidente da Anfavea disse que prevê um crescimento
nas vendas internas de 4% e estabilidade a partir de abril, com
retomada “mais robusta” no segundo semestre. “Esperamos

que no segundo semestre ocorra maior crescimento, o que
deve compensar a estabilidade
do primeiro semestre.”
Na opinião de Megale, para
que a indústria automobilística
volte a crescer de forma expressiva, é preciso que haja maior
dinamismo nos investimentos
em infraestrutura.
Emprego
O número de trabalhadores
do setor diminuiu 6%, nos últimos 12 meses, atingindo em
março uma base de 121,1 mil
empregados. Questionado para explicar essa queda em um momento de alta na produção, o presidente da Anfavea justificou que as empresas têm investido mais em produtividade. (Agencia Brasil)

Poupança perde recursos em março,
mas resultado é o melhor em três anos
Os saques na poupança superaram os depósitos pelo terceiro mês seguido. Em março, a
retirada líquida (descontados os
depósitos) foi de R$ 4,996 bilhões, informou na quinta-feira
(6) o Banco Central (BC). A perda de recursos foi a menor para
o mês de março em três anos.
No mesmo mês de 2015, a reti-

rada líquida foi de R$ 11,44 bilhões e em março 2016, de R$
5,38 bilhões.
Nos três primeiros meses de
2017, a caderneta de poupança
registrou retiradas líquidas de
R$ 17,4 bilhões, perda de recursos menor que os R$ 24,05 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 foram
sacados da 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 março, a
poupança rendeu 8,27%, contra
13,88% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
(Agencia Brasil)

Indicador de investimentos do
Ipea cresce 3,4% em fevereiro
O indicador de Formação
Bruta de Capital Fixo (FBCF), ou
de investimentos, divulgado na
quinta-feira (6) pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apresentou alta de
3,4% em fevereiro, em relação
ao mês anterior, na série com
ajuste sazonal. O resultado amenizou a queda acumulada nos últimos 12 meses, que passou de
9% para 7,9%.
Técnico de Planejamento e
Pesquisa do Ipea, o economista
Leonardo Mello de Carvalho
considerou a diminuição do ritmo de queda positiva, porque a
recessão vem diminuindo. “A
gente consegue ver isso também

na comparação em 12 meses”.
Em relação a fevereiro de
2016, o indicador mostrou retração de 1%. Carvalho destacou
que o resultado de fevereiro não
altera muito o cenário de investimentos que o Ipea vem analisando. “A gente ainda vê o cenário para investimentos com instabilidade. É possível que meses
apresentem crescimento, [outros] meses queda, porque a gente ainda não vê condições para
uma recuperação mais sólida ou
uma tendência efetiva de recuperação”.
Segundo o economista, a alta
de 3,4% pode ser explicada, em
grande parte, pela produção do-

méstica, que cresceu 7,2% em
fevereiro. O cálculo de consumo aparente é baseado na produção doméstica, acrescido das
importações e tirando as exportações. Como houve em fevereiro estabilidade nas importações
(alta de 0,1%) e as exportações
cresceram 15,4% na margem, o
bom resultado mensal do indicador foi baseado no aumento da
produção doméstica de bens de
capital, ressaltou Carvalho.
Reformas
O pesquisador do Ipea avaliou que o cenário de investimentos no Brasil ainda continua condicionado a questões que envol-

Clientes de telefonia, internet e
TV a cabo pagaram R$ 64 bi
em tributos em 2016
O total pago em tributos no
setor de telecomunicações no
ano passado somou R$ 64 milhões, segundo a Associação
Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). O montante
é 6% maior do que o registrado em 2015.
Entre os tributos, o que tem
o maior impacto nas contas de
serviços de telecomunicações
é o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS), recolhido pelos go-

vernos estaduais. No ano passado, foram arrecadados R$ 34
bilhões em ICMS, o equivalente a 8,4% de tudo o que os estados arrecadam com esse imposto.
Em 2016, os tributos representaram 47% da receita líquida nas contas dos serviços
de telefonia fixa, celular banda larga e TV por assinatura,
contra 43% do ano anterior.
Para a Telebrasil, a desoneração tributária, especialmen-

te do ICMS, poderá contribuir
para a massificação do acesso
aos serviços de telecomunicações, principalmente em banda larga. “Com menos impostos, os serviços ficariam mais
acessíveis ao cidadão e às microempresas, permitindo a inclusão social mais rápida de
mais brasileiros e, com isso,
aumentando o potencial da produção e a melhor distribuição
da riqueza nacional”, diz a entidade. (Agencia Brasil)
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vem o bom andamento das reformas. “Se o andamento das reformas continuar com desempenho
a contento, a gente espera que
as expectativas continuem melhorando, e isso vai acabar impactando de maneira mais forte
também nas decisões de investimento“.
Carvalho acrescentou que,
com a melhora do mercado de
trabalho, ao longo deste ano, talvez de maneira mais clara no
segundo semestre, será mais
perceptível qual a trajetória de
investimento. “No momento, a
nossa análise ainda é de cenário
de instabilidade”, destacou.
(Agencia Brasil)

Petrobras reduz
em 4% preço do
GLP de uso
industrial e
comercial
A Petrobras reduziu em 4%,
em média, os preços de comercialização do gás liquefeito de
petróleo (GLP) destinado aos
usos industrial e comercial. A
redução entrará em vigor neste
sábado (8) e atinge também a
venda a granel às distribuidoras.
Já os preços de GLP para
uso residencial, vendido em
botijões de até 13 quilos, conhecido como gás de cozinha,
não terão alteração. O último
reajuste neste produto ocorreu
no dia 17 de março, quando a
companhia anunciou um aumento médio de 9,8%, que entrou em vigor no último dia 21.
(Agencia Brasil)

Procurador peruano pede
prisão de autoridade regional
por caso Odebrecht
O procurador peruano anticorrupção, Hamilton Castro, pediu
18 meses de prisão preventiva para o presidente do governo regional da província de Callao, Félix Moreno, investigado por supostamente ter recebido subornos de US$ 4 milhões da construtora brasileira Odebrecht, informou na quinta-feira (6) o Poder
Judiciário peruano. As informações são da agência de notícias
espanhola EFE.
A solicitação de prisão preventiva foi recebida na quinta-feira e a data da audiência “será anunciada oportunamente”, indicou
o Poder Judiciário em sua conta no Twitter. O procurador Castro
dirigiu uma revista nas casas de Moreno, entre domingo e segunda-feira, e formalizou o pedido de prisão após obter o depoimento do empresário israelense Gil Shavit, que teria atuado como
link e receptor do dinheiro.
Moreno e Shavit foram denunciados por tráfico de influência
e lavagem de ativos. De acordo com a investigação, Moreno obteve uma propina de US$ 4 milhões da Odebrecht em 2014 para
favorecê-la na licitação para construção de trecho do Litoral Verde
em Callao, uma província vizinha a Lima, e os depósitos foram
feitos em contas de empresas de Shavit em paraísos fiscais.
Transferências
O jornal peruano El Comercio informou que Shavit, detido
no domingo no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima,
será investigado, e está impedido de sair do país. Ele teria admitido o pagamento do suborno para Moreno e que atuou como
nexo entre a autoridade regional e a Odebrecht, indicaram fontes
da Procuradoria ao jornal.
Além disso, a Odebrecht entregou ao procurador Castro uma
documentação na qual figuram as transferências de US$ 350 mil
e US$ 410 mil a uma “offshore” da companhia Fincastle Enterprises e desta à empresa Cardift Internacional, nas Bahamas, vinculada a Shavit.
No expediente contra Moreno figura ainda outro colaborador eficaz, identificado como 003-2016, que confirmou que em
2013 recebeu o projeto do Litoral Verde e que, ao advertir que as
bases eram inviáveis, Moreno se comprometeu a fazer mudanças
posteriormente.
Este colaborador seria, segundo a revista Caretas, o diretor
superintendente da Odebrecht no Peru, Ricardo Boleira, que sucedeu Jorge Barata em 2013 nas operações da companhia no país.
Dos US$ 4 milhões estipulados com Moreno, só foram pagos
US$ 2,76 milhões: US$ 2 milhões para ele e US$ 760 mil para
Shavit, segundo indicou a Caretas. (Agencia Brasil)

Impacto da zika na América
Latina pode chegar a
US$ 18 bilhões, diz ONU
Relatório da ONU lançado na quinta-feira (6) afirma que os
custos socioeconômicos para combater a epidemia da zika na
América Latina e no Caribe entre 2015 e 2017 pode chegar a
US$ 18 bilhões. O documento, preparado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e pela Federação
Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, tem
como foco o Brasil, a Colômbia e o Suriname. As informações
são da ONU News.
A coordenadora de comunicação do Pnud em Nova York, Carolina Azevedo, falou que o relatório “concluiu que a epidemia
de zika terá um impacto significativo a curto prazo, que é o que a
gente está vendo agora, e também a longo prazo, tanto nas esferas econômica como social em toda a região”.
“Além das perdas tangíveis para o Produto Interno Bruto (PIB)
e para as economias, principalmente das que dependem muito do
turismo, como é o caso do Caribe, há uma pressão muito grande
sobre os sistemas de saúde e isso gera consequências a longo
prazo. Isso também pode impactar todos os ganhos em desenvolvimento social e em conquistas no campo da saúde que a região
tem visto ao longo das últimas décadas”, explicou Carolina.
Brasil terá maior gasto
O documento diz que o Brasil deve ser o país com maior gasto, mas os impactos mais severos serão sentidos pelas comunidades mais pobres e vulneráveis, como Haiti e Belize, que podem perder mais de 1% do PIB anual no caso de um alto nível de
infecção. A região do Caribe sofrerá um impacto cinco vezes
maior do que a América do Sul, por conta da perda de renda com
o turismo internacional, que pode alcançar US$ 9 bilhões.
O relatório da ONU afirma que os sistemas de resposta ao
vírus enfrentam vários desafios, incluindo uma modesta capacidade de vigilância, sistemas de prevenção e de diagnóstico.
Carolina Azevedo falou também sobre as recomendações do Pnud
para prevenir e combater novas epidemias.
Combate ao mosquito
“O estudo conclui que precisa haver um preparo em estratégias de resposta regionais e nacionais. Isso tem que ser fortalecido envolvendo também as comunidades. O custo econômico
considerável da zika destaca a necessidade também de controlar
o vetor, o mosquito Aedes aegypti de forma integrada e multissetorial, considerando que dengue, chikunguya e febre amarela
são todos espalhados pelo mesmo tipo de mosquito.”
Os especialistas afirmaram que ao combater a proliferação
do mosquito será possível prevenir não somente a zika mas outras epidemias. O Pnud e a Cruz Vermelha recomendam ainda
que os programas de proteção e os sistemas de cuidados médicos devem ser adaptados e reforçados para alcançar às pessoas
que mais precisam de ajuda, incluindo mulheres, meninas e pessoas com deficiências.
A diretora da agência da ONU para a América Latina e o Caribe, Jessica Faieta, citou além da queda do PIB, perdas no setor
do turismo e a pressão nos sistemas de saúde. Ela disse que as
consequências de longo prazo do vírus da zika podem minar décadas de desenvolvimento social, avanços no setor da saúde e
desacelerar o progresso em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
O Pnud afirmou que a prevenção e a preparação para combater a zika e outras epidemias vão estar no topo da agenda da próxima reunião do G-20, em julho, que terá como foco emergências de saúde e gestão de crises. (Agencia Brasil)
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Temer nega recuo do governo
na reforma da Previdência
Relator defende debate da
reforma trabalhista pelo
plenário da Câmara
O relator do projeto de lei
(PL 6787/16) que, se aprovado, reformulará a legislação
trabalhista, deputado Rogério
Marinho (PSDB-RN), disse na
quinta-feira (6) concordar com
parlamentares que defendem
que a proposta do Poder Executivo seja discutida também
no plenário da Câmara.
“Sou favorável”, afirmou
Marinho ao ser questionado
sobre a iniciativa de deputados
contrários à proposta, que, prevendo a aprovação do parecer
de Marinho, tentam reunir os
votos necessários para levar o
assunto ao plenário.
“Eles têm meu voto. Não
creio que um projeto dessa estatura deve ser discutido apenas pela Comissão Especial. É
importante e necessário que o
conjunto dos deputados possa
participar da discussão desse
projeto, que é tão importante
para o país”, acentuou. A audiência pública que a Comissão
Especial realizou na quintafeira (6) foi a última antes da
data anunciada por Marinho
para apresentar o seu relatório,
na próxima quarta-feira (12).

Parlamentares pedem
mais tempo para análise
Deputados de oposição,
como Wadih Damous (PT-RJ),
acusaram Marinho de “atropelar” o plano de trabalho inicialmente acordado e pedem
mais tempo para o debate.
Como o projeto de lei tramita em caráter conclusivo, se os
membros da Comissão Especial
aprovarem o relatório de Marinho,
o projeto seguirá diretamente para
o Senado, sem a necessidade de
passar pelo plenário da Câmara.
No entanto, o regimento da Casa
estabelece que os deputados que
quiserem podem entrar com recurso a fim de tentar levar o plenário a analisar o tema. Para tanto,
precisam reunir 51 votos.
Além de reafirmar a intenção de apresentar seu relatório
na próxima quarta-feira, Marinho assegurou que recomendará
o fim da contribuição sindical
obrigatória, tornando-a opcional.
Para o relator, o excesso de entidades sindicais prejudica a representação do trabalhador e o fim
da contribuição obrigatória pode
democratizar o processo sindical
brasileiro. (Agencia Brasil)

Ministério encontra bactérias
em 8 de 302 amostras
de frigoríficos
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) informou na quinta-feira (6) que 39 amostras de produtos dos 21 frigoríficos investigados na Operação Carne Fraca apresentaram problemas de
ordem econômica ou de saúde
pública. A força-tarefa do ministério analisou 302 amostras de
diferentes lotes e marcas, em
uma auditoria independente da
investigação da Polícia Federal.
Do total de amostras analisadas, oito apresentaram problemas de saúde pública.
Sete laudos de análises de
hambúrgueres continham a bactéria salmonella, vindos de três
lotes diferentes da marca Novilho Nobre, do frigorífico
Transmeat. Já na linguiça cozida
do frigorífico FrigoSantos, de
Campo Magro (PR), foi encontrada presença da bactéria Staphylococcus coagulase positiva.
Todos os produtos que continham problemas de saúde pública serão descartados, segundo secretário executivo do ministério, Eumar Novacki, pois
não servem para nenhum tipo de
subproduto. A presença dessas
bactérias pode causar problemas
como diarreia e vômito.
Além disso, 31 amostras
apresentaram problemas de
ordem econômica, como não
observância de critérios técnicos ou fraude dolosa, mas
que não colocam em risco a
saúde dos consumidores, segundo Novacki.
Entre amostras estavam lotes de embutidos que continham excesso de amido e ácido sórbico, um conservante
proibido em linguiças e salsichas, produzidas pelos frigoríficos Souza Ramos, de Colombo (PR), e Peccin. Já nos produtos dos frigoríficos BRF, de
Mineiros (GO), e Frango DM,
de Arapongas (PR), foi encontrado excesso de água no
frango. Segundo Novacki, todos
os produtos já foram recolhidos
e as unidades estão passando por
inspeções técnicas.
A lista dos frigoríficos auditados estará disponível no site
do Ministério da Agricultura. O
secretário-executivo explicou
que os consumidores devem ficar atentos ao número do Serviço de Inspeção Federal (SIF) dos
produtos, que é a melhor forma
de identificar as marcas que
apresentaram problema.
Segundo Novacki, o ministério já iniciou os procedimentos
para cancelamento do SIF dos
frigoríficos: Peccin (SIF 825),
de Jaraguá do Sul (SC); Peccin
(SIF 2155), de Curitiba (PR); e
Central de Carnes (SIF 3796),
de Colombo (PR). Todas essas
unidades já estão interditadas e
outros frigoríficos podem ter o
registro cassado à medida que as
investigações avancem. “Todos,

pequenos, médios ou grandes,
terão que pagar pelos erros detectados e o ministério vai agir
de modo muito duro”, disse.
Exportações
A Operação Carne Fraca, da
Polícia Federal, foi deflagrada
no dia 17 de março para apurar
suspeitas de irregularidades na
produção de carne processada
e derivados, bem como na fiscalização do setor. Dias depois,
o Ministério da Agricultura
anunciou a suspensão da licença
de exportação das 21 plantas de
frigoríficos sob investigação na
operação.
Hoje, Novacki informou que
três desses frigoríficos já foram liberados para exportação,
pois não apresentaram irregularidades: Breyer & Cia, de
União da Vitória (PR); Argus,
de São José dos Pinhais (PR);
e Madero, de Ponta Grossa
(PR). O restante continua com
restrições nas exportações.
Ele explicou, entretanto,
que a Polícia Federal continua
investigando as unidades e que
poderão ser constatados novos
problemas.
Auditoria na fiscalização
O secretário-executivo disse ainda que a pasta está antecipando o calendário de auditoria
nas unidades de fiscalização dos
estados. “Que essa auditoria nos
dê a situação de como estão funcionando o serviço de inspeção
em cada estado. E não está descartada a troca de superintendentes”, disse, explicando que as
equipes de fiscalização também
sofrerão rodízio, com troca de
posições técnicas.
Já estão sendo realizadas
ações em Pernambuco, na
Bahia, em Tocantins, no Rio de
Janeiro, em Santa Catarina e
em São Paulo.
Outro lado
Em nota à imprensa, o frigorífico BRF informou que obteve resultados divergentes no
controle que é realizado diariamente dentro da unidade de Mineiros (GO). Segundo a empresa, existem inúmeras variáveis
que podem interferir nos resultados de Drip Tests (teste que
mede o teor de água no descongelamento de carcaças de frango), tais como condições de
transporte e acondicionamento
do frango assim como questões
fisiológicas.
“A BRF já solicitou contraprova junto ao Mapa e está realizando uma verificação rigorosa nos seus controles de processo na fábrica e centros de distribuição. Até uma resposta definitiva, os produtos permanecerão retidos, apesar da inexistência de riscos à saúde do consumidor”, informou o frigorífico.
(Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
negou que o governo tenha recuado ao aceitar negociar pontos da reforma da Previdência
com o Congresso Nacional. Ele
falou brevemente com a imprensa na quinta-feira (6) após almoço com os reis da Suécia,
Carlos Gustavo e Sílvia, no Palácio do Itamaraty.
“Eu autorizei o nosso relator, deputado Arthur Maia [PPSBA], a fazer as negociações que
fossem necessárias e depois, ao

final, nós anunciaríamos o que
tivesse sido ajustado. Vai levar uns dias aí, mas já está autorizado. Prestar obediência
ao que o Congresso Nacional
sugere, não pode ser considerado recuo. Nós estamos trabalhando conjugadamente”,
disse Temer.
O presidente teve, na manhã
de quinta-feira, mais uma reunião com parlamentares da base
aliada para discutir o tema. Temer, ministros e o relator da re-

forma na Câmara, Arthur Maia,
acertaram cinco pontos da reforma que o Planalto aceitou
negociar e flexibilizar com os
deputados.
Como já vinha sendo exposto pelo governo e pelo próprio
Maia, a idade mínima de 65 anos
para ter direito à aposentadoria
não é negociável. Segundo Temer, é certo que “o problema
central é o problema da idade”.
Ainda na saída do Itamaraty, o
presidente disse que os pontos

que o governo se propõe a negociar não devem, a princípio,
impactar o Orçamento. “Vamos
analisar as mudanças para saber
se têm alguma repercussão de
natureza fiscal. Aparentemente,
não [têm]”.
A previsão é que o relatório
de Maia seja apresentado até a
próxima quarta-feira (12) à Comissão Especial de Reforma da
Previdência, presidida pelo deputado Carlos Marun (PMDBMS). (Agencia Brasil)

Presidente afastado da confederação
de desportos aquáticos é preso no RJ
O presidente afastado da
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CDBA) Coaracy Nunes foi preso na manhã
de quinta-feira (6), no âmbito da
Operação Águas Claras, deflagrada pela Polícia Federal (PF)
e pelo Ministério Público Federal em São Paulo. Dos quatro
mandados de prisão preventiva,
três foram cumpridos. Uma pessoa ainda está foragida. Os alvos
dos mandados são acusados de
envolvimento em um esquema
de desvio de recursos públicos
repassados à CBDA.
Segundo a Polícia Federal, a
Operação Águas Claras está em
andamento há pelo menos um
ano e meio, desde que atletas e
ex-atletas denunciaram irregularidades na CBDA. A investigação
apura o desvio de R$ 40 milhões
repassados à confederação nos
últimos cinco anos. Há indícios
de um esquema de desvios de
recursos públicos do Ministério
dos Esportes por membros da
diretoria do órgão que congrega
natação, pólo aquático, nado sincronizado e salto ornamental.
“Foi constatado que muito
dos valores não chegavam ao
destino que era a atividade esportiva da Confederação. Já analisamos praticamente três convênios realizados, um deles no

valor de R$ 5 milhões, que era
para o polo aquático e não houve elementos que comprovassem a aplicação desses recursos
no esporte, por isso algumas seleções deixaram de ir para competições internacionais”, disse a
procuradora da República no
Ministério Público Federal de
São Paulo, Thamea Danelon.
Outros convênios envolvem
a aquisição de passagens aéreas
e hospedagem com indícios de
superfaturamento das compras e
falta de licitação com empresas
de agência de turismo. Foi constatado que a agência prestava serviço há dez anos para a CBDA e
que duas das empresas que participaram da licitação não existiam e apenas davam uma aparência de legalidade ao processo licitatório.
“As duas empresas de fachada só participavam e sempre uma
terceira vencia. Foi constatado
que os sócios dessas empresas
moram em comunidades do Rio
Janeiro, que as empresas não
declaram imposto de renda e que
não têm funcionários”, disse
Thamea. Segundo ela, há indícios de superfaturamento em contratos para viagem e hospedagem
dos atletas: “Essa empresa, que
há dez anos presta serviços à
CBDA, recebeu nos últimos cin-

co anos mais de R$ 24 milhões
da confederação”.
De acordo com procuradora, os atletas percebiam muitas
irregularidades que, inclusive,
refletiam diretamente no treinamento e rendimento deles. Eles
alegam que viajavam em voos
com muitas escalas e sempre na
classe econômica: “Estamos falando de atletas com quase dois
metros de altura, viajando na
classe econômica e, ao chegar
ao destino, ao local do campeonato não tinham [atendimento]
médico ou de massoterapeuta –
o que refletia no desempenho”.
Também está sendo investigado o pagamento de um convênio de R$ 1,5 milhão em equipamentos esportivos para preparação para as Olimpíadas de
2016 que não foram entregues.
Afastamento
Em outubro passado, o MPF
pediu o afastamento de Coaracy
Nunes da direção da CBDA acusado de improbidade administrativa. O MPF também pediu o bloqueio de bens do diretor com
base em investigações que apontaram um esquema de fraudes
em licitações para aquisição de
itens esportivos para atletas que
disputariam provas de maratonas
aquáticas, nado sincronizado e

polo aquático nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
O pedido do MPF para bloquear os bens dos envolvidos não
foi acatado pela Justiça. Ele foi
reconduzido ao cargo e multado
em R$ 20 mil pelo Tribunal de
Contas de União (TCU) por irregularidades na utilização dos
recursos obtidos por meio da Lei
Agnelo-Piva. Coaracy Nunes
entrou para a presidência do órgão em 1988. Em março deste
ano, a Justiça do Rio determinou
o afastamento de toda a diretoria da Confederação.
Os investigados responderão, de acordo com suas participações, pelos crimes de peculato, associação criminosa e fraude a Lei de Licitações, sem prejuízo de outros crimes eventualmente apurados no decorrer da
instrução criminal. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos
presos, al egando que as investigações ainda estão em curso.
Além dos mandados de prisão, no Rio foram cumpridos
ainda um mandado de condução
coercitiva para prestação de esclarecimentos e seis mandados
de busca e apreensão. Em São
Paulo, foram quatro mandados
de condução coercitiva e dez de
busca e apreensão. (Agencia
Brasil)

Justiça concede prisão domiciliar
a acusado de ser braço direito
de Eike Batista
A Justiça do Rio de Janeiro
concedeu na quinta-feira (6)
medida cautelar para que o exvice-presidente de futebol do
Flamengo Flávio Godinho cumpra prisão domiciliar, seguindo
determinação do ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Gilmar Mendes, que suspendeu
a prisão preventiva e autorizou
o juiz a aplicar medidas alternativas. Godinho foi preso em janeiro na Operação Eficiência,
um desdobramento da Operação
Lava Jato, no Rio de Janeiro. Ele
é acusado de envolvimento em
esquemas de lavagem de dinheiro de propina no governo de Sérgio Cabral.
O réu é acusado de ser o bra-

ço direito de Eike Batista e responsável por realizar negociações no nome do empresário.
Flávio Godinho e Eike Batista
foram indiciados pela Polícia
Federal (PF) por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na operação,
Eike foi investigado por repassar US$ 16,5 milhões ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral.
O pagamento foi feito, segundo
a PF, por meio de uma ação fraudulenta que simulava a venda de
uma mina de ouro, com intermédio de um banco no Panamá.
Na decisão, o juiz Marcelo
Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, determinou medidas cautelares substitutivas a Godinho

como proibir contato com qualquer pessoa que seja ré ou investigada pela Operação Lava Jato
e operações correlacionadas e a
visitação de pessoas que não sejam parentes ou advogados regularmente constituídos com procuração nos autos. Também deverá ser feito levantamento permanente dos sigilos telefônico
e telemático enquanto durar a
medida cautelar, o passaporte do
réu deve ser entregue à Justiça,
entre outras medidas.
A Polícia Federal está autorizada a ir na casa do acusado das
6h às 18hs, qualquer dia da semana, sem prévia comunicação
ou autorização do juízo, a fim de
checar se todas as condições

estão sendo cumpridas. O descumprimento de qualquer uma
das medidas pode acarretar na
volta de Godinho para a prisão.
Bretas repetiu os argumentos já expostos na decisão que
decretou a prisão preventiva de
Godinho e ressaltou que “os fatos que se imputam ao acusado
são de extrema gravidade e, por
sua natureza, ocorreriam em reuniões sigilosas, inclusive com a
possível participação de advogados, o que demonstra, em princípio, o elevado grau de sofisticação que atingiu a organização
criminosa”. Ainda, segundo Bretas, um inquérito policial apura
a ocorrência de crime de obstrução da Justiça. (Agencia Brasil)

Concessionária do Galeão quer rever
acordo sobre pagamento da outorga
O consórcio RIOgaleão, que
administra o Aeroporto Internacional Tom Jobim, protocolou
na quarta-feira (5), no Ministério dos Transportes, uma proposta de revisão do pagamento
da outorga fixa da concessão.
O pedido de reperfilamento
é assegurado pela Portaria Ministerial 135, de 28 de março
deste ano, que fixa parâmetros
mínimos para a reprogramação
do cronograma de recolhimento da contribuição fixa de aeroportos cujos contratos de concessão foram assinados até 31
de dezembro de 2016.
A proposta da concessionária prevê o adiantamento das outorgas de 2018, 2019 e parte de
2020. Em nota divulgada na
quinta-feira (6), a concessionária informou que este ano vai
quitar a outorga de 2016 e 2017,

o que gerará aos cofres do governo recursos da ordem de R$
4,5 bilhões. “O valor é três vezes maior que o total arrecadado na última rodada de concessões de quatro aeroportos, que
foi de R$ 1,46 bilhão”, diz a nota.
O valor das outorgas dos demais anos de concessão será
pago em etapas, de forma gradual, até 2039, mantido o valor
ofertado inicialmente, com correção. Segundo a concessionária, não haverá “nenhuma perda
para o governo”.
O agravamento da crise econômica no país reduziu a demanda de passageiros no Aeroporto
Internacional Tom Jobim, apesar
dos investimentos feitos em infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016,
o que levou a concessionária a
atrasar o pagamento da outorga

anual referente a 2016.
A RIOgaleão não obteve também empréstimo de longo prazo junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). Segundo a nota,
a isso se somam as investigações
da Operação Lava Jato que afetaram as maiores empreiteiras do
país, entre as quais a Odebrecht,
detentora de 60% do capital privado da RIOgaleão, por meio da
Odebrecht Transport.
O aeroporto internacional é
administrado por sócios privados Odebrecht Transport e a operadora de terminais Changi, de
Cingapura, que somam 51% de
participação, e pela Infraero
(49%). A Odebrecht Transport
está em negociações com investidores estrangeiros para vender
sua participação no consórcio
RIOgaleão, mas ainda não há

conclusões das tratativas.
O consórcio arrematou o
aeroporto fluminense em 2013,
ofertando ágio de 294% sobre
o valor mínimo fixado. O valor
total da outorga da RIOgaleão
alcança R$ 19 bilhões.
Em nota, o BNDES esclareceu que “o crédito de longo prazo do RioGaleão depende das
questões relacionadas à capacidade de pagamento decorrente
da concessão ou, alternativamente, da prestação de garantias externas ao projeto, como fiança bancária ou aval corporativo, aceitos pelas políticas de
crédito do banco”. O BNDES
admitiu que o aporte das garantias necessárias, inclusive por
meio de um novo investidor,
pode abrir possibilidade para a
assinatura do empréstimo de
longo prazo. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Jornal O DIA SP
São Paulo, sexta-feira, 7 de abril de 2017

Nacional

Página 5

Governo avança para construção de
consenso na reforma da Previdência
As mudanças na proposta de
reforma da Previdência definidas
na quinta-fe ira, caminham na
construção de um consenso, disse na quinta-feira (6) o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles.
em nota oficial, ele negou que a
proposta tenha sido desfigurada e
considerou as alterações um avanço que permite manter o ajuste
fiscal e preservar os direitos dos
trabalhadores de menor renda.
“As mudanças mantêm os
principais objetivos da proposta
enviada ao Congresso porque
preservam o ajuste fiscal e be-

neficiam os mais pobres”, destacou o texto. Segundo o ministro, as alterações facilitam a
aprovação da proposta e são normais num regime democrático.
“O Congresso tem a palavra
final quando vota uma proposta
de emenda constitucional. A democracia pressupõe diálogo, troca de ideias para chegar a um
consenso. Hoje, o governo avançou na construção de um consenso visando à aprovação da
reforma da Previdência”, destacou o ministro no comunicado.
De acordo com Meirelles, a

reforma da Previdência é necessária para impedir o colapso das
contas públicas no futuro. “A reforma da Previdência é necessária para garantir que todos os
aposentados receberão seus benefícios no futuro. É uma necessidade, não é questão de posição
política”, ressaltou.
Depois de uma reunião na
quinta-feira pela manha no Palácio do Planalto, o deputado
Arthur Maia (PPS-BA), relator
da proposta de reforma da Previdência na Câmara, informou
que recebeu o aval do presiden-

te Michel Temer para negociar
cinco pontos do texto: o Benefício de Prestação Continuada
(BPC), a aposentadoria rural, as
aposentadorias especiais para
professores e policiais, o acúmulo de pensão e de aposentadoria e as regras de transição.
O presidente Michel Temer
negou que o governo tenha recuado em relação à reforma da Previdência. Segundo o presidente,
o governo está trabalhando em
conjunto com o Congresso Nacional, o que não pode ser considerado recuo. (Agencia Brasil)

MEC dará prazo de 2 anos a estados e
municípios para adequação de currículos
O Ministério da Educação
(MEC) vai fixar um prazo de até
dois anos após a homologação
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para que estados
e municípios elaborem os próprios currículos. São os currículos que vão definir como os objetivos de aprendizagem estabelecidos devem chegar aos estudantes nas salas de aula.
“O MEC assegurará todo o
apoio técnico do ponto de vista
do suporte para que estados e
municípios possam avançar na
definição dos currículos que
obedecerão as normas gerais e
as diretrizes gerais consagradas
na BNCC”, disse o ministro da
Educação, Mendonça Filho.
“Tanto o suporte técnico, como
a formação de professores e currículos devem estar absolutamente sintonizados com a nova
base que será homologada”,
acrescenta.
A Base Nacional Comum
Curricular define o que deve ser
aprendido a cada etapa da vida
escolar. Vale tanto para escolas
públicas quanto privadas. O ministério entregou na quinta-feira (6) a base comum do ensino
infantil e fundamental ao Conselho Nacional de Educação
(CNE). A expectativa é que, após
analisar e elaborar parecer e projeto de resolução, a BNCC volte para o MEC para ser homologada até novembro. Entre junho
e setembro, o conselho fará cinco audiências públicas, uma em
cada região do país.
Se esses prazos forem cumpridos, significa que estados e

municípios terão até o final de
2019 ou início de 2020 para
concluir os currículos.
Segundo o diretor institucional do Conselho Nacional de
Secretários de Educação (Consed), Antônio Neto, o prazo é
viável para os estados. “Esse é
um movimento que o Brasil nunca fez, alguns estados têm experiência de estrutura curricular,
outros não, muitos municípios
nem isso. Esse é um momento
não apenas para a construção dos
currículos, mas também de um
diálogo federativo com regime
de maior colaboração, que em
alguns territórios possam ser
discutidas linhas curriculares
semelhantes, para que não haja
tanta disparidade. A base curricular vai exigir muito esforço de
formulação de estados e municípios”, afirmou.
Já entre os municípios, as
situações são distintas, alguns
estão mais avançados e outros
precisam de mais tempo para
conformar os próprios currículos, segundo o dirigente Municipal de Educação de Goiânia, Marcelo Ferreira da Costa, presidente
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) Goiás. “Com certeza, durante o processo de discussão,
vamos avançar. Temos um parâmetro de trabalho, mas durante
as discussões, vamos verificar
se o prazo é viável e traremos
uma proposta ao ministro, se
necessário for”, disse.
Mudanças
Entre outras questões, a

Base Nacional Comum Curricular apresentada pelo MEC estabelece competências para serem
desenvolvidas ao longo de toda
a educação básica. Entre elas,
está a empatia e o respeito à diversidade. Além disso, a alfabetização, que atualmente é feita
até o 3º ano do ensino fundamental, deverá ser antecipada para o
2º ano do ensino fundamental,
quando as crianças geralmente
têm 7 anos.
A definição antecipa o que
está previsto em lei. O Plano
Nacional de Educação (PNE)
estabelece que todas as crianças
sejam alfabetizadas até o 3º ano
do ensino fundamental, até
2024. Um total de 77,8% das
crianças, até 2014, tinha aprendizado adequado em leitura, dentro desse prazo; 65,5%, em escrita; e, 42,9% em matemática.
“[A antecipação] gera mais
equidade, principalmente para
famílias mais pobres. Famílias
de classe média conseguem ter
a criança alfabetizada em idade
inferior à média das escolas públicas. A medida fixada na BNCC
está assegurando o mesmo direito para as crianças que estudam
em escolas públicas”, disse
Mendonça Filho.
Documento de acompanhamento para os pais
Para o diretor executivo da
Fundação Lemann, Denis Mizne,
a BNCC será um instrumento
importante para que pais e responsáveis acompanhem a educação dos filhos. “Ajuda os pais a
saberem se aquela escola está

entregando para ele aquilo que a
nação espera que o filho dele
aprenda. Isso é um passo muito
importante para o Brasil. A
BNCC, se bem implementada,
pode ser uma ferramenta fundamental para dar um salto de qualidade na educação brasileira”,
afirmou.
A expectativa é que, definindo o que é esperado que as crianças e jovens aprendam, isso
impacte também na formação
dos professores, na produção de
materiais didáticos e na elaboração das avaliações nacionais,
como a Prova Brasil.
“Vai haver uma mudança. Na
maioria das salas de aula do Brasil, não tem nenhum currículo.
Alguns estados e municípios
têm, mas, na maioria, o currículo não chega na sala de aula. A
base comum vai organizar isso.
Teremos um material didático
coerente com o que é ensinado,
um professor formado para ensinar o que é esperado e uma prova que avalia. Parece simples,
mas imagina viver sem isso, que
é a nossa história, sem clareza
do que é esperado que o aluno
aprenda”, diz.
Ensino Médio
A previsão do Ministério da
Educação para a entrega da
BNCC do ensino médio ao Conselho Nacional de Educação é no
segundo semestre desse ano. A
parte do ensino médio foi desmembrada das demais. A intenção é que o documento se adeque à reforma do ensino médio.
(Agencia Brasil)

Pezão nega recebimento de
propina envolvendo TCE e diz
que vai processar delator
O governador do Rio, Luiz
Fernando Pezão, negou o recebimento de propina em esquema
envolvendo o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Ele depôs por videoconferência ao juiz
Sergio Moro, como testemunha
de defesa do ex-governador Sérgio Cabral, sobre outro caso, que
trata do superfaturamento na terraplanagem do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj), da Petrobras.
À saída do prédio da Justiça
Federal, na quinta-feira (6), Pezão falou com os jornalistas e
disse que vai processar quem tiver dito que ele recebeu propina. Em delação premiada, Jonas
Lopes Neto, filho do ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, disse que o governador teria recebido R$ 900 mil em recursos
ilícitos por meio de seu subsecretário de Comunicação, Marcelo Amorim.
“É uma mentira deslavada. Eu

nem conheço Jonas Lopes Neto.
O Marcelo já depôs. Eu tenho
muita tranquilidade quanto a
isso. Quem conhece a minha
vida, conhece o meu padrão de
vida. Isso aí foge a qualquer propósito. A única coisa que eu sei
é que vou processá-lo pela mentira. Eu tenho uma vida pública
de 32 anos e vocês nunca vão me
ver fazer uma ação como essa”,
disse Pezão.
O governador confirmou
que fez uma reunião em sua casa,
em 2013, conforme delatado
por Jonas Lopes, mas negou que
tenha sido discutido repartição
de propina entre os conselheiros do TCE. Segundo ele, o motivo da reunião era agilizar processos para liberação de recursos federais para o estado e a
realização de obras.
“Teve a reunião. Ele falou
que eu era secretário de Obras e
eu não era mais secretário de
Obras. Nós fizemos aquela reu-

nião porque o estado do Rio de
Janeiro é um dos únicos estados
do Brasil atendendo a uma recomendação, desde o início do
governo Sérgio Cabral, de submetermos todos os nossos editais previamente ao Tribunal de
Contas. E a gente fez isso durante quase todo o mandato. E estava demorando muito a análise. E
a gente fez isso como precaução. Essa reunião foi para cobrar
[agilidade do tribunal]”, disse
Pezão.
Comperj
Referente à suspeita de superfaturamento na terraplanagem do Comperj, Pezão classificou de mentira. “É uma grande
mentira. Tanto que houve arquivamento duas vezes, pedido pela
Polícia Federal. Isso é uma mentira deslavada. Infelizmente, as
pessoas jogam o seu nome, eu
nunca participei dessa conversa,
não teve essa conversa na minha

presença.”
Perguntado se acreditava na
inocência do ex-governador Sérgio Cabral, de quem foi vice, e
que atualmente está preso em
Bangu 8, Pezão respondeu: “Estão dando o direito dele se defender. Eu convivi com o homem público Sérgio Cabral, com
a família dele eu tenho um profundo respeito. Se ele errou,
cumpra as penas que têm de ser
cumpridas.”
Pezão vai depor novamente
à Justiça Federal nesta sexta-feira (7), desta vez ao juiz Marcelo
Bretas, titular da 7ª Vara Federal
Criminal. Ele novamente será
testemunha de defesa de Sérgio
Cabral em processo por corrupção, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro
nacional dentro da Operação
Calicute, um desdobramento da
Lava Jato, realizada em novembro de 2016 e que levou Cabral
à prisão. (Agencia Brasil)
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Somália declara
estado de guerra e
oferece anistia a
membros do Al Shabab
O presidente da Somália, Mohammed Abdullahi “Farmaajo”, declarou na quinta-feira (7) “estado de guerra” no país
para acabar com o grupo jihadista Al Shabab, que ainda controla amplas zonas do sul e do centro do país, e ofereceu anistia aos terroristas que queiram se render. As informações são
da agência espanhola EFE.
A anistia governamental, à qual os membros da milícia poderão aderir em um prazo de 60 dias, está dirigida aos “jovens
da Somália que foram enganados por lutadores estrangeiros”,
segundo o presidente somali.
“Damos uma oportunidade para que se entreguem antes que
as balas os alcancem”, acrescentou Abdullahi, que foi eleito
presidente em 8 de fevereiro, pondo fim no processo eleitoral mais representativo do país em 47 anos.
Durante seu discurso, ele insistiu que a guerra para acabar
com os jihadistas não é um objetivo só do governo, mas que
todo o povo da Somália tem que permanecer unido para alcançá-lo. “O Al Shabab tem cerca de 5 mil combatentes, mas
nós somos mais de 12 milhões de pessoas”, disse.
O governo somali já ofereceu anistia aos terroristas em
2014, quando mais de 500 militantes do Al Shabab se renderam, segundo fontes da Iniciativa Barbaar, agência internacional de apoio à reinserção.
Extremismo
O Al Shabab anunciou em 2012 sua adesão formal à Al Qaeda e à luta por instaurar um estado islâmico de inspiração
wahhabista (movimento religioso ultraconservador e extremista) na Somália, onde perpetra regularmente atentados contra civis, policiais, representantes do governo e militares.
O último deles ocorreu ontem (5), quando pelo menos oito
pessoas morreram e várias ficaram feridas em um restaurante
da capital, Mogadíscio, após um atentado com carro-bomba.
Apesar dos esforços do Exército somali e das tropas da
Missão da União Africana na Somália, o Al Shabab segue tendo capacidade para efetuar ações em grande escala, tanto dentro como fora do país, segundo um recente relatório da ONU.
(Agência Brasil)

Ministro turco diz que
autópsias confirmam
uso de armas
químicas na Síria
O ministro da Justiça da Turquia, Bekir Bozdag, informou que
as autópsias realizadas nas vítimas do ataque ocorrido na última
terça-feira, na província de Idlib, na Síria, confirmaram o uso de
armas químicas.
“Fizeram autópsias em três corpos que foram levados de Idlib
para Adana (sul da Turquia), e contaram com a participação de
representantes da Organização Mundial da Saúde e da Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ). O resultado
dos exames comprovou o uso de armas químicas”, afirmou Bozdag, à agência de notícias turca Anadolu.
Segundo a agência EFE, o ministro de Saúde da Turquia, Recep Akdag, já tinha dito ontem que existiam “provas” do uso de
armas químicas no ataque, que ele atribuiu ao governo sírio, que
vem negando seu envolvimento na ação.
“Esta investigação científica demonstrou que Bashar al Assad (presidente sírio) utiliza armas químicas”, afirmou Bozdag,
hoje, após o resultado das autópsias.
Após o ataque a cidade de Jan Shijun, na última terçafeira, que causou mais de 80 mortes e deixou centenas de
feridos, 30 vítimas foram transferidas para hospitais da Turquia. (Agência Brasil)
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Associação Nacional de Equipes de
Truck anuncia parceria e calendário

Fábio Fogaça Motorsports
de caminhões e demais anunciantes, que poderão usufruir deste novo modelo de competições
para o relacionamento com seus
públicos, aproveitando as suas
características regionais”, co-

menta Renato Martins, presidente da ANET.
“A Sport Promotion está ansiosa por colocar sua estrutura e
experiência de 35 anos de atuação no marketing esportivo, a

serviço deste tão importante projeto para o automobilismo do
Brasil”, anunciou Alfredo Carvalho, Diretor Comercial da Sport
Promotion.
A Associação Nacional de
Equipes de Truck é composta
pelas equipes RM Competições,
AJ5 Sports, DF Motorsport, RVR
Motorsports, Dakar Motors, Fábio Fogaça Motorsports, Lucar
Motorsports e Clay Truck Racing, que formam um grid de cerca de 20 caminhões.
Confira o calendário da
Copa Truck 2017:
28/05 - Goiânia (GO) - Copa
Trcuk Centro-Oeste; 11/06 - Campo Grande (MS) - Copa Trcuk Centro-Oeste; 09/07 - Caruaru (PE) Copa Trcuk Nordeste; 23/07 - Fortaleza (CE) - Copa Trcuk Nordeste; 15/10 - Curvelo (MG) - Copa
Truck Sudeste; 17/12 - São Paulo
(SP) - Copa Truck Sudeste.

Foto/ Fabio Davini

19º Rally RN 1500 tem primeira
etapa nesta sexta-feira

19º Rally RN 1500
O melhor do Brasileiro de
Rally Cross Country nacional

estará reunido a partir desta sexta-feira, dia 7 de abril, para a pri-

meira etapa do 19º Rally RN
1500, um dos mais importantes
e técnicos do calendário. A partir das 8h, os cerca de 100 participantes, divididos pelas categorias Carros, Motos, Quadriciulos
e UTVs, percorrerão os 189,69
km entre São Miguel do Gostoso e Macau, com trecho especial (cronometrado) de 147,90
km, onde será exigida muita nevagação dos participantes.
O 19ª Rally RN 1500 reunirá os melhores pilotos e navegadores da atualidade. A competição acontecerá até o dia 9 de
abril, com cerca de 800 km pelo
Rio Grande do Norte, sendo mais
de 500 km de especiais (trechos
cronometrados). Os participantes terão pela frente a variedade
de terrenos característica da pro-

va, considerada um das melhores
do calendário nacional.
A etapa de abertura já colocará para os participantes as características do Rally RN 1500.
O trecho exigirá bastante de pilotos e navegadores, com bastante areia. A chegada em Macau,
que volta a fazer parte do evento,
promete ser bastante animada,
com toda a população prometendo uma grande recepção para os
particiapntes.
A competição será válida
pelo Campeonato Brasileiro de
Rally Cross Country para carros,
motos, quadriciclos e UTVs,
com organização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo
(CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

Superliga Feminina 16/17

A terceira rodada da série
melhor de cinco das semifinais
da Superliga feminina de vôlei
16/17 chega em um momento
decisivo nesta sexta-feira (07). No
primeiro jogo do dia, o Vôlei Nestlé (SP) receberá o Dentil/Praia
Clube (MG), às 19h, no ginásio
José Liberatti, em Osasco (SP). O
time de Osasco lidera a série com
duas vitórias e está a um resultado
positivo da final. Na sequência, às
21h30, o Rexona-Sesc (RJ) duelará com o Camponesa/Minas
(MG), no ginásio do Tijuca, no Rio
de Janeiro (RJ). A série entre cariocas e mineiras está empatada com
uma vitória para cada lado. O SporTV transmitirá as partidas ao vivo.
No confronto entre o Vôlei
Nestlé e o Dentil/Praia Clube, o
time de Osasco levou a melhor
no primeiro duelo por 3 sets a 1
e no segundo por 3 sets a 0 e precisa de apenas uma vitória para
chegar na decisão.
Pelo lado do Dentil/Praia
Clube, o treinador Ricardo Picinin mostrou confiança na recuperação da equipe no duelo contra o Vôlei Nestlé.
“Disse às jogadoras ao final

da segunda partida que não tem
nada perdido. A melhor de cinco
dá essa possibilidade de o time
reverter a situação. Com a qualidade do nosso elenco e das nossas
atletas é possível. Já evoluímos
desde o último jogo e em algumas
situações temos que ser mais assertivos, mas vamos trabalhar para
isso. Agora é tudo ou nada, então
vamos dar o sangue dentro de quadra”, apostou Ricardo Picinin.
Rexona-Sesc x Camponesa/
Minas
Na outra série semifinal entre Rexona-Sesc e Camponesa/
Minas está tudo igual. O time carioca venceu o primeiro jogo em
Belo Horizonte (MG) por 3 sets a
0. Na segunda partida no Rio de
Janeiro (RJ), melhor para as mineiras por 3 sets a 1. A ponteira
Gabi comentou sobre a expectativa para o duelo desta sexta-feira.
“Estamos trabalhando para ter
uma melhor atuação. Na última
partida jogamos muito abaixo e
não aproveitamos a oportunidade
de jogar dentro de casa. Precisamos sacar melhor porque é difícil
enfrentar o Camponesa/Minas
com o passe na mão. Elas têm gran-

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
DISTÂNCIA

Foto/ Alexandre Loureiro

Terceira rodada da semifinal
tem momento decisivo

Camponesa/Minas está em bom momento
des centrais e a Hooker está jogando muito bem”, explicou Gabi.
No outro lado da rede, a experiente central Carol Gattaz, de
35 anos, mostrou motivação com
o resultado da última terça-feira
e pede concentração para sua
equipe.
“Fizemos uma ótima partida
na terça-feira e estudamos ainda
mais a equipe delas. Conseguimos executar o que a comissão
técnica tinha pedido. Sabemos
que série está igual e o Rexona-

Sesc vai jogar ainda melhor nessa terceira partida e nós vamos
precisar estar preparadas. Vamos
tentar fazer o que a nossa comissão nos pediu e realizar o nosso
jogo da melhor maneira possível”, explicou Carol Gattaz.
Nas quartas de final, o Rexona-Sesc passou pelo Pinheiros
(SP), o Vôlei Nestlé pelo Fluminense (RJ), o Dentil/Praia Clube
pelo Terracap/BRB/Brasília (DF),
e o Camponesa/Minas eliminou o
Genter Vôlei Bauru (SP).

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

2017

2017

2017

RIO E JANEIRO - RJ

SÃO CARLOS - SP

SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

USP
ETAPA 2

22 DE OUT

15 DE NOV

2017

2017

DISTÂNCIA

Sprint

OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km
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Brasileiro Caixa
Sub-20 de Atletismo
vai até domingo em
São Bernardo
Foto/ Fernanda Paradizo

Foto/ Luciana Flores

Categoria de caminhões de competição começa em maio, promovida pela Sport Promotion
A Associação Nacional de
Equipes de Truck (ANET) fechou
acordo de parceria com a Sport
Promotion Marketing Esportivo,
conceituada empresa deste segmento, para promover o evento
esportivo de corrida de caminhões que visitará vários Estados
de todo o País já em 2017.
Formada por nove equipes e
seus respectivos pilotos, a ANET
anuncia que a primeira prova da
temporada, de um total de ao
menos seis será realizada no dia
28 de maio, em Goiânia (GO).
Essa inovadora competição
da categoria de caminhões será
disputada em forma de Copas,
com a realização da Copa Truck
Nordeste, Copa Truck CentroOeste, Copa Truck Sudeste.
“Será um novo conceito em
eventos, cert amente criando o
interesse das montadoras, indústria de autopeças do segmento

Janaina Lima Paula
O Campeonato Brasileiro
Caixa Sub-20 de Atletismo
2017 será disputado desta sexta-feira (07) a domingo (09) na
Arena Caixa - Centro de Atletismo Professor Osvaldo Terra, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A competição, seletiva para o Sul-Americano da categoria, marcado
para os dias 3 e 4 de junho, na
cidade de Georgetown, na Guiana, reunirá cerca de 750 atletas de 117 clubes, de 21 Estados e do Distrito Federal.
Os fãs do Atletismo poderão conferir de perto o futuro
do esporte no País. Durante os
três dias, vários jovens talentos
desfilarão na Arena Caixa, que
fica na Rua Tiradentes, 1.840,
na Vila do Tanque.
A entrada para o público nas
arquibancadas é gratuita, não
havendo a necessidade de apresentação de ingresso.
A primeira etapa da competição será aberta às 08 horas,
com a final feminina dos 3.000
m com obstáculos. A versão
masculina da prova também distribuirá medalhas a partir das
08:30. Ao todo, a manhã desta
sexta-feira terá 15 provas, sendo duas finais, quatro semifinais, três eliminatórias, três
qualificações e três do decatlo.
Na segunda etapa, a partir
das 15 horas, mais 16 provas estão previstas, com destaque
para sete finais: salto com vara
masculino, lançamento do martelo masculino e feminino, arremesso do peso feminino,
100 m masculino e feminino e
10.000 m masculino.
Atletas de potencial já competirão nesta sexta-feira. Um
dos destaques é o paulista Daniel Ferreira do Nascimento
(Orcampi Unimed), inscrito nos
10.000 m. O corredor foi o único representante do Brasil no
Campeonato Mundial de Cross
Country, realizado Kampala, em
Uganda, no último dia 26 de
março. Daniel foi o 29º colocado na prova masculina sub-20
e foi o primeiro atleta ocidental na classificação geral.
Nas finais do lançamento do
martelo masculino, por exemplo, Alencar Chagas Pereira
(ARPA) já está qualificado para

o Campeonato Pan-Americano
Sub-20 de Trujillo, no Peru,
em julho, com 68,60 m. No feminino, Ana Lays Bauyer e Samara Furtado (Corville) devem
lutar pela vitória.
As eliminatórias dos 100
m reunirão destaques como
Derick de Souza Silva (Pinheiros), recordista da competição, com 10.38 (com vento de
1.9 m/s), Vinicius Rocha Moraes (IEMA), campeão da
Gymnasíade da Turquia, Felipe Bardi dos Santos (SESI),
integrante da seleção no Mundial Sub-20 da Polônia, assim
como Derick e Vinicius.
Especialista no salto em
distância - terminou 2016 em
terceiro lugar no Ranking
Mundial Sub-18, com 7,72 m
- Eberson Matucari Silva (Cantão Atletismo), está inscrito
nos 100 m.
Na prova feminina, destaque para Gabriela Silva Mourão (Futuro Olímpico Arnaldo
de Oliveira), recordista dos
100 m do torneio, com 11.61
(1.3).
Na final da manhã dos
3.000 m com obstáculos Janaina Lima Paula (Centro
Olímpico), de 19 anos, busca
o bicampeonato. Ela venceu no
ano passado, com 11:48:28.
O Centro Olímpico, aliás,
conquistou o título de 2016,
de forma emocionante. O clube da capital paulista somou
195,5 pontos e garantiu o troféu por apenas um ponto de
vantagem sobre o IEMA, de
São Caetano do Sul (SP), que
somou 194,5, nos três dias de
competição. A Orcampi Unimed, de Campinas (SP), que
era tetracampeã do evento, terminou em terceiro lugar, com
150 pontos.
O Campeonato Brasileiro
Caixa Sub-20 integra o Programa Caixa de Competições
Nacionais 2017 da CBAt. A realização é da CBAt e da FPA,
com patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Mais informações:
http://
www.cbat.org.br/competicoes/
brasileiro_sub20/2017/
default.asp
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