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Produto Interno Bruno (PIB)
fecha 2016 com queda de 3,6%
Montadoras faturam mais 46,1%
com exportação de veículos
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Fraudes e desperdícios consomem
R$ 22,5 bi de despesas da saúde suplementar
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A taxa de pobreza na Alemanha foi recorde, de 15,7%,
após a reunificação em 1990,
contra 14,7% há uma década,
mostra o relatório Evolução da
Pobreza na Alemanha de 2017,
coordenado pela organização
não governamental (ONG) Associação para a Igualdade. O
relatório define a pobreza, em
termos relativos, como famílias com menos de 60% da renda média de todas as famílias.
Christian Woltering, que
coordenou o projeto, disse à
Agência Xinhua que as causas
são várias, mas que mudanças
na política tributária nos últimos 20 anos levaram à crescente desigualdade. Página 3

Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

28º C
18º C

Noite

Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer informou
que os novos projetos permitirão R$ 45 bilhões de novos
investimentos e promoverão 200 mil novos empregos
O Palácio do Planalto anunciou na tarde de terça-feira, du-

rante a segunda reunião do Conselho do Programa de Parcerias

Poupatempo amplia
serviço de investigação
de paternidade

de Investimentos (PPI), os próximos projetos que deverão ser
concedidos à iniciativa privada.
No total, serão apresentados 55
novas concessões, além de propostas de renovações de atuais
concessões, entre elas rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de
energia.
Na abertura do encontro, o
presidente Michel Temer informou que os novos projetos permitirão R$ 45 bilhões de novos
investimentos nas áreas de energia, transportes e saneamento e
promoverão 200 mil novos empregos diretos e indiretos. “Precisamos fazer logo isso, porque
o que mais almejamos é exatamente o combate ao desemprego no país”, destacou o presidente da República.
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Minas tem 101 mortes por
febre amarela e BH confirma
doença em segundo macaco
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Moro aceita nova denúncia
contra Vaccari Neto e mais
cinco pessoas na Lava Jato
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Esporte

Choque térmico! Mundial
de Rally terá primeiro grande
teste nas trilhas do México
Em menos de um mês,
os pilotos do Mundial de
Rally saíram das estradas
cobertas de neve na Suécia,
onde os termômetros marcavam -30ºC, para encarar
um clima bem diferente
nas trilhas de cascalho do
México. O ponteiro vai de
um extremo ao outro: em
terras mexicanas, as temperaturas estarão bem mais
altas, perto de 30ºC, mesmo no inverno.
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Teliana Pereira
estreia com vitória
em São Paulo
A brasileira Teliana Pereira estreou com vitória no
Circuito de Tênis Feminino
que está sendo disputado em
São Paulo, distribuindo U$
25 mil em prêmios e pontos

no ranking da WTA. Teliana venceu a equatoriana
Mariana Correa, por duplo
6/2 e enfrenta nas oitavasde-final a húngara Vanda
Lukacs.
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Brasileiros brilham no
Arnold Festival nos
Estados Unidos

Mundial de Rally

Taubaté e Sada fazem duelo
de líderes com transmissão
do facebook da CBV

DÓLAR

Foto/ Bruno Miani

Comercial
Compra: 3,11
Venda:
3,11
Turismo
Compra: 3,10
Venda:
3,29

EURO
Compra: 3,29
Venda:
3,29

OURO
Compra: 113,74
Venda: 125,64
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Funvic Taubaté

Os dois primeiros colocados
na tabela de classificação da Superliga masculina de vôlei 2016/
2017, Sada Cruzeiro (MG) e
Funvic Taubaté (SP), medirão
forças nesta quarta-feira (07), a
partir das 20h, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP), na partida
que terá transmissão ao vivo pelo
facebook oficial da Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV). O duelo será válido pela
décima e penúltima rodada do
returno da competição.
O time mineiro lidera a tabela,
com folga, com 58 pontos, e é o
único invicto da Superliga. Página 6
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Relatório
revela
aumento da
pobreza na
Alemanha
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O líder da República Popular Democrática da Coreia do
Norte (RPDC), Kim Jong Un,
supervisionou um exercício de
lançamento de mísseis do
Exército Popular da Coreia
(KPA), disse o Korean Central
News Agência (KCNA) na terça-feira (7).
Estavam envolvidos no
exercício os Hwasong, unidades de artilharia das Forças
Estratégicas KPA. Kim aprendeu em detalhes sobre os preparativos para o ataque de fogo
“ao circular no solo ao lado do
lançador de mísseis”. Página 3

recessão desde 1947.
Segundo a coordenadora de
Contas Regionais do IBGE,
Rebeca Palis, já houve anos em
que a retração foi maior que a
de 2016, mas nunca a economia brasileira havia somado
7,2% de queda em um biênio.
“A magnitude da queda,
olhando o biênio, é a maior
desde 1948”, disse Rebeca,
que explicou que a série histórica do IBGE para o PIB
começa em 1947, mas apenas em 1948 há dado de variação anual.
Página 3

TSE fará acareação de executivos
da Odebrecht em ação contra
chapa Dilma-Temer

Governo anuncia 55 novos
projetos para concessões
à iniciativa privada

Foto/ Benito Guerra/Red Bull

Líder da
Coreia do
Norte
supervisiona
lançamento
de mísseis

O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, fechou 2016 com queda de 3,6%.
Em 2015, a economia brasileira já tinha recuado 3,8%.
Segundo dados divulgados na
terça-feira (7), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB de 2016
ficou em R$ 6,3 trilhões. De
acordo com o IBGE, os números do PIB de 2015 e
2016 representam a maior

Daniely com Arnold
O Arnold Classic South America será de 21 a 23 de abril, no
Transamérica Expo Center, em
São Paulo. Antes da capital paulista receber o evento multiesportivo pela primeira vez, o Brasil já fez bonito. No Arnold Festival, encerrado domingo (05),

em Ohio, nos Estados Unidos,
atletas brasileiros conquistaram títulos em algumas das categorias mais importantes da
tradicional competição, que
abre o calendário mundial da
competição criada por Arnold
Schwarzenegger.
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Poupatempo amplia serviço de
investigação de paternidade
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 importante 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 inscreve-

rem. 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!
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Banespa (hoje Santander); Cia Itauleasing; Unimed Paulistana; Itau Unibanco; Unimed de São Paulo; BCN Leasing; Dixie
Toga; Banco do Brasil; Unib ando (hoje Itau); ...
DEVEDORES
... Banco Itau BBA; Infraero; Embrrasc; Sodepa Publicidade;
Unicard Banco Múltiplo; Banco ABN AMRO Real (hoje Santander); Icomom; Tejofran; Cia. de Saneamento ...
JUNTO
... Básico (SP); Correios; Omint Saúde; Hospital Albert Einsten; Banespa Serviços; Tickt; Fundação Álvares Penteado; Peeqflex; Cooperativa Classe Médica; Oracle; Igram Micro; ...
AO
... Deloit Auditores; Associação Educação/Assistência; Cooperpas; Xerox; Nossa Caixa (hoje Banco do Brasil); Bradesco A
24; ISCP Educacional; Tim Celular; Internet Group; ...
TESOURO
... Sul America Saúde; PC Auditores; Unisys; Instituto Unimep; Brasoftware; Espor Promoções Artísticas; Coopmedical;
Unimed nacional; Citibank; Banco do Brasil (SP); ...
PA U L I S T A N O
... Cooperdas (Itaquera);m Officer Tecnologia; Abba Produções; Horizonte Administração e Comércio; Cecom Entretenimentos; Notre Dame Intermédica Saúde; ...
NA
... Sociedade Leste Empreendimentos; Mediservice Saúde;
Ernest Young Auditores; KPMG Auditores; Hospital Sírio Libanês; Interlagos Shopping; Banco Santander; ...
CPI
... Tecnologia Bancária; Guarda Patrimonial (SP); Bafema
Participações; Escritórios Unidos; CETIP; Siemens; Federação
Brasileira (Velas e Motor); Ética RH; Banco ...
DA
... de Crédito Nacional; Cooperdata; Associação Princesa Isabel; Comércio e Serviço Complexo; Caixa Econômica Federal;
ESPN Brasil; Protege; NVL Unive Cooperpas; ...
C Â MA R A
... Itap Bemis; Unidade Cardiológica Jardins; Pan
Arrendamento Mercantil; Aviccena Assistência Médica; Nestlé;
Indra Serviços Tecnológicos; Pro Saúde; Jokey Club (SP); ...
P A U L I S T AN A
... Brasanitas Saneamento; Juventude Futebol Clube (feminino); GPTA Propaganda e Officio Serviços de Vigilância e Segurança. São cerca de 100 bilhões em jogo.
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Desde a última segunda-feira (6), o Poupatempo passou a
oferecer o serviço destinado a
esclarecer casos de investigação
de paternidade na unidade Itaquera, a maior do programa, que
atende em média 11,7 mil pessoas por dia. O serviço já era
prestado desde dezembro passado na unidade de São Bernardo
do Campo, em um projeto piloto em parceria com o Ministério Público Estadual.
O serviço de investigação de
paternidade tem a finalidade de
assegurar o direito de todos os
cidadãos de ter o nome do pai na
Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e em outros documentos. Segundo estimativa do
Ministério Público, existem
mais de 750 mil pessoas com até
30 anos em todo Estado de São
Paulo que não contam com a
identificação do pai no RG.
Nos próximos meses, o serviço será expandido para todas
as 73 unidades do Poupatempo.
A partir do dia 20 estará disponível também no Poupatempo
Santo Amaro; a partir de 27, no
Poupatempo Luz e a partir de 3
de abril, nas unidades Lapa e Cidade Ademar.
Desde o mês de dezembro,

250 cidadãos procuraram o Poupatempo São Bernardo para pedir o reconhecimento de paternidade. Mas de 60% são adultos,
contrariando a expectativa dos
promotores, que acreditavam
inicialmente que a procura maior seria por mães de crianças
não reconhecidas pelo parceiro.
Desse total, 25 pais já reconheceram prontamente os filhos
logo no primeiro contato dos
promotores. Em três casos os
pais estão no exterior e o procedimento será via judicial. Em
23 casos os pais já morreram e
a investigação terá de ser feita
com exames de DNA de parentes. Oito intimados não foram
localizados e oito não reconheceram a paternidade, o que também levará a procedimentos judiciais para exames de DNA.
Segundo o promotor público Maximiliano Roberto Ernesto Fuhrer, da promotoria de São
Bernardo, a ausência do reconhecimento da paternidade é
motivo de grande constrangimento e também de problemas
emocionais e psicológicos. Há
mais de dez anos ele se dedica à
causa e, com a ajuda do Poupatempo, espera ampliar a conscientização do público em relação

à questão da paternidade responsável. “As pessoas que carregam
o RG com o nome da mãe e do
pai não fazem ideia do valor dessas informações registradas oficialmente no documento”, afirma.
No Poupatempo, a campanha
conta com cartazes e folhetos
com destaque para a frase “Encontre seu pai aqui”. Os interessados no serviço precisam
preencher um formulário com
o Termo de Indicação de Paternidade, que será encaminhado ao Ministério Público
Estadual para as providências
necessárias.
Segundo o promotor, o termo pode ser preenchido pela
pessoa que deseja ser reconhecida pelo pai ou por um responsável, caso ele seja menor de
idade. O responsável pode ser a
mãe, avó ou mesmo por vizinhos
ou conhecidos. O termo é uma
solicitação para que o processo
seja iniciado.
Como funciona
A solicitação (Termo de Indicação de Paternidade) deve ser
preenchida no Poupatempo por
alguém com mais de 18 anos e
pode beneficiar pessoas de qual-

quer idade. Para simplificar o
processo e evitar cobrança de
taxas judiciais nos cartórios, o
requerente pode declarar-se pobre. É necessário apresentar documento de identificação e cópia.
Depois de digitalizar o formulário e as cópias dos documentos, o Poupatempo enviará
o material por e-mail para o Ministério Público. Então, o promotor de Justiça competente
providenciará a averbação e a
extração de uma nova Certidão
de Nascimento, que será entregue ao interessado num prazo
estimado de 30 dias.
Caso o pai não seja encontrado, não faça o reconhecimento ou tenha dúvidas sobre a paternidade, o promotor poderá
encaminhar o interessado a um
serviço de assistência judiciária
(Defensoria, faculdades de Direito, serviços municipais).
Serviço
Poupatempo Itaquera
Av. do Contorno, 60 – Itaquera, São Paulo – SP, 08220-380
De segunda à sexta-feira, das
7h às 19h
Telefone: 0800 772 3633
www.poupatempo.sp.gov.br

USP celebra o Dia Internacional da
Mulher com atividades culturais
O Escritório USP Mulheres,
da Universidade de São Paulo
(USP), promove o Dia Internacional das Mulheres com Arte.
A iniciativa contará com atividades culturais promovidas em todos os campi da Universidade
durante todo o mês de março. O
evento é uma parceria entre a
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e das Unidades
da USP. A ação foi inspirada na
Semana de Arte HeForShe, da
ONU Mulheres – instituição da
Organização Nações Unidas.
Todo o trabalho é dedicado a projetos na área de igualdade de gêneros e empoderamento das
mulheres.
A coordenadora do Escritório USP Mulheres, Eva Alterman
Blay destaca o movimento como
oportunidade para discutir as
questões de urgência. Tanto as

relacionadas à violência contra
a mulher quanto à luta pela igualdade de gêneros. O evento também aponta para a necessidade
de mudar a cultura que diferencia homens e mulheres. “Há na
própria escolha das profissões,
uma clara predominância masculina em alguns cursos e, feminina, em outros. Isso deve ser mudado para aproveitarmos melhor
os talentos originais da pessoa,
independentemente do gênero. A
Universidade luta para que as
mulheres tenham os seus direitos respeitados”, disse.
Grafite
Um dos destaques da programação é a performance das grafiteiras Ju Violeta e Mag Magrela. Ambas farão um painel nas
paredes externas do Espaço das
Artes (antiga sede do MAC), na

Cidade Universitária. As artistas
foram convidadas pelo ONU
Mulheres Brasil e a inauguração
da obra acontecerá no dia 8 de
março, às 15h. No dia também
estará presente a representante
da entidade, Nadine Gasman.
Haverá também palestras, filmes, peças teatrais, shows, exposições, workshops de artesanato
e cosmético, entre outras atividades. A programação completa
do Dia Internacional da Mulher
com Arte pode ser conferida na
página do Escritório USP Mulheres e no nosso link..
No site também está disponível uma lista de filmes que
abordam o universo feminino. E,
também o artigo intitulado “8 de
Março: Conquistas e Controvérsias”, publicado pela professora
Eva Blay na Revista Estudos Feministas.

USP Mulheres
A semana é mais uma das
ações do Escritório USP Mulheres, iniciativa criada pela Universidade para integrar o movimento “ElesPorElas” [HeForShe], desenvolvido pela
ONU Mulheres. A USP foi uma
das dez universidades mundiais
escolhidas para fazer parte desse movimento, sendo a única
universidade latino-americana
selecionada.
Sediado na Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, em São Paulo, o Escritório
USP Mulheres é responsável pela
coordenação do relacionamento
entre a Administração da Universidade e a comunidade universitária. Também está responsável pela
proposição e implementação de
iniciativas e projetos voltados para
a igualdade de gêneros.

Campanha para reduzir a obesidade é
veiculada no Dia Internacional da Mulher
Uma ação conjunta nesta
quarta-feira (8), durante as
comemorações do Dia Internacional da Mulher, organizadas pelo Governo do Estado
e Prefeitura Municipal de
São Paulo, no Vale do Anhangabaú, região central, alerta
para a necessidade de as mulheres assumirem hábitos de
alimentação saudável para
prevenir o câncer de mama.

A iniciativa é da Coordenadoria de Desenvolvimento
de Agronegócios (Codeagro),
da Secretaria da Agricultura e
Desenvolvimento, Coordenação de Políticas para Mulheres, da Secretaria da Justiça
e da Defesa da Cidadania, e da
organização não governamental, Mamas do Amor.
De acordo com a coordenadora de Políticas para a

Mulher, Albertina Duarte,
além do risco de desenvolver
hipertensão, diabetes, desequilíbrios hormonais e câncer na região abdominal, pesquisas recentes indicam que
mulheres obesas têm 30%
mais chances de contrair câncer de mama. “A obesidade
supera o tabagismo e o alcoolismo, que representam de
15% a 20% chances de a mulher

ter a doença”, afirma Duarte, que
é ginecologista.
Vídeos da campanha Saudável 360º da Secretaria da Agricultura e Abastecimento de
conscientização pela alimentação saudável serão exibidos durante o evento, que será realizado das 11h às 13h. A campanha deve se estender ainda às
salas de espera das unidades de
saúde do Estado.

GRAACC é segunda instituição a
receber doação de salário do prefeito
O prefeito João Doria entrega nesta terça-feira (7) o cheque
de R$ 17.948, correspondente ao
valor de seu segundo salário líquido, ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer
(GRAACC). O secretário municipal de Serviços e Obras, Marcos Penido, também fará uma
doação de R$ 200, por ter se atrasado mais de 15 minutos em um
compromisso com o prefeito.
“As doações são feitas a instituições sérias, que contam
com auditoria independente e
que são reconhecidas em seus
campos de atuação. O GRAAC
é uma referência em todo Brasil na ação de prevenção e tratamento de câncer infantil”, afirmou Doria.
Com o orçamento para 2017
estimado em R$ 117 milhões, a
entidade atende mais de 3 mil
crianças e adolescentes por ano,
90% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Criado em 1991, o

GRAACC é referência no tratamento e pesquisa do câncer infantojuvenil na América Latina,
principalmente em casos de alta
complexidade.
A maior parte das doações
recebidas pela entidade é de pessoas físicas. O GRAACC é reconhecido pelos resultados obtidos na cura do câncer infantil,
alcançando índices de cerca de
70%. Os pacientes do GRAACC
estão, em sua maioria, na faixa
etária de 0 a 10 anos, apresentando, com mais frequência, câncer no sistema nervoso central,
seguido pela leucemia. O hospital recebe, em média, 300 novos
pacientes com câncer de alta
complexidade por ano.
A entidade conta com um
hospital próprio que, em parceria técnico-científica com a Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), é capacitado para
atender os casos mais difíceis de
tumores em crianças e adoles-

centes, desenvolvendo novas
técnicas e protocolos para alcançar resolubilidade no tratamento. No local, são feitos anualmente 35 mil consultas, 1,9 mil
procedimentos cirúrgicos, 55
transplantes de medula óssea,
19 mil aplicações de quimioterapia e 5.905 sessões de radioterapia. “Hoje o GRAAC trata as
crianças brasileiras, a maioria
pelo SUS com o que há de melhor em oncologia pediátrica do
mundo”, disse Sérgio Antonio
Garcia Amoroso, presidente da
instituição.
Essas atividades também recebem recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (FUMCAD).
Os convênios, no valor de R$ 20
milhões, têm como objetivo a
ampliação do atendimento em
radioterapia, a oferta de tratamento intensivo do câncer e
complicações graves e o gerenciamento do protocolo de cirur-

gia segura. Em 2011, a Prefeitura contribuiu ainda com a expansão do hospital da entidade,
com a doação de dois terrenos
de 4,2 mil metros quadrados,
localizado entre as ruas Pedro de
Toledo e Borges Lagoa.
Participam da entrega nesta terça-feira Sergio Amoroso, presidente do GRAACC, os fundadores,
conselheiros fiscais, administrativos e consultivos da instituição.
Esta foi a segunda doação de
salário feita pelo prefeito, colocando em prática a sua promessa de campanha. A primeira foi
feita em fevereiro deste ano à
Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). No
total, serão doados 48 salários,
correspondentes aos meses de
Doria à frente da gestão municipal. As organizações escolhidas também receberão as multas por atrasos cobradas de secretários e presidentes de empresas municipais.
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Produto Interno Bruno (PIB)
fecha 2016 com queda de 3,6%
O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, fechou 2016 com queda de 3,6%.
Em 2015, a economia brasileira já tinha recuado 3,8%.
Segundo dados divulgados na
terça-feira (7), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o PIB de 2016 ficou
em R$ 6,3 trilhões. De acordo com o IBGE, os números
do PIB de 2015 e 2016 representam a maior recessão desde 1947.
Segundo a coordenadora de
Contas Regionais do IBGE,
Rebeca Palis, já houve anos em
que a retração foi maior que a
de 2016, mas nunca a economia brasileira havia somado

7,2% de queda em um biênio.
“A magnitude da queda,
olhando o biênio, é a maior desde 1948”, disse Rebeca, que explicou que a série histórica do
IBGE para o PIB começa em
1947, mas apenas em 1948 há
dado de variação anual.
“Em outros períodos, algumas atividades econômicas davam uma segurada na economia. Nesse biênio, foi disseminado na economia toda, o que
não é muito comum de acontecer. Serviços foram muito
afetados, o que não acontecia
muito”, afirmou.
O resultado negativo dos
dois anos fez o PIB do país voltar para o patamar registrado no
terceiro trimestre de 2010, segundo o IBGE.
No último trimestre de 2016,

o PIB recuou 0,9% em relação
ao trimestre anterior e caiu 2,5%
na comparação com o mesmo
período do ano anterior.
Agropecuária cai 6,6%
O setor da economia que
sofreu a maior queda em 2016
foi a agropecuária, com contração de 6,6%. Na indústria, a
queda foi de 3,8%. Segundo o
IBGE, o segmento de serviços
recuou 2,7%.
Se analisado apenas o quarto trimestre, houve queda na indústria (-0,7%) e nos serviços
(-0,8%) em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano.
Nessa base de comparação,
houve crescimento de 1% na
agropecuária.
Já na comparação do quarto trimestre com o mesmo pe-

ríodo de 2015, todos os setores caíram, com destaque para
o recuo de 5% na agropecuária. Indústria e serviços apresentaram retração de 2,4%.
O desempenho negativo da
agropecuária no ano passado
deveu-se ao desempenho da
agricultura. Na indústria, houve queda de 5,2% na construção e de 2,9% na indústria extrativa mineral. Os resultados
foram positivos nas atividades
de eletricidade e gás, esgoto e
limpeza urbana, com crescimento de 4,7%.
Os serviços foram puxados
para baixo pela recuo do comércio, de 6,3%, e pelo resultado negativo dos outros serviços, de 3,1%. Atividades
imobiliárias avançaram 0,2%.
(Agencia Brasil)

Montadoras faturam mais 46,1%
com exportação de veículos
As montadoras de veículos
instaladas no Brasil ampliaram
em 46,1% o valor das exportações
em fevereiro sobre janeiro, alcançando US$ 1,18 bilhão. No encerramento do primeiro bimestre,
houve elevação de 46,4%, somando US$ 1,99 bilhão.
Mas, nos últimos 12 meses,
as vendas externas ainda se mantêm em baixa de 0,4%. Para o
setor, este foi o melhor fevereiro na história. Os dados foram
divulgados na terça-feira (7)
pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
A produção cresceu 14,7%
na comparação com janeiro e
28,1% nos dois primeiros meses deste ano com um total de
200,4 mil veículos. Em 12 meses, a produção acusa queda de
3,1%.
Vendidos 135,7 mil veículos
Em relação ao mercado interno, no entanto, houve retração
de 7,8% em fevereiro na comparação com janeiro. Foram comercializados 135,7 mil veícu-

los, número 7,6% menor que o de
fevereiro de 2016. No bimestre, os
licenciamentos caíram 6,4% e, nos
últimos meses, 16,5%.
O presidente da Anfavea),
Antonio Megale, disse que os
“números não foram bons porque ficaram abaixo do esperado”.
Para ele, o mercado ainda
está fraco e foi afetado em parte pelos feriados do carnaval e
pela crise que atingiu o Rio de
Janeiro e o Espírito Santo. O
executivo considerou expressivas as exportações que obtiveram o melhor desempenho da
história.
Retomada do crescimento
no segundo semestre
O presidente da Anfavea manifestou a expectativa de uma
retomada do crescimento das
atividades no setor da indústria
automobilística mais concentrada no segundo semestre, seguindo a mesma trajetória prevista
para a recuperação da economia.
Ele acredita que, já a partir deste mês, o desempenho comece
a melhorar.

Para o fechamento do ano,
Megale manteve a projeção de
um crescimento de 4% nas vendas ao mercado interno, mas disse que essa previsão foi feita levando em consideração a possibilidade de um aumento dos investimentos em infraestrutura.
Ele considera que deveria ocorrer mais rapidez nos processos
de concessões, pois defende
que a retomada virá não pelo
consumo, mas por conta dos investimentos.
Megale observou que os altos índices de desemprego ainda são um entrave para a recuperação do setor no mercado interno, pois muitos clientes acabam adiando a compra.
Com o baixo nível de vendas
internas, o setor automobilístico também enfrenta uma ociosidade de 52% na mão de obra.
Em fevereiro, a taxa de emprego ficou positiva em 0,3%, representando uma estabilidade
sobre janeiro com 121,5 mil trabalhadores. Já comparado a fevereiro do ano passado, há uma
queda de 6,8%.

Exportações em alta
Enquanto não ocorre a recuperação esperada no mercado
doméstico, as montadoras devem continuar vendendo mais
para fora do país. Em fevereiro,
o Brasil exportou 74,7% mais do
que em janeiro em volume físico equivalente a 66,2 mil unidades. Sobre o mesmo período do
ano passado, isso representou
um acréscimo de 82,2% e no
bimestre de 73,1%.
Caminhões
Em fevereiro, as vendas de
caminhões caíram 11,4% ante
janeiro; 32,2% na comparação
com fevereiro de 2015 e
32,8% no bimestre. Para a
Anfavea, outro segmento que
pode estimular o consumo é o
de maquinas e implementos
agrícolas. Com a projeção de
um bom desenvolvimento do
setor agrícola, em fevereiro as
vendas neste setor aumentaram 16,2% sobre janeiro;
33,5% sobre fevereiro do ano
passado e 49,9% no bimestre.
(Agencia Brasil)

Desemprego atinge 18,3% das mulheres
e 15,5% dos homens em São Paulo
As mulheres continuam a
sofrer mais do que os homens
com o desemprego do que os
homens na Região Metropolitana de São Paulo. Embora a falta
de postos de trabalho atinja ambos os sexos pelo terceiro ano
consecutivo, para elas, a taxa de
desocupação passou de 14,3%,
em 2015, para 18,3%, em 2016,
a mais alta desde 2007. Entre os
homens, a taxa passou de 12,2%
para 15,5%, a maior desde 2005.
Os dados abordam a inserção
da mulher no mercado de trabalho e compõem a Pesquisa
de Emprego e Desemprego na
Região Metropolitana de São
Paulo (PED-RMSP), realizada
pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE),
Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade) e

parceiros regionais.
As mulheres representam
um pouco mais da metade do
total de desempregados da Região Metropolitana de São Paulo (51,1%, em 2016), segundo
a pesquisa. A taxa de desemprego das mulheres é, tradicionalmente, superior à dos homens.
A diferença entre os segmentos em 2016 foi de 2,8 pontos
porcentuais e voltou a crescer.
Em 2015 foi de 2,1 pontos percentuais.
Maioria no mercado
A pesquisa mostrou também
que a presença de mulheres no
mercado de trabalho permanece
praticamente estável, entre
2015 e 2016, ao passar de
55,4% para 55,3%. Segundo a
pesquisa, essa taxa vem mostrando poucas alterações nos últi-

mos anos, após crescimento observado principalmente na década de 1990. O comportamento
da taxa de participação das mulheres foi diferenciado segundo
atributos pessoais, destacandose o aumento de participação de
mulheres casadas, de não negras
e de jovens de 16 a 24 anos.
O nível de ocupação diminuiu em todos os setores de atividade, assim como a formalização do trabalho. A queda foi verificada na Construção (15,0%), Indústria de Transformação (-11,2%), Comércio,
Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (-6,0%) e
Serviços (-1,9%).
No setor de Serviços, que
emprega 71,7% do total das
mulheres ocupadas, grande parte dos segmentos analisados tiveram retração, exceto os de

Transporte, Armazenagem e Correio, que aumentou 16,0%, e de
Serviços domésticos, com elevação de 3,4%. Esse ramo apresentou forte declínio em seu nível ocupacional nas últimas duas
décadas, mas ainda é um importante empregador de mão de obra
feminina (responsável por
14,1% do total de ocupadas),
principalmente em momentos
de baixo ou nenhum crescimento econômico.
A pesquisa ainda revelou que
em 2016 o rendimento médio
real por hora diminuiu: a hora de
trabalho das mulheres equivale
a 84,1% da dos homens. Ano
passado, o rendimento médio
real das mulheres ocupadas na
Região Metropolitana de São
Paulo equivalia a R$ 1.695, enquanto o dos homens, a R$
2.281. (Agencia Brasil)

Líder da Coreia do
Norte supervisiona
lançamento de mísseis
O líder da República Popular Democrática da Coreia do Norte (RPDC), Kim Jong Un, supervisionou um exercício de lançamento de mísseis do Exército Popular da Coreia (KPA), disse o
Korean Central News Agência (KCNA) na terça-feira (7).
Estavam envolvidos no exercício os Hwasong, unidades de
artilharia das Forças Estratégicas KPA. Kim aprendeu em detalhes sobre os preparativos para o ataque de fogo “ao circular no
solo ao lado do lançador de mísseis”.
“Ele enfatizou que as unidades de artilharia Hwasong, da Força Estratégica, são muito boas em organizar e comandar ataques
de fogo e garantir estritos ataques de fogo rápidos e simultâneos,” disse a agência, acrescentando que quatro mísseis foram lançados simultaneamente. Kim descreveu a precisão do lançamento de foguetes balísticos como “corpo de voo acrobático em formação”.
Os exercícios de lançamento de mísseis foram feitos na segunda-feira na costa oriental da Coreia do Norte, enquanto os
Estados Unidos e a Coreia do Sul estão realizando um exercício
militar conjunto de dois meses de duração. (Agencia Brasil)

Relatório revela
aumento da pobreza
na Alemanha
A taxa de pobreza na Alemanha foi recorde, de 15,7%, após a
reunificação em 1990, contra 14,7% há uma década, mostra o
relatório Evolução da Pobreza na Alemanha de 2017, coordenado pela organização não governamental (ONG) Associação
para a Igualdade. O relatório define a pobreza, em termos relativos, como famílias com menos de 60% da renda média de
todas as famílias.
Christian Woltering, que coordenou o projeto, disse à Agência Xinhua que as causas são várias, mas que mudanças na política tributária nos últimos 20 anos levaram à crescente desigualdade.
“Os salários são tributados mais pesadamente do que o capital,” disse Woltering. “Há menos impostos sobre a riqueza, por
exemplo; o imposto sobre herança é muito baixo, e a segurança
social tem sido reduzida.”
O relatório diz que o crescimento econômico na Alemanha
não reduziu a pobreza que, na verdade, aumentou, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) aumentou de 2,3 trilhões de euros (US$ 2,4
trilhões) em 2005 para 3 trilhões de euros (US$ 3,1 trilhões)
em 2016.
A Alemanha teve reformas significativas no mercado de trabalho, começando com as reformas Harz da Agenda 2010, na
época do chanceler Gerhard Schroeder, e continuando na mesma
direção com Angela Merkel.
As reformas foram destinadas a enfrentar a falta de competitividade do país e tiveram sucesso, já que a produtividade tem
superado o crescimento dos salários reais há mais de 20 anos.
No entanto, o relatório mostra que apenas os 10% mais
ricos estão se beneficiando dessas mudanças. Os 30% a 40%
mais pobres não recebem quase nada do crescimento econômico gerado.
Além disso, as mudanças na política de emprego têm resultado em mais pessoas trabalhando em tempo parcial ou em empregos com salários baixos, criando lacunas e reduzindo os direitos
de aposentadoria, disse Woltering. “Devido a mudanças como
essas, o risco de pobreza dos aposentados aumentou 50% ao longo de 10 anos.”
A melhoria da competitividade da Alemanha também tem um
preço social, lembrou Woltering. “Observamos um claro aumento
da pobreza na Alemanha em dez anos, o que deve preocupar a
todos nós, incluindo o governo.”
Em resposta a críticas de que a pobreza absoluta, e não a pobreza relativa, é a questão-chave a ser considerada, Woltering
explicou que “em uma sociedade rica como a Alemanha, a pobreza deve ser definida em termos relativos. A pobreza não começa
com os sem-teto, começa quando obriga a pessoa a se retirar da
sociedade e a ser incapaz de participar dela de forma significativa”. (Agencia Brasil)

Temer pretende apresentar mudanças no sistema
tributário a partir deste mês
O presidente Michel Temer
disse na terça-feira (7) que
pretende, até o fim deste mês,
apresentar uma medida provisória (MP) para simplificação
das regras do PIS, e até o fim
do primeiro semestre fazer o
mesmo com relação à Cofins
para, no segundo semestre,
“cuidar do ICMS”.
As medidas foram anunciadas
na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), ao responder a recomendações do grupo. Foram
feitas sugestões nas áreas de ambiente de negócios; agronegócio;
educação básica; desburocratização e modernização do Estado;
produtividade e competitividade.
Ainda sobre a simplificação
e a racionalização da legislação
tributária, Temer instalou uma

comissão para consolidar decretos de caráter normativo do governo federal. “Essa instância ficará encarregada da revisão sistêmica dos atos normativos do
Poder Executivo. Ela terá na segurança jurídica um dos seus critérios principais”, disse ele.
“O Executivo vai se engajar
na aprovação de uma proposta de
emenda constitucional que é relatada pelo senador Romero Jucá,
que trata da estabilidade das regras sobre investimentos privados. Contribuirá também para a
aprovação do projeto de lei do
senador [Antonio] Anastasia sobre segurança jurídica, para dar
segurança a aquilo que foi contratado, se contratarem”, acrescentou o presidente.
“Estamos também avançando
com o projeto da lei das agênci-

as reguladoras. Nós ampliaremos
a autonomia decisória e orçamentária dessas agências, bem
como a transparência e o controle social de seus atos”, disse ele.
Com relação à questão da
desburocratização e modernização do Estado, Temer anunciou
que está criando uma instância
que o aconselhará sobre meios
para simplificar e modernizar a
lei de licitações. O presidente
acrescentou que pretende reduzir de 100 para cinco dias o tempo que se leva para abrir uma
empresa no Brasil. “Vocês cobrem do ministro da Fazenda se
isso não der certo”.
Temer disse que determinou
que sua equipe conclua em até 60
dias as propostas para simplificação e transparência do licenciamento ambiental, inclusive com

a fixação de prazos máximos para
a decisão sobre licenças. “Todos
sabem que uma das grandes queixas hoje é sobre o retardamento
da emissão de licenças ambientais”, afirmou o presidente.
Uma outra equipe envolvendo ministérios como o da Educação e o da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações
trabalhará, segundo Temer, com
a meta de universalizar o acesso
às escolas a ferramentas e plataformas digitais até 2022.
“Mas já em 2018 propiciaremos banda larga para 22,4 mil
escolas públicas. Na seara de
educação básica, estamos criando o comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira
infância. Está sendo criado hoje
graças às ponderações do Conselho”, disse Temer.

Outro ponto abordado pelo
presidente foi relativo ao Censo
do Agronegócio que, segundo
ele, dará início a pesquisas mais
pormenorizadas. “Sobre o caráter plurianual do Plano Safra, estou determinando aos ministérios da Agricultura e à Fazenda que
apresentem em até 60 dias estudos para sua viabilização. Somos
também muito sensíveis às ponderações sobre o seguro rural.
Por isso determinamos aos órgãos competentes que apresentem uma proposta em até 180
dias para ampliar e aperfeiçoar
este seguro”, disse ele.
Temer acrescentou que a assistência técnica oferecida pelo
governo beneficiará 110 mil produtores em todo o Brasil, sendo
60 mil só na Região do Semiárido. “Além disso vamos também

editar MP que vai mais que dobrar a titulação de propriedades
rurais na comparação com os
13 anos anteriores. Serão 60
mil titulações em 2017, comparadas a 22 mil que foram feitas de 2003 a 2016”, disse o presidente ao destacar que estão
sendo finalizados os estudos
para a regularização fundiária
também nas cidades.
Michel Temer disse que suas
equipes ministeriais apresentarão em até 60 dias proposta de
aprimoramento da Lei do Bem,
bem como, no mesmo prazo, a
proposta de aperfeiçoamento da
regulamentação do Código de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
No segundo semestre de 2017
será concluída a estratégia de longo prazo para a economia digital.
(Agencia Brasil)
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Governo anuncia 55 novos projetos
para concessões à iniciativa privada
Moro aceita nova
denúncia contra Vaccari
Neto e mais cinco
pessoas na Lava Jato
O juiz federal Sérgio Moro,
da 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou nova denúncia do
Ministério Público Federal
(MPF) contra João Vaccari
Neto. O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) torna-se, novamente, réu de ação
penal da Operação Lava Jato; ele
já foi condenado a mais de 40
anos de prisão em quatro outros
processos, por corrupção e lavagem de dinheiro.
“A denúncia se ampara em
razoável prova documental”,
escreveu Moro no despacho
antes de resumir as evidências
levantadas pelo MPF. “Há, portanto, em cognição sumária,
razoável prova de que houve
acertos de propinas envolvendo agentes da Petrobras,
agentes da Sete Brasil e
agentes políticos, nos contratos da Sete Brasil com os
estaleiros responsáveis pelo

fornecimento de sondas à Petrobras”, avaliou o juiz.
Além de Vaccari, também
foram denunciados o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque; os ex-gerentes da estatal,
Eduardo Musa e Pedro Barusco; o presidente da Sete Brasil, João Carlos Ferraz; e o lobista Guilherme Esteves de
Jesus. Moro aceitou a denúncia contra todos.
O juiz fez uma ressalva, no
entanto, quanto à situação de
Barusco — que já foi condenado, em outras ações penais,
ao máximo das penas previstas
no acordo de colaboração. Por
isso, Moro solicitou ao MPF
que esclareça, em cinco dias,
se o ex-gerente será ouvido
neste processo.
A defesa de Renato Duque
disse que não irá se manifestar sobre a ação penal. (Agencia Brasil)

PEC da Previdência: relator
fala em aposentadoria precoce
para mulher com filhos
O deputado Arthur Maia
(PPS-BA), relator da reforma da
Previdência na Câmara dos Deputados, disse na terça-feira (7)
que, para estimular a natalidade,
as mulheres com filhos poderiam ter benefícios no texto da
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016. Sem confirmar se haverá ou não uma proposta nesse sentido em seu relatório final, Maia disse que essa
“é uma alternativa” à questão da
igualdade de idade mínima para
a aposentadoria de homens e
mulheres. O texto prevê uma idade mínima de 65 anos para se
aposentar, tanto para homens,
quanto para mulheres.
Segundo ele, já foi defendido por parlamentares no Congresso, por exemplo, que a mulher deveria ter a aposentadoria
precoce como incentivo à natalidade, “para o Brasil ter a
taxa de natalidade maior”. Maia
falou ainda sobre a experiência da Espanha, onde, segundo
ele, a mulher tem um salário
menor do que o homem, mas
também, ao se aposentar, ganha
mais se for mãe: de 5% a 10%
a mais do valor a depender do
número de filhos.
Ele destacou a queda na taxa
de natalidade no país que já foi
de 3,5 nascimentos por mulher
e hoje está em 1,8. A reforma da
Previdência é essencial, na avaliação do relator, para manter a
sustentabilidade do Instituto
Nacional de Seguro Social
(INSS), já que há uma redução
da taxa de natalidade e, portanto, das pessoas economicamente ativas que contribuem para a

Previdência.
Maia falou a sindicalistas
sobre a PEC 287/2016, durante
reunião da Executiva Nacional
da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB). Para o presidente da CSB, Antonio Neto, não é
justo a igualdade de idade mínima para homens e mulheres já
que elas ganham menos que os
homens e trabalham mais tempo que eles.
“O que justifica a mulher ter
a aposentadoria precoce é o fato
de que essa mulher tem dupla
jornada., se trabalha fora e tem
dependentes domésticos. Na
condição em que nem homem,
nem mulher tem dependentes
domésticos, não vejo porque
haver essa distinção”, disse, destacando ainda que a expectativa
de vida das mulheres é maior.
Debate
Segundo Maia, além da questão da igualdade de gênero, estão em discussão as regras de
transição, aposentadorias especiais para policiais e professores, a cobrança de contribuição
de trabalhadores rurais, o Benefício de Prestação Continuada
(BPC) e sua desvinculação do
salário-mínimo, além do acúmulo de aposentadoria e pensão.
Sobre mudanças no texto da
PEC, o deputado explicou que
a comissão especial ainda está
em fase de receber emendas.
“Todo direito tem um custo. A
partir das emendas vamos precificar quanto custa cada eventual mudança e vamos ver o que
pode e não pode ser feito”, disse. (Agencia Brasil)

Jurista defende a estabilidade
do governo para o Brasil
voltar a crescer
O jurista Ives Gandra Martins, disse na terça-feira(7), durante palestra no Fórum Reforma Brasil, organizado pela Associação Comercial de São Paulo, para discutir as reformas necessárias para o crescimento do
Brasil, que é p reciso que o governo federal tenha estabilidade
até o final de seu mandato. Segundo ele, nos primeiros oito meses
da gestão do presidente da República, Michel Temer, setores da
sociedade contrários ao governo
já começaram a reconhecer que o
país está no caminho certo. “A inflação caiu, vamos ficar abaixo dos
4,5% da meta da inflação, a exportação está aumentando e temos as reformas do teto dos gastos públicos”, afirmou.
Ives Gandra disse ser impossível o país continuar convivendo com “uma espécie de dinossauro de legislação, de 1943”, ao
defender a necessidade de se
reformar a legislação trabalhis-

ta. “É como se o Brasil tivesse
que viver nos moldes e padrões
dessa época. A negociação coletiva de trabalho é fundamental
e não compreendo como os sindicatos se opõem a isso quando
é preferível preservar empregos
do que ter desempregados protegendo uma legislação jurássica, que é a CLT (Consolidação
de Leis do Trabalho)”.
Sobre a reforma tributária,
Ives Gandra disse que sua implantação depende de uma reforma administrativa, e que se o
governo não reduz despesas não
há possibilidade de reduzir tributos. “O custo da Federação é
de tal natureza que qualquer reforma tributária que reduza os
impostos nos deixaria com carga tributária de 35% do Produto
Interno Bruto (PIB) contra a dos
Estados Unidos, com 24%, Coreia do Sul com 24%, China com
20% e México com 19%”.
(Agencia Brasil)

O Palácio do Planalto anunciou na tarde de terça-feira, durante a segunda reunião do Conselho do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), os próximos projetos que deverão ser
concedidos à iniciativa privada.
No total, serão apresentados 55
novas concessões, além de propostas de renovações de atuais
concessões, entre elas rodovias,
ferrovias, terminais portuários e
linhas de transmissão de energia.
Na abertura do encontro, o
presidente Michel Temer informou que os novos projetos permitirão R$ 45 bilhões de novos
investimentos nas áreas de energia, transportes e saneamento e
promoverão 200 mil novos em-

pregos diretos e indiretos. “Precisamos fazer logo isso, porque
o que mais almejamos é exatamente o combate ao desemprego no país”, destacou o presidente da República.
Durante a reunião, o Ministério de Minas e Energia apresentou uma proposta de licitação
de 35 lotes de linhas de transmissão de energia em 17 estados, com investimentos de R$
12,8 bilhões. O Ministério dos
Transportes relacionou projetos
de concessões em rodovias, ferrovias e portos.
O ministro da SecretariaGeral da Presidência, Moreira
Franco, destacou que, dos projetos apresentados na primeira

leva do PPI, já foram assinados
três contratos: dois de prorrogação de terminais portuários e
um da privatização da Celg.
Segundo ele, o objetivo do
programa é dar previsibilidade
para os investidores interessados
no país. “As pessoas físicas e jurídicas precisam saber o que vai
acontecer e quando, e, sobretudo, ter garantia de que as regras
serão respeitadas no futuro.”
Primeira leva
Em setembro do ano passado, foi apresentada a primeira
leva de concessões do PPI, com
35 projetos nos setores de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, minera-

ção, energia e saneamento. Desde então foram assinados três
contratos e lançados sete editais
de concessão e arrendamento.
Até o fim deste ano, estão previstos mais de 20 leilões no
âmbito do PPI.
A desestatização da Celg
Distribuição foi a primeira privatização por meio do Programa.
No dia 16 de março, deve ocorrer o leilão dos aeroportos de
Fortaleza, Florianópolis, Salvador e Porto Alegre. Para o dia
23 de março está marcado o leilão de dois terminais no Porto
de Santarém (PA) e, no dia 20 de
abril, deve ser licitado o terminal de Trigo do Rio de Janeiro.
(Agencia Brasil)

Ministro do TSE pede a Moro
compartilhamento de provas da Lava Jato
O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pediu ao juiz federal Sér gio Moro, da 13ª Vara
Federal de Curitiba, o compartilhamento de provas da Operação Lava Jato que possam
estar relacionadas à ação que
apura irregularidades da chapa
Dilma-Temer na campanha das
eleições de 2014.
Benjamin investiga o eventual abuso de poder político e
econômico da chapa DilmaTemer. De início focado em irregularidades na contratação de
gráficas, desde a semana passada o ministro decidiu apurar
também supostas doações de
campanha ilegais feitas pela
empreiteira Odebrecht, conforme indícios surgidos nas investigações da Lava Jato.
Na última quarta-feira (1º),
Benjamin interrogou o ex-pre-

sidente da companhia, Marcelo
Odebrecht, que está preso desde junho de 2015 em Curitiba.
Ao longo da semana, o ministro ouviu também outros cinco
ex-executivos da empresa: Benedicto Júnior, Fernando Reis,
Cláudio Melo Filho, Alexandrino de Salles Ramos e Hilberto
Mascarenhas.
Todos os executivos ouvidos por Benjamin assinaram
com a Justiça acordos de colaboração premiada, no qual detalharam o esquema de pagamento de propinas a políticos e
partidos pela Odebrecht.
Conforme informações vazadas pela imprensa, os executivos confirmaram a Benjamin o
pagamento de caixa dois para
campanhas eleitorais em 2014.
Segundo as reportagens, Marcelo Odebrecht relatou a doação
de R$ 150 milhões em caixa

dois para a chapa Dilma-Temer,
afirmando também ter se reunido com o então vice-presidente
Michel Temer para discutir doações a seu partido, o PMDB.
Em nota após o depoimento,
o presidente Michel Temer confirmou ter se reunido com o expresidente do grupo Odebrecht,
no Palácio do Jaburu, mas negou
ter discutido valores na
ocasião. A nota divulgada pela
Presidência da República confirma ainda que a Odebrecht deu
um auxílio financeiro de R$
11,3 milhões a campanhas do
PMDB e que o montante foi declarado ao TSE.
A ex-presidente Dilma
Rousseff declarou, por meio de
nota, ser “mentirosa” a declaração de Marcelo Odebrecht de
que ela teria pedido recursos a
ele ou a quaisquer empresários.
Ela negou também ter solicita-

do o pagamento a fornecedores
das campanhas por meio de contas fora do país.
Em dezembro de 2014, as
contas da campanha da então
presidenta Dilma Rousseff e
seu vice e 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.
Conforme entendimento atual do TS E, a prestação contábil
do presidente e do vice é julgada em conjunto. Se for comprovado o abuso de poder político
e econômico na campanha de
2014, o processo resultaria na
inelegibilidade de Dilma Rousseff e na cassação de Temer.
(Agencia Brasil)

Líderes do Senado não chegam a
acordo sobre presidência de comissões
Os líderes partidários não
chegaram a um acordo sobre a
composição das comissões permanentes do Senado na reunião
de líderes ocorrida na terça-feira (7). Até agora apenas a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) teve presidente e vice-presidente eleitos. Ainda falta definir o comando de
outras 12 comissões.
O líder do DEM no Senado,
Ronaldo Caiado (GO), disse que
acordos feitos anteriormente
entre partidos sobre a divisão
das comissões estão dificultando o entendimento. Ele defendeu que, caso não se chegue logo
a um acordo, seja aplicada a regra da proporcionalidade de representação dos partidos para
preencher as vagas de comando
das comissões.
“Ou a regra é o acordo e cada
partido cede a sua parte, e aí tudo
bem, é uma prerrogativa dele, ou

vem pela proporcionalidade e
ponto final”, afirmou.
O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDBPB), disse que durante a reunião
o presidente da Casa, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), pediu que
a composição das comissões
seja negociada entre os partidos
até a tarde de hoje. Na avaliação
de Cunha Lima, o início dos trabalhos é urgente. “O presidente
Eunício Oliveira se comprometeu a fazer um último esforço
para estabelecer um entendimento entre os partidos, do
contrário, haverá de prevalecer
aquilo que é a praxe, o respeito
à proporcionalidade. O que não
é mais possível é o Senado ficar sem suas comissões instaladas”, disse.
No encontro, os líderes também trataram das votaçãoes no
Senado. A pauta do plenário está
trancada pela Medida Provisória

(MP) 747/2016, que trata de renovação de outorga serviços de
rádio e TV. O vice-presidente da
Casa informou que Eunício Oliveira fará uma consulta ao Planalto para saber se há intenção
de veto ao artigo que trata da renovação das rádios comunitárias na medida provisória. Após
votada a MP, o Senado poderá
partir para a votação do projeto
de lei que prorroga o regime de
repatriação de recursos.
“Foi firmado um acordo para
vencer um interstício de uma
medida provisória que estava
trancando a pauta, a que diz respeito às rádios comunitárias, radiodifusão. Foi feita uma emenda que gera um acordo. Haverá
apenas uma consulta ainda ao
presidente da República por parte do presidente do Senado para
que haja o compromisso da não
realização do veto no artigo que
foi feito nas rádios comunitári-

as. Havendo a garantia do Planalto, a matéria será votada desobstruindo a pauta e podendo, assim, votar a repatriação. Vamos
tentar fazer isso hoje ainda”, disse Cássio Cunha Lima.
Reforma da Previdência
Em entrevista a jornalistas
ao chegar para a reunião de líderes, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que quando
a discussão da reforma da Previdência for concluída na Câmara dos Deputados e chegar ao
Senado, a matéria não terá um
calendário especial de tramitação. Segundo ele, a proposta seguirá o trâmite normal no Senado. “Assim que chegar da Câmara, nós daremos a celeridade que
ela precisa para resolver essa
questão definitivamente. Não
vamos fazer calendário especial. Vamos fazer o trâmite normal”, disse. (Agencia Brasil)

TSE fará acareação de executivos
da Odebrecht em ação contra
chapa Dilma-Temer
O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que seja
realizada uma acareação entre
Marcelo Odebrecht, ex-presidente do grupo Odebrecht, e os
ex-executivos da empresa Cláudio Melo Filho e Hilberto Mascarenhas.
A acareação foi marcada para
a próxima sexta-feira (10), às
10h, por meio de videoconferência. Benjamin investiga o eventual abuso de poder político e
econômico da chapa Dilma-Temer durante a campanha de
2014. Desde a semana passada,
ele resolveu incluir nas investigações os indícios de doações
ilegais de campanha provenientes da Odebrecht, revelados pela
Operação Lava Jato.
Na última quarta-feira (1º),
Benjamin interrogou o ex-pre-

sidente da companhia, Marcelo
Odebrecht, que está preso desde junho de 2015 em Curitiba.
O ministro ouviu também outros
cinco ex-executivos da empresa: Benedicto Júnior, Fernando
Reis, Cláudio Melo Filho, Alexandrino de Salles Ramos e Hilberto Mascarenhas.
Todos os executivos ouvidos
por Benjamin assinaram com a
Justiça acordos de colaboração
premiada, nos quais detalharam
o esquema instalado na Odebrecht de pagamento de propinas a
políticos e partidos. Conforme
informações vazadas pela imprensa, eles confirmaram ao
ministro o pagamento de caixa
dois a partidos e políticos durante a campanha de 2014.
Segundo as reportagens,
Marcelo Odebrecht relatou a
doação de R$ 150 milhões em

caixa dois para a chapa DilmaTemer, confirmando também ter
se reunido com o então vicepresidente Michel Temer para
discutir doações a seu partido,
o PMDB. Em nota após o depoimento, o presidente Temer confirmou ter se reunido com Marcelo Odebrecht, no Palácio do
Jaburu, mas negou ter discutido
valores na ocasião.
A nota divulgada pela Presidência da República confirma
ainda que a Odebrecht deu um
auxílio financeiro de R$ 11,3
milhões a campanhas do PMDB
e que o montante foi declarado
ao TSE.
A ex-presidente Dilma
Rousseff disse, por meio de
nota, ser “mentirosa” a declaração de Marcelo Odebrecht de
que ela teria pedido recursos a
ele ou a quaisquer empresários.

Ela negou também ter solicitado o pagamento a fornecedores
da campanha por meio de contas fora do país.
Em dezembro de 2014, as
contas da campanha da então presidenta Dilma Rousseff e seu
vice, 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.
Conforme entendimento atual
do TSE, a prestação contábil do
presidente e do vice é julgada
em conjunto. Se for comprovado o abuso de poder político e
econômico na campanha de
2014, o processo resultaria na
inelegibilidade de Dilma Rousseff e na cassação de Temer.
(Agencia Brasil)
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“O pior ficou para trás”, avalia
Fecomércio-RJ sobre resultado do PIB
Apesar da queda de 3,6% do
Produto Interno Bruto (PIB) no
ano passado, divulgada na terça-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a piora em relação a
2015 aconteceu com menos intensidade, avaliam economistas.
Para a Federação do Comércio
do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), apesar dos resultados negativos, que eram esperados devido à conjuntura econômica, houve “clara desaceleração da queda do PIB ao longo
do ano passado”. A análise das
variações trimestrais mostra que
a taxa chegou a registrar queda
de 4,8% entre abril e junho do
ano passado.
Para a Fecomércio, a inflação apurada em janeiro deste
ano, no menor patamar para o
mês desde o início do Plano
Real, em 1994, favorece o corte dos juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do

Banco Central, “como forma de
estimular o investimento e o
consumo, fundamentais para a
retomada do emprego e da renda”. Para os economistas da
Fecomércio, com a redução do
custo do crédito e a melhora da
confiança de empresários e
consumidores, somada a medidas em curso no cam po fiscal,
“a sensação é a de que o pior ficou para trás”.
Perspectivas
O economista e professor de
MBAs da Fundação Getulio Vargas (FGV) Mauro Rochlin considerou surpreendente o resultado do quarto trimestre (-0,9%
em relação aos três meses anteriores). “Veio pior do que se
esperava”. Segundo Rochlin,
isso sugere que o primeiro trimestre deste ano “também não
deve ser dos mais auspiciosos”.
Em relação à produção e oferta,
a indústria vem acumulando nos

últimos três anos queda acima
de 20%, “o que é assustador e
mostra que existe uma tremenda capacidade ociosa”.
Para o especialista, indicadores positivos que são percebidos
no cenário econômico, como a
queda da inflação e dos juros,
sugerem melhores condições
para a retomada da economia.
“Isso significa que um pouco
mais adiante, pode-se pensar em
retomada do consumo por parte
das famílias”. Outros indicadores, chamados de antecedentes,
como a Bolsa de Valores, por
exemplo, sugerem uma tênue
recuperação. Ainda assim, a
perspectiva é que o primeiro trimestre deste ano poderá registrar um número negativo.
Agricultura
A quebra da safra e problemas climáticos e de logística
explicam em parte o recuo de
6,6% observado na agropecuária

brasileira no ano passado. Entretanto, a perspectiva futura é positiva. O setor espera uma supersafra este ano. “Os números
apontam uma alta de até 20% na
produção agrícola, o que vai gerar impactos positivos no PIB,
não só pelo próprio resultado da
agricultura, mas também porque
a atividade do setor acaba por
influenciar outros setores. Outras cadeias produtivas passam
a ser mobilizadas em função
dessa alta mais expressiva que
deve acontecer em relação à
agricultura.”
Espera-se também reação da
indústria, já apontada no início
do ano pela Pesquisa Mensal da
Indústria, do IBGE. “A gente
imagina que este ano poderemos falar de retomada”. Rochlin não quis, porém, arriscar
nenhum prognóstico, embora o
mercado trabalhe com percentual em torno de 0,5% para o
ano. (Agencia Brasil)

Fraudes e desperdícios consomem R$ 22,5 bi
de despesas da saúde suplementar
Estudo produzido pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) estima que cerca
de R$ 22,5 bilhões dos gastos
de operadoras de planos de saúde no país com contas hospitalares e exames, em 2015, foram
gerados indevidamente, decorrendo de fraudes e desperdícios
com procedimentos desnecessários. O número representa
19% do total de despesas assistenciais feitos no período, que
somaram R$ 117,24 bilhões.
No estudo evidências de
práticas fraudulentas em sistemas de saúde internacionais e
no Brasil, o IESS identificou
que entre 12% e 18% das contas hospitalares apresentam
itens indevidos e entre 25% e
40% dos exames laboratoriais
não são necessários.
Os dados mostram ainda,
com base em relatório da Con-

troladoria-Geral da União, que o
problema também assume grandes proporções no sistema público de saúde: entre 2002 e
2015, foram detectadas irregularidades de desvio de dinheiro
de aproximadamente R$ 5 bilhões, o equivalente a 27,3% do
total de irregularidades em todas as áreas do governo.
Na saúde privada, as principais formas de abuso se concentram em tratamentos excessivos
e desnecessários ou na baixa
qualidade no atendimento; na
comercialização inadequada de
medicamentos e de dispositivos
médicos; e na sonegação de tributos. Segundo o relatório, tais
práticas se originam e são mantidas sobretudo pela ausência de
mecanismos de transparência
para explicitar, por exemplo, as
relações entre os agentes do setor de saúde (se um profissional

da área recebeu um benefício ou
uma comissão de um fornecedor
de materiais e medicamentos).
“Legislações da Alemanha e
dos Estados Unidos indicam que
todos os pagamentos e benefícios entre agentes do setor de
saúde devem ser tornados públicos. A União Europeia e os Estados Unidos também instituíram marcos regulatórios com
punições severas para atos de
corrupção”, destacou o estudo.
“No Brasil, falta transparência nos sistemas de precificação
de insumos, serviços de saúde e
também no modelo de pagamento por serviços prestados na saúde, o que inviabiliza a comparação e o controle de custos nas
distintas etapas que envolvem o
atendimento ao paciente e abrem
espaço para práticas inadequadas, como atos de corrupção”,
completou o IESS.

Isto acontece, de acordo
com a entidade, principalmente
em razão do modelo usado para
pagamentos de serviços de saúde, a chamada conta aberta ou
fee-for-service. Neste caso, a
conta de serviços absorve todos os custos, insumos, procedimentos e usos dos equipamentos – mesmo quando há falhas e desperdícios ou, até mesmo, corrupção.
Um dos requisitos sugeridos
pela pesquisa para combater tais
práticas no setor é modernizar
os sistemas de pagamento por
meio da premiação à eficiência
e o melhor desfecho clínico ao
paciente e punindo o desperdício e a contratação de exames
desnecessários, assim como
reinternações ou agravamento
dos quadros clínicos causados
por falhas assistenciais. (Agencia Brasil)

Despesa de consumo das famílias
cai 4,2% em 2016
Número importante na soma
do Produto Interno Bruto (PIB)
no Brasil, a despesa de consumo das famílias caiu 4,2% em
2016, anunciou na terça-feira ,
no Rio de Janeiro, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. O indicador é afetado
pela piora no mercado de trabalho, segundo a coordenadora de
contas nacionais do instituto,
Rebeca Palis.
O consumo das famílias já
havia caído 3,9% em 2015 e teve
o pior trimestre de 2016 nos três
primeiros meses do ano, quando a retração chegou a 5,8% na
relação com o mesmo trimestre
do ano anterior. O recuo diminuiu de intensidade para 4,8% no
segundo trimestre, e continuou
caindo para 3,4% no terceiro e
2,9% no quarto trimestre.
Além da deterioração dos
indicadores do emprego e da
renda, a coordenadora do IBGE

destaca outros fatores que influenciaram o desempenho. “As
operações de crédito continuam
recuando em termos reais, e a
gente ainda teve em 2016 os juros acima do patamar de 2015.
O que não foi tão ruim foi a inflação, que teve um patamar inferior em 2016”, disse ela.
Quedas em série
A queda do PIB per capita
brasileiro já soma três anos consecutivos e chegou a 9,1% com
a contribuição de 2016, ano em
que a taxa caiu mais 4,4%. Como
a população brasileira cresce em
média 0,9% ao ano, qualquer resultado do PIB menor do que
isso significa menos riquezas
por pessoa no país.
“Esse dado significa que a
população empobreceu nesses
três anos”, disse Rebeca “O bolo
encolheu, e a quantidade de pessoas para comer o bolo aumen-

tou”, afirmou.
As despesas de consumo do
governo também caíram em
2016: 0,6%. A arrecadação de
impostos sobre produtos teve
uma queda de 6,4% em relação
a 2015. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, um dos principais componentes desse montante, arrecadou 5,5% menos. O Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) recolheu 11,2% menos e o
Imposto de Importação também
rendeu menos: queda de 16,2%.
Investimentos na produção
A formação bruta de capital
fixo (FBCF) das empresas, indicador que mostra os investimentos na produção, caiu 10,2%,
total menor que os 13,9% negativos de 2015.
O principal componente da
FBCF é a construção, com peso
de quase 50%. A queda de 8,7%

registrada foi menor que os 16%
de retração no investimento em
máquinas e equipamentos, que
havia sido ainda maior em 2015,
quando houve 26,4% de queda na
compra de maquinário.
O comércio exterior teve
uma influência positiva no cálculo do PIB, já que as importações caíram 10,3%, e as exportações subiram 1,9%. A venda de
produtos e serviços para o exterior foi impulsionada por uma
desvalorização média de 4,8%
no câmbio, que tornou os produtos brasileiros mais competitivos em 2016.
O IBGE calculou que, sem o
setor externo, a economia brasileira teria registrado queda de
5,3% em 2016. Já em 2015, a balança comercial havia contribuído para reduzir a intensidade da
recessão, que seria de 6,4% naquele ano se houvesse apenas a
demanda interna. (Agencia Brasil)

Minas tem 101 mortes por febre amarela
e BH confirma doença em segundo macaco
Minas Gerais contabiliza
101 mortes por febre amarela
este ano. Mais 83 estão em análise. Os números são do novo
boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (7) pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).
Ao todo, o estado registra
1.076 notificações da doença,
das quais 57 foram descartadas
e 272 são casos confirmados. O
atual surto é considerado o maior no Brasil desde 1980, quando o Ministério da Saúde passou a disponibilizar dados da
série histórica. Até então, o ano
com a situação mais grave havia ocorrido em 2000, quando
morreram 40 pessoas.
Os boletins da SES-MG estão sendo divulgados às terças e
sextas-feiras. Ele traz ainda o
número de municípios afetados.

Até o momento, 48 cidades mineiras têm confirmações de
transmissão da doença e mais 89
analisam casos suspeitos.
A febre amarela atinge humanos e macacos. A doença é
causada por um vírus da família
Flaviviridae. No meio rural e
silvestre, ele é transmitida pelo
mosquito Haemagogus . Em
área urbana, o vetor é o Aedes
aegypti, o mesmo da dengue, do
vírus zika e da febre chikungunya. Segundo o Ministério da
Saúde, a transmissão da febre
amarela no Brasil não ocorre em
áreas urbanas desde 1942. Até o
momento, nenhum dos casos em
Minas Gerais são considerados
urbanos pelos órgãos públicos.
A principal medida de combate à doença é a vacinação da
população. O imunizante é ofertado gratuitamente nos postos de

saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A aplicação
ocorre em dose única, devendo
ser reforçada após dez anos. No
caso de crianças, o Ministério
da Saúde recomenda a administração de uma dose aos 9 meses
e um reforço aos 4 anos.
Macacos
Há duas semanas, a Região
Metropolitana de Belo Horizonte
confirmou o primeiro caso de febre amarela. A vítima era do município de Esmeraldas (MG) e faleceu em decorrência da doença.
A capital mineira, porém, ainda não tem nenhuma notificação
de infecção em humanos. Há algumas semanas, a Secretaria de
Saúde de Belo Horizonte informou que cinco moradores foram
internados e receberam alta. No
entanto, todos eles estiveram em

áreas afetadas pelo surto e a hipótese trabalhada é de possível
infecção em outros municípios.
Por outro lado, a Secretaria
de Saúde confirmou na segunda-feira (6) que um segundo
macaco encontrado morto na
capital mineira estava com febre
amarela. O corpo do animal havia sido localizado na região oeste da cidade. No mês passado,
um macaco que morreu na região
de Venda Nova também teve exame positivo para a doença.
A prefeitura de Belo Horizonte vem realizando algumas
ações para evitar que humanos
sejam infectados. Entre as medidas adotadas, estão o reforço
da vacinação e a interdição do
Parque Jacques Cousteau, do
Parque das Mangabeiras e do
Parque da Serra do Curral.
(Agencia Brasil)

Equiparação de salários entre
sexos injetaria R$ 461 bi na
economia brasileira
Pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva em todo o país
revela que se os salários das
mulheres fossem equiparados
aos dos homens, isso representaria uma injeção de R$ 461
bilhões na economia brasileira. Essa equiparação envolveria a ampliação dos salários das
mulheres, sem que os dos homens fossem diminuídos, destacou na terça-feira (7), em
entrevista à Agência Brasil, o
presidente do instituto, Renato Meirelles.
A sondagem confirma que
a disparidade salarial entre gêneros é ainda uma barreira ao
progresso das mulheres no
mercado de trabalho. “Por
exemplo, um homem branco,
de 39 anos, nascido em São
Paulo, com escolaridade superior, ganha 68% a mais que
uma mulher branca, da mesma
faixa etária, com curso superior e nascida na mesma cidade”, disse Meirelles.
A pesquisa constatou que
os homens ganham mais do que
as mulheres; os brancos ganham mais que os negros; e a
mulher negra é a que menos
ganha. “Ganha menos por ser
mulher e por ser negra”, informou o chefe do Locomotiva.
Justificativas
Os dados analisados, baseados na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios, feita
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
revelam que a renda média para
um homem branco com curso
superior alcança R$ 6.590, caindo para R$ 3.915 para a mulher branca na mesma condição. Já um homem negro com
ensino superior ganha, em média, R$ 4.730, contra R$ 2.870
de uma mulher negra também
com escolaridade superior. Os
valores foram atualizados para
outubro de 2016 pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
“Na prática, as pessoas
acham que, por poder engravidar, as mulheres não podem ser
promovidas, porque várias mulheres deixam o mercado de
trabalho simplesmente porque
não têm onde deixar os filhos”,
comentou Meirelles. Vinte e
quatro por cento das mulheres
que trabalham já trocaram de
emprego uma vez para se dedi-

carem mais à família, contra
17% dos homens, diz.
Cargos de chefia
Entre 1995 e 2015, houve
um crescimento de 135% no
número de mulheres com carteira assinada. Contudo, apesar
de o emprego formal feminino ter aumentado de forma significativa nos últimos 20 anos,
com o ingresso de 9,3 milhões de brasileiras no mercado, elas não conseguiram ainda alcançar um nível salarial
condizente com suas aptidões.
“A gente encontra toda sorte
de preconceitos imagináveis
sobre isso”, disse Meirelles.
O exercício de cargos de chefia é um exemplo.
O estudo do Instituto Locomotiva aponta que 21 milhões de homens acham justo
a mulher assumir menos cargos de chefia. “Três em cada
dez homens acham isso justo,
já que as mulheres podem engravidar e sair de licença maternidade”, disse Meirelles.
Por outro lado, 60% das brasileiras defendem que as mulheres deveriam ocupar pelo menos metade dos cargos de chefia nas empresas.
A pesquisa constata que a
naturalização do machismo é,
ao mesmo tempo, causa e consequência da desigualdade de
gênero. De acordo com o estudo, 15,4 milhões de homens
concordam que o marido sempre deve ganhar mais que a esposa e dois em cada 10 brasileiros acham constrangedor a
mulher ganhar mais que um
homem. Já 72% das mulheres
afirmaram que o homem se
sente inferior quando a mulher
é mais bem-sucedida profissionalmente que ele.
Segundo o estudo, 73%
dos homens informaram conhecer alguma mulher que sofreu violência ou preconceito
no trabalho e 43% das mulheres afirmaram ter sofrido pessoalmente por alguma dessas
situações. Outro dado é que
24% dos brasileiros planejam
se tornar empreendedores,
abrindo um negócio próprio.
Entre as mulheres, a motivação para isto é para ter horário mais flexível (33%), enquanto para 44% dos homens
o objetivo é ganhar mais
dinheiro. (Agencia Brasil)

Líder do governo diz que
PIB era esperado;
oposição diz que
medidas falharam
A queda do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro em 2016,
anunciada na terça-feira (7) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi encarada com naturalidade pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Para
ele, o resultado ruim se justifica pelas dificuldades enfrentadas em 2016 – ano do impeachment da presidenta Dilma
Rousseff. O PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou 2016 com
queda de 3,6%.
“O resultado do PIB veio
dentro do esperado. A previsão
inicial era um PIB negativo de
3,8. Nós tivemos um PIB de 3,6,
ainda bastante negativo, maior
que o esperado, mas mostrando
que o ano de 2016 foi um ano
de desastre para a economia”,
afirmou o líder.
Para Jucá, no entanto, a expectativa é de recuperação e o
resultado apresentado reflete o
passado. “Agora o que é importante é definir bem a diferença
entre 2016 e 2017. Em 2016
nós estamos olhando pelo retrovisor e vendo uma paisagem
nebulosa, de crise. Se olharmos para a frente, em 2017,
vemos uma nova paisagem, de
alvorada, de número novos,
mostrando a recuperação da
economia”, avaliou.

O líder da minoria no Senado, Humberto Costa (PTPE), entretanto, interpretou o
resultado como culpa do atual
governo. Para ele, os números
mostram que as apostas feitas
pela equipe econômica não deram certo.
“Eu acho que já era esperado. Nós estamos desde maio
com um governo novo e que imaginava que a simples mudança
da presidenta da República
iria garantir que a confiança
dos investidores seria retomada e o crescimento iria
acontecer. No entanto, não só
isso não aconteceu, como as
medidas que eles têm tomado alegando que é necessário
um ajuste para que a economia volte a crescer, só têm
agravado a recessão, o desemprego e os í ndices do PIB
são exatamente um demonstrativo de que essa política
está errada”, afirmou.
O Produto Interno Bruto é a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Em
2015, a economia brasileira já
tinha recuado 3,8%. Segundo
dados divulgados), no Rio de Janeiro, o PIB de 2016 ficou em
R$ 6,3 trilhões. De acordo com
o IBGE, os números do PIB de
2015 e 2016 representam a
maior recessão desde 1947.
(Agencia Brasil)
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São Paulo, quarta-feira, 8 de março de 2017

Choque térmico! terá primeiro
grande teste nas trilhas do México

Mundial de Rally
um desafio para os engenheiros, mas ao mesmo tempo faz
parte da diversidade do WRC”,
acrescenta.
A largada do Rally do México será na noite de quinta-feira,
9 de março, no Zócalo, o centro
histórico da Cidade do México
(onde foi filmada a clássica cena

de helicóptero do filme 007
Contra Spectre). Mais de 200 mil
pessoas são aguardadas para a
apresentação dos carros e dos
pilotos. De lá, eles partem para
León, a 400 km da capital, onde
fica o parque de apoio do rali.
As especiais serão no entorno de Léon, em lugares espeta-

culares como Sierra de Lobos e
Sierra de Guanajuato, trechos
famosos para os praticantes e fãs
de off-road no México.
O Rally do México faz parte
do calendário do WRC desde
2004 e sempre foi amplamente
dominado por Sébastien Loeb. O
piloto francês – que não está
mais na categoria – ganhou seis
vezes por lá. Entre os pilotos em
atividade, o francês Sébastien
Ogier, três vezes, e o finlandês
Jari-Matti Latvala, uma vez, também já ganharam.
Mais uma vez, a Red Bull TV
vai fazer uma extensa cobertura
do Rally do México, incluindo a
transmissão ao vivo de uma das
especiais. Esta exibição será no
sábado, 11 de março, às 13h50
no horário brasileiro. Para assistir, é só acessar redbull.tv/wrc ou
acompanhar via aplicativos.
O líder do campeonato é
Jari-Matti Latvala, que está
quatro pontos à frente de Sébastien Ogier.

Superliga Masculina 16/17

Taubaté e Sada fazem duelo de líderes
com transmissão do facebook da CBV
Foto/ Washington Alves

Equipes paulista e mineira se enfrentarão nesta quarta-feira, às 20h, no Abaeté, em Taubaté (SP)

Sada Cruzeiro
Os dois primeiros colocados
na tabela de classificação da Superliga masculina de vôlei 2016/
2017, Sada Cruzeiro (MG) e
Funvic Taubaté (SP), medirão
forças nesta quarta-feira (07), a
partir das 20h, no ginásio Abaeté, em Taubaté (SP), na partida

que terá transmissão ao vivo pelo
facebook oficial da Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV). O duelo será válido pela
décima e penúltima rodada do
returno da competição.
O time mineiro lidera a tabela, com folga, com 58 pontos, e

é o único invicto da Superliga. O
Taubaté aparece em segundo, com
48, depois de 16 vitórias e quatro
derrotas. Um dos destaques da
equipe da casa nesta temporada, o
ponteiro Lucas Lóh aposta em um
jogo equilibrado e espera que, com
o apoio da torcida, o grupo consiga tirar proveito desta partida.
No Sada Cruzeiro, a situação
é confortável. O time que já não
tinha mais chance de perder a
primeira colocação na tabela desde a rodada passada, e poupou o
levantador William e o ponteiro
Leal na partida contra o Sesi-SP,
chega confiante para o duelo desta quarta-feira. Donos da vitória
por 3 sets a 0 no primeiro turno,
os atletas cruzeirenses buscam
mais um resultado positivo.
“Nós pegamos uma série de
jogos muito fortes nessa reta final da fase classificatória, e acho
que vir de uma sequência de vitórias anima muito e nos motiva
a continuar conquistando os bons
resultados. É assim que a gente

vai entrar em todos os jogos até
o fim da temporada. Acho que a
maior forma de respeitar o adversário é entrando nos jogos
fazendo o nosso melhor”, comentou o levantador Fernando.
Também pela décima rodada
dor returno, serão realizados os
confrontos entre o Montes Claros Vôlei (MG) e Caramuru Vôlei/Castro (PR); Copel Telecom
Maringá Vôlei (PR) e Bento Vôlei/Isabella (RS); Vôlei Brasil
Kirin (SP) e São Bernardo Vôlei
(SP); Minas Tênis Clube (MG) e
Lebes/Gedore/Canoas (RS); e
Sesi-SP x JF Vôlei (MG).
Outros jogos desta quarta:
Montes Claros Vôlei (MG) x
Caramuru Vôlei/Castro (PR), às
19h, no Tancredo Neves, em Montes Claros (MG); Copel Telecom
Maringá Vôlei (PR) x Bento Vôlei/Isabella (RS), às 19h30, no
Chico Neto, em Maringá (PR);
Vôlei Brasil Kirin (SP) x São
Bernardo Vôlei (SP), às 20h, no
Taquaral, em Campinas (SP).

Duda Bana garante vaga na
temporada da F Truck
Depois de fazer a primeira e
única corrida na Fórmula Truck no
final da temporada passada, o piloto Duda Bana se apaixonou pelos caminhões e acertou para correr todo este 22º ano da mais popular categoria do automobilismo
da América do Sul. Duda Bana, que
já teve passagem por várias categorias do automobilismo brasileiro e pelo kart, uma paixão difícil
de ser esquecida, vai correr com
o caminhão Ford número 47 da
equipe HB Motorsport e fala sobre a diferença entre pilotar um
carro e os brutos da Fórmula Truck.
“Conheci o caminhão na etapa final de Londrina, no ano passado. Gostei e agora acertei para
correr o ano inteiro. É bem diferente pilotar um carro e um caminhão. Tem o peso, a freada, o
contorno das curvas e a turbina.

Apesar de eu já ter andado com
motores turbo, a resposta do diesel é diferente. Será uma temporada de aprendizado. Tudo bem
novo”, disse Bana.
Ele já correu com um protótipo no Campeonato Brasileiro de
Endurance (provas de longa duração), na Fórmula Chevrolet e Fórmula Renault (monopostos) e no
Brasileiro de Turismo e na Copa
Montana (carros de Turismo),
além do kart. Com toda essa experiência e sabendo que terá de
assimilar rapidamente a tocada
dos caminhões, Duda Bana sonha
com bons resultados.
Venda de ingressos para o
Velopark - Todos os tipos de ingressos (arquibancadas, Camarote Torcedor, Paddock e VIP) para
acompanhar a Fórmula Truck podem ser comprados no site da loja
da mais popular categoria do au-

tomobilismo da América do Sul:
www.lojaformulatruck.com.br/
loja e em pontos de venda a serem anunciados em breve. As vendas pelo site se encerram na sexta-feira, dia 17 de março. Para
acompanhar todos os treinos de
sexta e sábado a corrida de domingo das arquibancadas o preço
é de R$ 40 - com direito a um
boné oficial da F-Truck e à visitação aos boxes no sábado em horário determinado pela organização. Quem optar por comprar os
tickets de arquibancadas nas bilheterias do autódromo entre os
dias 17 e 18 (sexta e sábado) ainda ganha o boné, diferentemente
dos que adquirirem somente no
domingo (dia 19 de março), que
não receberão.
Os ingressos de arquibancadas comprados pelo site devem ser
retirados na bilheteria do autódro-

mo a partir das sexta-feira, da semana da corrida, mesma data para
a retirada das credenciais (Camarote Torcedor, Paddock ou VIP),
no contêiner de credenciamento.
Os ingressos de arquibancada dão
direito à visitação aos boxes somente no sábado no horário determinado pela organização.
O bilhete de Paddock, ao preço de R$ 170, dá direito de acompanhar treinos e corrida de um
local reservado pela organização
próximo à área dos boxes, mas
sem alimentação. No entanto, no
sábado antes da prova, esse bilhete dá acesso à visitação aos boxes, somente para maiores de 16
anos e ao passeio no Truck Teste.
Além de tudo isso, a cada três ingressos de Paddock adquiridos se
recebe uma credencial de estacionamento gratuito na parte interna do autódromo.

Teliana Pereira estreia com
vitória em São Paulo
Brasileira enfrenta húngara na próxima rodada
A brasileira Teliana Pereira
estreou com vitória no Circuito de Tênis Feminino que está
sendo disputado em São Paulo, distribuindo U$ 25 mil em
prêmios e pontos no ranking da
WTA. Teliana venceu a equatoriana Mariana Correa, por duplo 6/2 e enfrenta nas oitavasde-final a húngara Vanda
Lukacs.
“ O importante é a vitória,
para ter a segunda oportunidade de fazer outro bom jogo.
Estou recuperando a minha

confiança e isso leva um tempo. Estou feliz por ter vencido. Fisicamente estou muito
bem. Comecei o ano bem na
Austrália, depois tive alguns
tropeço contra meninas que
jogavam bem, mas estou treinando bem e jogando bem. É
questão de ganhar mais jogos
e ter mais confiança,” disse
Teliana, cabeça-de-chave 2 do
Circuito Future de Tênis Feminino, que vai até domingo nas
quadras de saibro do Club Athletico Paulistano.

Brasileiros brilham no
Arnold Festival nos
Estados Unidos
Atletas nacionais conquistam vitórias em Ohio, além do
título masculino e feminino dos mais belos modelos fitness.
Evento antecedeu o Arnold Classic South America, que será
de 21 a 23 de abril, em São Paulo
O Arnold Classic South
America será de 21 a 23 de
abril, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo. Antes
da capital paulista receber o
evento multiesportivo pela
primeira vez, o Brasil já fez
bonito. No Arnold Festival,
encerrado domingo (05), em
Ohio, nos Estados Unidos,
atletas brasileiros conquistaram títulos em algumas das
categorias mais importantes
da tradicional competição,
que abre o calendário mundial da competição criada por
Arnold Schwarzenegger.
As mulheres foram bem no
Arnold Festival. Angelica Teixeira conquistou o título na
categoria Bikini International,
mesma posição Daniely Castilho na Women’s Physique International. As duas receberam a premiação das mãos de
Schwarzenegger. Já a brasileira radicada na Alemanha Regiane da Silva encerrou sua participação no Pro Fitness com
o segundo lugar.
O Brasil também fez bonito, literalmente, no Arnold
Model Search. Ve n c e d o r e s
da primeira edição nacional
do maior concurso de beleza fitness do mundo, em
2016, Rafael Ferreira, de
São Carlos (interior de São
Paulo) e Juliete de Pieri, do
Rio de Janeiro, conquistaram o título pela segunda vez,
agora na etapa mundial, disputada em Ohio.
“É sempre um orgulho ver
o alto nível e a garra dos atletas brasileiros. Neste ano, em
Ohio, foi ainda mais emocionante em função de tantas conquistas. Tudo isso nos motiva
ainda mais para realizar um
evento grandioso em São Paulo, na estreia do Arnold Classic South America na capital
paulista”, disse Ana Paula Leal

Foto/Divulgação

Em menos de um mês, os pilotos do Mundial de Rally saíram das estradas cobertas de
neve na Suécia, onde os termômetros marcavam -30ºC, para
encarar um clima bem diferente nas trilhas de cascalho do
México. O ponteiro vai de um
extremo ao outro: em terras
mexicanas, as temperaturas estarão bem mais altas, perto de
30ºC, mesmo no inverno.
Será o primeiro grande teste
de durabilidade para os novos
carros do WRC.
“Acho que a grande questão
envolvendo o México é que nós
não podemos testar fora da Europa, então não temos referência para este clima, para este terreno. Nós temos um novo pacote aerodinâmico e fica a dúvida:
como vai funcionar a refrigeração do carro? E os dutos de
ar para os freios traseiros? Vão
ajudar? Vamos poder acelerar
tudo?”, questiona Kris Meeke,
piloto do Citroën C3 WRC. “É

Foto/ Hubert Ptaszek/Red Bull

Depois de um início gelado em Mônaco e na Suécia, os novos carros do WRC precisam encarar as altas temperaturas do
território mexicano

Rafael e Juliete brilharam
no Model Search
Graziano, diretora da Savaget
Promoções, parceira brasileira da Classic Productions ao
lado da Excalibur Congressos
e Eventos, responsável por
trazer o evento de Schwarzenegger para o Brasil desde
2013. Ana Paula acompanhou
a competição ao lado de executivas da sua empresa.
A expectativa é que todos
os destaques brasileiros em
Ohio marquem presença em
São Paulo. A atleta Fitness
Pro Regiane da Silva, por
exemplo, está confirmada
para uma apresentação ao lado
da norte-americana Whitney
Jones. Ela estará no palco
principal do Arnold Classic
South America dia 22 de abril,
durante as competições do
Pro Show, que contará com
aguns dos principais bodybuilders do mundo.
Beleza - O Arnold Model
Search também é uma das
atrações da edição 2017.
Pelo segundo ano consecutivo, vai eleger o homem e
a mulher de corpos mais belos e harmoniosos do Brasil.
Os vencedores serão conhecidos após o desfile dos finalistas, marcado para 21 de
abril, data da abertura do Arnold Classic South America,
no Transamérica Expo Center,
em São Paulo.

