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Governo deixa de arrecadar R$ 18,6 bi
anuais de parcelamentos tributários
MP quer impedir visita de parlamentares
a Cabral fora dos dias marcados
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Jucá admite mudança na reforma
trabalhista e quer urgência na tramitação
Página 4

A epidemia de cólera no
Iêmen causou 34 mortes em
nove de suas províncias em
apenas 11 dias e, além disso,
foram registrados 2.022 casos
de diarréia aguda e suspeita de
cólera no país, informou na terça-feira (9) a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
“Estamos preocupados
pelo ressurgimento de casos
em Sanaa, Ad Dali, Ibb, Ta’izz,
Dhamar, Hajjah, Al Bayda, Al
Mahwit, Asima e Hudaydah”, falou à Agência Efe o porta-voz da
organização Tarik Jasarevic. “A
OMS está em um estado de elevado alerta para conter o recente
aumento de casos suspeitos de
cólera”, acrescentou. Página 3

Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite nublada
com possibilidade
de garoa.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

23º C
15º C

Noite

Sérgio Moro e Lula se encontrarão pela primeira vez nesta
quarta em Curitiba
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu na terça-feira (9) manter
a data do depoimento do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que ocorrerá hoje (10)

em Curitiba. A decisão foi tomada pelo juiz federal Nivaldo Brunoni, que negou o pedido de habeas corpus impetrado pelos advogados de
Lula.

EURO
Compra: 3,46
Venda:
3,46

OURO
Compra: 119,70
Venda: 131,32
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Prefeitura de SP inicia
processo para concessão
de parques municipais
Página 2

Vendas de consórcios crescem
4,7% no primeiro trimestre
As vendas de novas cotas de
consórcios cresceram 4,7% no
primeiro trimestre deste ano na
comparação com igual período de
2016, aponta levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac).
Foram negociadas 532,5 mil

Três brasileiros estreiam
com vitórias no Oi Rio Pro
A Praia de Itaúna amanheceu com boas ondas de 4-6 pés
na terça-feira e já com um
grande público para assistir a
estreia dos melhores surfistas
do mundo no Oi Rio Pro em
Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O norte-americano Nat Young frustrou a torcida ao derrotar Gabriel Medina na primeira bateria e o também campeão
mundial Adriano de Souza ganhou a segunda. Mineirinho,
Filipe Toledo e Ian Gouveia
passaram direto para a terceira fase da etapa brasileira
apresentada por Corona e patrocinada pela Oi. Página 6

unidades de janeiro a março, enquanto nos três primeiros meses
do ano passado foram 508,6 mil.
Os indicadores positivos, no entanto, não se refletiram no volume de participantes, que caiu de
7,11 milhões para 6,97 milhões
no período analisado. Página 12

Bellucci perde
chances e não
avança em Madri
Depois de vencer as duas
partidas do qualifying do ATP
Masters 1000 de Madri, o paulista Thomaz Bellucci (Claro/
Embratel/ Wilson/ CBT/
IMM) não conseguiu avançar na
chave principal e está fora do
torneio espanhol.
Na segunda-feira, Bellucci
foi superado pelo uruguaio Pablo Cuevas, 27º do mundo, por
7/6(2) 4/6 7/6(6), em 2h34min
de partida.
Em um jogo bastante equi-

Bino Lopes (BA)

Pro Mazda: Carlos Cunha
Filho corre rodada dupla
em Indianápolis
Foto/ Avasports

Turismo
Compra: 3,03
Venda:
3,34

Quase 30% da população
de baixa renda está
comprometida com
empréstimos

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,18
Venda:
3,18

A defesa de Lula havia requerido a suspensão da audiência para que fosse possível
analisar as cerca de 100 mil
páginas em documentos que a
Petrobras anexou ao processo. O advogado Cristiano Zanin Martins alegou cerceamento de defesa por “não haver viabilidade material de
análise dessa documentação
antes do interrogatório”.
A argumentação de Martins foi negada por Brunoni,
que ressaltou que a juntada de
documentos por parte da Petrobras foi requerida pela própria
defesa do ex-presidente. O juiz
relator também negou o pedido
de que a tramitação do processo fosse suspensa até que os advogados de Lula pudessem analisar a documentação. Página 4

acabam influenciando negativamente a arrecadação. Em torno de R$ 18,6 bilhões por ano
deixaram de ser arrecadados.
Para nós é muito expressivo”,
disse o secretário da Receita.
Na semana passada, uma
comissão mista do Congresso
Nacional aprovou parecer do
relator a Medida Provisória 766/
2016, que instituiu o Programa
de Regularização Tributária,
espécie de Refis, para
parcelamento de dívidas com a
Secretaria da Receita Federal do
Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional. Página 3

O piloto brasileiro Carlos
Cunha Filho (EMS) participa
no próximo final de semana (11
a 13) de maio, das 3ª e 4ª etapas da Pro Mazda, categoria de
acesso à IndyCar, no circuito
misto de Indianápolis, Indiana,
EUA. A prova da Pro Mazda, realizada no circuito misto de
3.902 metros, faz parte da programação da tradicional prova
500 Milhas de Indianápolis
marcada para o final de semana
seguinte, entre os dias 19 e 21
de maio.
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Carlos Cunha Filho com #81

librado, a partida foi decidida nos detalhes. Bellucci
chegou a sacar para o jogo no
terceiro set, desperdiçou a
chance e a decisão foi para o
tiebreak. Cuevas abriu 6/2 de
vantagem, o brasileiro buscou e salvou quatro matchpoints, mas o uruguaio acabou vencendo.
Número 1 do Brasil e 54º
do mundo, Bellucci segue na
Europa para a disputa do ATP
Masters 1000 de Roma.

Pirenópolis surpreende os
participantes com belezas
naturais e muito 4x4
Foto/ Tom Papp

Epidemia de
cólera no
Iêmen já causou
34 mortes em
11 dias,
diz OMS

Foto/ Arquivo/Agência Brasil

A Argentina celebrou na
terça-feira (9) a decisão do Brasil de voltar a importar laranjas,
tangerinas e limões do país vizinho, vetados desde 2009, informaram fontes oficiais.
“Essa medida é de especial
importância para nosso país, e
em particular para as províncias produtoras”, indicou o
Ministério da Agroindústria
da Argentina em um comunicado.
Página 3

TRF4 mantém para esta
quarta interrogatório de
Lula em Curitiba

Foto/@WSL / Kelly Cestari

Argentina
celebra a
reabertura do
mercado
brasileiro para
os seus cítricos

O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse na
terça-feira (9) que o governo
deixou de arrecadar R$ 18,6
bilhões anuais ao longo dos
últimos anos devido aos programas de parcelamentos tributários. Rachid apresentou
dados sobre o sistema tributário brasileiro durante audiência pública da Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado.
“Tivemos quatro grandes
parcelamentos. Observa-se
grandes contribuintes que buscam esse comportamento que

Travessias em rios foram os destaques da prova
“Isso aqui é perfeito e une
tudo o que eu gosto: a cultura da
cidade, conhecer melhor o carro e fazer amizades.” Dessa forma, Eliene dos Anjos, de Brasília (DF), fez sua estreia no Suzuki Off-Road, em Pirenópolis,

interior de Goiás. O rali de regularidade percorreu cerca de
200 quilômetros por trilhas e
estradas, passando por piso de
cascalho, passagens por três
rios, além de serras e montanhas.
Página 6
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Ministério do Trabalho repassa
R$ 4,5 mi à Prefeitura de São Paulo
Prefeitura de SP
autoriza nomeação
de 200 novos
guardas-civis
O prefeito João Doria autorizou a nomeação de 200
novos membros para a Guarda
Civil Metropolitana (GCM). A
publicação que autoriza as contratações sai nesta quarta-feira
(10) no Diário Oficial Cidade
de São Paulo.
Serão chamados os aprovados no concurso realizado
em 2013 e que, na ocasião,
previa o preenchimento de
2.000 vagas. “Dadas as dificuldades orçamentárias que a

atual gestão herdou, este esforço de nomear 200 guardas
é muito importante”, disse o
secretário municipal de Segurança Urbana, coronel
José Roberto Rodrigues de
Oliveira.
A Guarda Civil Metropolitana tem um efeito de 5.780
homens. Do concurso de
2013, já foram nomeadas 500
pessoas na gestão anterior.
Ainda há um saldo remanescente de 1.300 vagas.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA
Vereador Eduardo Tuma (PSDB) vai assumir a presidência da
Casa, na medida que Bruno - assim como o prefeito Doria vai pra
Washington DC negociar com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - ...
DE
... vai pra Londres visitar instituições e Fundações que investem em projetos de inovação em gestão pública. Por isso, o vereador-presidente Milton Leite (DEM), assume a prefeitura por
quase uma semana ...
SÃO
... Enquanto isso, a Mesa Diretora passa o mesmo ‘perrengue’
que a Assembleia (SP) passou, em relação ao Ministério
Público exigir que as gratificações (de nível de assessoria, leiase qualificação ...
PA U L O
... profissional de quem assume cargo nomeado pelos
vereadores). Será que o que tá valendo pra ALESP vai valer pro
parlamento paulistano, ou haverá necessidade de Termo de Ajustamento de Conduta ?
PA R T I D O S
PSDB - não é pouca a militância tucana descontente com os
rumos da gestão Doria-Bruno. Quem até trabalhou pelo ‘retornado’ à condição de ’ex-inimigo’, o ex-vereador Matarazzo (no
PSD de Kassab), ...
POLÍTICOS
... não tá tendo a mesma condição de ser nomeado como foi
um candidato à vereança pelo PT de Haddad, ou que tenha ficado
na gestão Doria-Bruno após servir a Haddad - por exemplo - via
PC do B.
J U S T I ÇAS
Ainda que o ex-Presidente Lula (PT) for condenado por
Moro (1ª instância) e Tribunal Regional Federal (2ª instância),
seus advogados entrarão pra história como quem literalmente
defendem ‘até o Diabo’.
H I ST Ó R IA S
Quem fez 80 anos foi a Sociedade Bandeirante de Rádio, hoje
rádio (rede) Bandeirantes (Band); que teve Leporace, ‘Tico-Tico’,
Hélio Ribeiro, Joelmir Betting, Hélio Ribeiro, Fiori Giglioti (falecidos) e hoje ...
PO L Í T I C AS
... tem os veteraníssimos Salomão Esper, José Paulo de Andrade, Milton Parron (arquivo histórico) e José Luiz
Datena. A direção é do filho do pioneiro João Saad. Perdão pela
falta de espaço pra citar todos.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente nas Associações (Cronistas de Política de São Paulo e API).
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A Prefeitura de São Paulo
e o Ministério do Trabalho
acertaram mais uma importante parceria para a capital paulista. O acordo foi firmado nesta tarde e prevê um repasse de
R$ 4,5 milhões ao município
para ações e serviços da Secretaria Municipal do Trabalho e

Empreendedorismo.
O valor será investido nos
Centros de Apoio ao Trabalho
e Empreendedorismo (CATe),
que dão apoio ao programa
Trabalho Novo e ofertam serviços como a emissão da carteira de trabalho, habilitação
para recebimento do seguro

desemprego e encaminhamento para vagas de trabalho disponíveis – as unidades contam
com um banco de dados com
vagas de emprego.
Segundo o secretário municipal de Trabalho e Empreendedorismo, Eliseu Gabriel,
a parceria facilitará o anda-

mento das atividades que já
vinham sendo realizadas.
“Buscamos essa parceria em
função das dificuldades orçamentárias do município”.
A capital paulista conta atualmente com 26 unidades do
Centros de Apoio ao Trabalho
e Empreendedorismo (CATe).

Prefeitura de SP inicia processo para
concessão de parques municipais
A Prefeitura de São Paulo
publicou nesta quarta-feira (10),
no Diário Oficial do município,
um edital de Procedimento de
Manifestação de Interesse
(PMI) para a concessão de 14
parques municipais, dentre eles
o Ibirapuera e o Aclimação.
Com o PMI, a gestão municipal
vai poder receber estudos sobre
quais seriam os projetos de investimento, as contrapartidas e
demais ideias que possibilitem
a concessão dos parques à iniciativa privada. A partir das manifestações de interesse, a Prefeitura irá definir o modelo de concessão.
“O objetivo não é ter resultado financeiro e, sim, operacional. É melhorar a qualidade dos
parques da cidade para que atendam adequadamente os frequentadores de forma gratuita e com
melhor eficiência em limpeza,
manutenção, iluminação, segurança, manejo da fauna e flora
para que sejam exemplarmente
administrados. É uma nova etapa na vida da cidade”, disse o prefeito João Doria.
Com a gestão desses parques
pela iniciativa privada, é esperada uma desoneração de cerca de
40% do orçamento total destinado à manutenção de parques
aos cofres públicos municipais
anualmente. “Com essa iniciativa, a Prefeitura poderá empregar

o dinheiro em outras áreas prioritárias”, afirmou secretário
municipal de Desestatização e
Parcerias, Wilson Poit. “Nós
queremos ouvir o mercado e estabelecer três premissas básicas
para os interessados na concessão dos parques: jamais cobrar
ingresso, assumir todas as despesas dos equipamentos e fazer
investimentos”, completa.
Como os parques têm características específicas, os estudos devem apontar a melhor
modelagem para passar à iniciativa privada a gestão deles. Uma
Comissão Especial de Avaliação
analisará todos os projetos enviados para chegar a um modelo
ideal de concessão. Depois disso, será lançada uma consulta
pública e, na sequência, a licitação para a concessão dos grupamentos de parques.
“Nós recebemos os parques
muito maltratados. É uma luta
sobre-humana recuperá-los. Estamos trabalhando com mutirões
populares, apoio de empresários
e uma das soluções pode ser a
concessão”, diz o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini.
Estudos
A ideia é receber estudos de
modelagem operacional, econômico-financeira, jurídica, de engenharia e arquitetura para a re-

vitalização, modernização, operação, manutenção e gestão dos
parques municipais. Os estudos
poderão ser apresentados tanto
individualmente, quanto para um
conjunto de parques.
No caso de a estruturação do
projeto compreender mais de
um parque, os estudos deverão
indicar de forma individualizada
as informações e levantamentos
relativos a cada parque individualmente, podendo, além disso, a
sustentabilidade do empreendimento ser avaliada por conjunto
ou lote de parques. Poderão participar deste PMI pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou
estrangeiras, individualmente ou
em consórcio, que preencham
os requisitos de participação
previstos no edital.
Gestão dos equipamentos
Os interessados nas concessões deverão seguir algumas
premissas básicas: garantir a gratuidade para os usuários dos parques (jamais haverá cobrança de
entrada); buscar a desoneração
da Prefeitura de São Paulo, tanto em relação ao custeio, quanto a novos investimentos, e fomentar a integração com os permissionários existentes.
Os interessados deverão realizar investimentos de melhorias e manutenção nos parques e
assumir integralmente as despe-

sas de operação. Caberá à Prefeitura a fiscalização dos resultados acordados em contrato.
Todas as regras referentes
aos parques e áreas verdes deverão ser respeitadas e terão seu
cumprimento fiscalizado pela
Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente. Os parques municipais possuem um papel ambiental fundamental para a cidade,
protegendo a biodiversidade da
fauna e flora paulistana e oferecendo os chamados serviços
ambientais, como drenagem de
águas pluviais e atuando para geração de um microclima mais
agradável.
Fazem parte deste edital os
parques:
Ibirapuera;
Aclimação;
Anhanguera;
Buenos Aires;
Carmo - Olavo Egydio Setúbal;
Cemucam - Centro Municipal de Campismo;
Chácara do Jockey;
Chuvisco;
Cidade Toronto;
10. Independência;
11. Jardim da Luz;
12. Trianon - Tenente Siqueira Campos;
13. Vila Guilherme – Trote
14. Vila Prudente - Ecológico Profª. Lydia Natalizio Diogo

Prefeitura de SP recebe doação
de equipamentos e tecnologia
da área médica
O prefeito de São Paulo,
João Doria, e o secretário municipal da Saúde, Wilson Pollara, anunciaram nesta terça-feira
(9) parcerias para manutenção,
empréstimo e doação de equipamentos e serviços médicos para
a rede municipal de saúde. Dez
empresas irão consertar e instalar novos aparelhos, entre eles
raio-x, ultrassons e ecógrafos,
além de disponibilizar tomógrafo e equipamento de cirurgia por
videolaparoscopia. A tecnologia
e os serviços doados são equivalentes a mais de R$ 3,3 milhões em investimentos.
“A saúde é o principal desafio de São Paulo. É um desafio
que nós temos perante a comunidade mais carente e este gesto é essencial para a cidade.
Vocês estão ajudando a salvar
vidas”, afirmou o prefeito João
Doria.
A ação tem como objetivo
agilizar e ampliar a qualidade do
atendimento na rede municipal
de saúde. As doações recebidas
são divididas em três tipos: manutenção de equipamentos em
unidades de saúde, incluindo reposição de peças e mão de obra;
instalação de novos equipamentos e tecnologias médicas e empréstimo de equipamentos por
um período determinado. As
empresas parceiras são Siemens,
TruckVan, Toshiba, GE, Philips,
Medtronic, Huawei, Confiance,
Bhio Suppy e Hospital Israelita
Albert Einstein.
A Siemens, em parceria com
a Truckvan, disponibilizará, por
empréstimo, uma carreta equipada com tomógrafo de última
geração para realização de mil
exames por mês, para uso do
município por, inicialmente, quatro meses. O empréstimo equivale a R$ 800 mil. O serviço inicia os atendimentos em 15 de
maio e o primeiro local que receberá a carreta é a Arena Sul,
em Santo Amaro (Avenida Padre
José Maria, 555, ao lado do terminal Santo Amaro). Com o
equipamento móvel será possí-

vel atender às regiões onde há
maior demanda reprimida, aumentando a oferta de vagas em
pontos estratégicos.
Dois equipamentos para exames de sangue e dois para análises de urina também foram disponibilizados por empréstimo
pela Siemens, além dos reagentes necessários para realização
de quatro mil exames. Dois kits
com um equipamento de cada
tipo serão alocados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
uma na Vila Medeiros, na Zona
Norte, e a outra a definir. Os
atendimentos terão início na segunda-feira (15) e serão utilizados para auxiliar no diagnóstico
de casos de diabetes, por pelo
menos seis meses.
“Com isso, queremos agilizar o diagnóstico dos casos dando maior rapidez ao início do
tratamento de diabetes, uma vez
que o médico solicita os exames
e eles são realizados na mesma
hora, na própria unidade. Assim,
não há mais a necessidade de
agendamento de consulta de retorno, encaminhamento das
amostras aos laboratórios e
agendamento de uma consulta de
retorno. Os resultados já são avaliados pelo médico na mesma
consulta, possibilitando a indicação de tratamento necessário ou
encaminhamento do caso para
especialista. Além do benefício
ao paciente que recebe o diagnóstico no mesmo dia, há uma
otimização da utilização das vagas de consultas, sendo possível
atender um número maior de
pacientes”, diz Wilson Pollara.
Manutenção
Unidades de saúde da capital
serão beneficiadas com a manutenção de sete equipamentos,
entre raio-x, ultrassons e ecógrafos, ofertada pelas empresas Siemens e Toshiba. A rede
municipal receberá no total a
doação de três ecógrafos, 10
desfibriladores, 200 marcapassos e três equipamentos de ultrassom com doppler colorido,

exame mais solicitado na rede
municipal.
A empresa Toshiba doará os
três ecógrafos que, levando em
consideração o valor de mercado, equivalem a um investimento de R$ 355 mil. A GE fez a
doação de dois equipamentos de
ultrassom com doppler colorido, no valor de R$ 140 mil.
Já a Philips disponibilizou
10 desfibriladores e um equipamento de ultrassom doppler colorido, que totalizam R$ 335
mil. Os 200 marcapassos, doados pela empresa Medtronic,
têm valor estimado de R$ 1,48
milhão e irão suprir a demanda
do município.
Pacientes que sofreram um
enfarte terão o atendimento agilizado pela implantação de um
projeto de avaliação imediata de
exames de eletrocardiograma
por especialistas nas unidades de
urgência e emergência, por meio
de telemedicina. O procedimento, desenvolvido e doado pela
empresa Medtronic, possibilita
a realização imediata do exame
que, na sequência, é enviado a
uma central de atendimento formada por médicos especialistas
que atuam 24 horas, auxiliando
no diagnóstico rápido e preciso.
“Isso visa agilizar o atendimento de casos de enfarte, em que o
diagnóstico no menor tempo
possível é decisivo para a recuperação do paciente, e em vários casos sua sobrevivência”, explica o secretário.
Quando identificada qualquer alteração no eletrocardiograma, o paciente será encaminhado para equipes multiprofissionais alocadas em hospitais
predefinidos,
os
chamados hubs, que serão imediatamente acionados para
aguardar a chegada do paciente. Atualmente, a cidade conta
um hub no Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste da capital.
O sistema contará, então,
com
dois
novos hubs e
20 spokes, unidades de urgência
e emergência, como por exem-

plo, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou Ambulâncias
do SAMU, que terão o contato
inicial com o paciente e farão o
encaminhamento, quando necessário, aos hubs. As unidades que
receberão o projeto ainda estão
sendo selecionadas e a expectativa é que ele seja implantado em
até quatro meses.
O atendimento nas especialidades de cardiologia e neurologia também serão beneficiadas
pela implantação de um cart de
telemedicina, emprestado por
oito meses pela empresa Huawei, no valor estimado de R$ 40
mil. A tecnologia tem como objetivo auxiliar os médicos generalistas de unidades de urgência
e emergência.
O cart conecta o médico generalista da UPA a especialistas
do Hospital Albert Einstein, que
dão orientações em tempo real
de como proceder em cada caso,
de acordo com as informações
do quadro clínico e exames. A
doação do hospital é de cerca de
R$ 56 mil.
Assim, o paciente já recebe
o tratamento adequado enquanto aguarda a transferência para o
serviço de referência, onde receberá o atendimento especializado. O cart será implantado
na UPA Campo Limpo, Zona Sul,
e a previsão é que comece a funcionar até o final de maio. A expectativa é que realize, quando
estiver em pleno funcionamento, cerca de 400 atendimentos
por mês.
A realização de cirurgias
será ainda agilizada com a disponibilização, pelas empresas
Confiance e Bhio Supply, de
dois sets completos para cirurgias por videolaparoscopia. Os
aparelhos serão utilizados a partir do próximo mês pelo Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, e
pelo Hospital Universitário, no
Butantã. Os equipamentos foram
emprestados por 12 meses e têm
valor de mercado de aproximadamente R$ 120,7 mil.
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Governo deixa de arrecadar R$ 18,6 bi
anuais de parcelamentos tributários
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, disse na terça-feira (9) que o governo deixou de arrecadar R$ 18,6 bilhões
anuais ao longo dos últimos
anos devido aos programas de
parcelamentos tributários. Rachid apresentou dados sobre o
sistema tributário brasileiro durante audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE) do Senado.
“Tivemos quatro grandes parcelamentos. Observa-se grandes
contribuintes que buscam esse
comportamento que acabam influenciando negativamente a arrecadação. Em torno de R$ 18,6
bilhões por ano deixaram de ser
arrecadados. Para nós é muito

expressivo”, disse o secretário
da Receita.
Na semana passada, uma comissão mista do Congresso Nacional aprovou parecer do relator a Medida Provisória 766/
2016, que instituiu o Programa
de Regularização Tributária,
espécie de Refis, para parcelamento de dívidas com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil e a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional. O parecer concede desconto nas multas e nos juros das dívidas parceladas, o que estava vetado no
texto inicial. Essas e outras
medidas previstas no relatório
desagradaram o governo.
Aos senadores da CAE, Jor-

ge Rachid disse que atualmente
tramitam no Congresso Nacional cerca de 900 projetos de lei
que tratam de isenções tributárias e regimes diferenciados de
tributação.
O diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy,
também participou da audiência
pública e fez críticas ao modelo
tributário adotado no país ao dizer que ele não tem as características que definem o que é um
bom sistema tributário. Segundo Appy, um sistema tributário
dever ser simples para o contribuinte, neutro de modo a não
distorcer a organização da produção no país e transparente para
que o contribuinte saiba o quan-

to está pagando de impostos.
Outra característica é ser isonômico, onde situações equivalentes sejam tributadas de forma
equivalente e aqueles que têm
mais capacidade contribuam
mais e vice-versa.
“O sistema tributário brasileiro não tem nenhuma dessas
características, não é simples,
não é transparente, não é neutro,
nem isonômico. As consequências dessas disfuncionalidades
são várias. Uma delas é que as
distorções comprometem a produtividade do país”, disse Appy.
Ele ainda defendeu a necessidade de uma ampla reforma no sistema tributário do país. (Agencia Brasil)

Cumprimento do teto de gastos
depende da reforma da Previdência
O Relatório de Acompanhamento Fiscal divulgado na terça-feira (9) pelo Instituto Fiscal Independente do Senado
Federal aponta que o cumprimento da regra do teto de gastos públicos ficará comprometido caso não sejam aprovados
os principais pontos da reforma da Previdência.
O limite para os gastos públicos para os próximos 20
anos foi definido pela Emenda
Constitucional 95, que prevê
que gastos totais serão reajustados com base na inflação ofi-

cial do ano anterior. As regras
poderão ser revistas a partir do
décimo ano de vigência.
“A aprovação da reforma da
Previdência tornou-se ponto
central do ajuste fiscal a médio e longo prazo. Sem aprovar mudanças que impliquem
alteração expressiva na trajetória do gasto primário, o cumprimento da Emenda Constitucional 95 ficaria comprometido”, diz o relatório.
De acordo com o instituto,
o grau de contribuição da reforma para cumprir o teto de gas-

tos vai depender da abrangência
das modificações feitas pela
Câmara e pelo Senado na proposta de reforma da Previdência originalmente enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional.
Nas discussões na comissão
especial da Câmara dos Deputados sobre a reforma da Previdência, já foram feitas mudanças nas regras de transição
para aposentadoria e a a redução na idade mínima para a
aposentadoria das mulheres de
65 para 62 anos. Após ser votada na Câmara, a proposta de

reforma também será debatida no Senado e poderá sofrer
outras alterações.
O relatório do Instituto
Fiscal Independente também
analisa o contingenciamento
de R$ 42 bilhões no orçamento público, anunciado pelo governo federal. A avaliação é de
que esse valor de contingenciamento é possível, “embora
deva comprometer investimentos e gastos sociais, dada
a rigidez imposta pelo excesso de vinculações e obrigações”. (Agencia Brasil)

Quase 30% da população de baixa renda
está comprometida com empréstimos
Estudo da Serasa Experian
mostra que 27% da população
de baixa renda, com ganhos de
até R$ 2 mil, tem mais de 50%
de seus rendimentos comprometidos com produtos financeiros, como cartão de crédito,
empréstimo consignado, empréstimo pessoal, financiamento de automóvel, financiamento
imobiliário e cheque especial.
Entre os brasileiros de alta
renda, que recebem acima de R$
10 mil, o percentual é de 13%.
Os dados foram divulgados
na terça-feira (9), no Recover
Money 2017, evento que reúne,
na capital paulista, economistas,

especialistas, empresas do segmento financeiro e fornecedoras de serviços de recuperação.
Os números levam em conta cerca de cinco milhões de consumidores que aderiram ao cadastro positivo da Serasa Experian.
“Se você pagar mais da metade do seu salário, da sua renda, apenas com produtos bancários, como você vai pagar as outras coisas? É uma situação difícil, e 27% dessas pessoas têm
grande chance de não conseguir
pagar isso, e entrar na lista dos
inadimplentes. O ponto é tentar
rapidamente regularizar, procurar uma taxa de juros mais baixa

para evitar problemas futuros”,
destacou Julio Guedes, diretor
da Serasa Experian.
Segundo o levantamento, a
maioria (69%) dos brasileiros
negativados tem renda de até R$
2 mil. Eles estão, principalmente, em débito com o banco ou
cartão de crédito (39%), seguido por financeiras (13%), empresas de serviços (12%), varejo (9%), água, energia e gás
(9%), e outros (18%).
“A gente acaba tendo muitas
situações em que o brasileiro
tem acesso ao crédito e depois
não consegue pagar, porque os
juros ficam muito altos, o que

torna mais difícil pagar. Houve
uma redução do rendimento do
brasileiro e os juros não caíram
na mesma proporção”, acrescentou Guedes.
Segundo os dados, cerca de
40% dos brasileiros de baixa
renda têm acesso ao cartão de
crédito. A proporção é de 51%
para os de alta renda. No cheque
especial, a porcentagem de acesso é de 12% para os de baixa renda e de 18% para os de alta. O cartão de crédito e o cheque especial são os dois principais produtos
bancários utilizados tanto pelos
clientes de baixa renda como pelos de alta. (Agencia Brasil)

Em março, 58% dos consumidores
não procuraram crédito
do o apetite do consumidor na
busca de recursos financeiros
para fazer compras” disse ele.
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Em março, 58% dos consumidores não usaram nem buscaram nenhuma forma de crédito,
segundo levantamento divulgado
na terça-feira (9), em São Paulo, pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil). Segundo
a pesquisa, feita em todo o país,
para 44% dos entrevistados está
difícil conseguir empréstimos
ou financiamento, sendo que
20% tiveram crédito negado para
fazer compras parceladas, quase a metade (9%) porque estavam inadimplentes.
O cartão de crédito foi a
modalidade mais usada pelos
42% que utilizaram crédito em
março, com menção de 37% dos
consumidores. O crediário foi
preferido por 12%, mesmo percentual dos cartões de loja
(12%). Em seguida, aparece o
cheque especial, com 6%.
Entre os usuários de cartão
de credito, 42% disseram que
não sabem quanto gastaram em
março. Os itens mais adquiridos

Juros altos afastam o consumidor do crediário
foram alimentos (62%), remé- xas de juros. “Com a inadimplêndios (49%), roupas (32%) e cia em patamar elevado, desemcombustível (28%).
prego crescente e recessão, tanPara o presidente do SPC to bancos como financeiras têm
Brasil Roque Pellizzaro Junior, restringido o crédito no mercao grande número de pessoas que do, o que dificulta a contratação
se afastaram do crédito está re- por parte do consumidor. Além
lacionado ao cenário econômi- disso, as taxas de juros, ainda
co ruim, aí incluídas as altas ta- muito elevadas, acabam inibin-

Corte de gastos
A pesquisa mostrou ainda que
62% dos consumidores pretendem reduzir gastos em maio,
enquanto 32% querem manter as
despesas no mesmo patamar.
Entre os que querem economizar, 24% disseram que tentam
sempre gastar menos, 20%
acham que os produtos estão
mais caros e 15% disseram que
estão endividados ao justificar a
opção.
Apenas 15% dos consumidores disseram ter dinheiro sobrando para comprar ou investir,
enquanto 43% revelaram que
nem sobram, nem faltam recursos.
E mais: 34% não estão conseguindo pagar as contas com a
renda atual. A pesquisa foi realizada em 12 capitais e ouviu 800
pessoas. (Agencia Brasil)

Governo libera R$ 2,54 bi para linha
Pró-Cotista de financiamento imobiliário
O Ministério das Cidades
oficializou na terça-feira (9), no
Diário Oficial da União, a complementação de R$ 2,54 bilhões
aos recursos destinados às contratações do Programa Especial
de Crédito Habitacional ao Cotista do Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS) – PróCotista. A pasta determina que
60% dos valores deverão ser
aplicados à aquisição de imóveis
novos. A Instrução Normativa
fixa em R$ 500 mil o valor máximo da propriedade.
A Caixa Econômica Federal

havia suspendido novas negociações nessa modalidade. Após a
previsão de remanejamento,
anunciada em nota, o banco autorizou as agências a retomarem
as propostas.
O financiamento pela linha
Pró-Cotista pode ser contratado

por trabalhadores com pelo menos 36 meses de vínculo com o
FGTS. Também é preciso ter saldo na conta do FGTS de pelo
menos 10% do valor do imóvel
ou estar trabalhando. A taxa de
juros é de 8,66% ao ano. (Agencia Brasil)

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

Argentina celebra a
reabertura do mercado
brasileiro para os seus cítricos
A Argentina celebrou na terça-feira (9) a decisão do Brasil
de voltar a importar laranjas, tangerinas e limões do país vizinho,
vetados desde 2009, informaram fontes oficiais.
“Essa medida é de especial importância para nosso país, e em
particular para as províncias produtoras”, indicou o Ministério
da Agroindústria da Argentina em um comunicado.
A nota foi uma reação do governo de Mauricio Macri à resolução aprovada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil - com data de 5 de maio e publicada no Diário Oficial da União - que aprova o “o plano de trabalho para implementação do sistema integrado de medidas fitossanitárias de
mitigação de risco associado à praga Xanthomonas citri pv. Citri
na exportação de frutos cítricos frescos da Argentina para o Brasil”.
A medida, que entra em vigor imediatamente, era “muito esperada” pelo setor produtivo argentino, destacou o Ministério
de Agroindústria. “Macri assumiu o compromisso de recompor
e aprofundar a relação com o governo brasileiro. Foi o que nós
fizemos com a nossa contraparte brasileira”, disse o ministro
Ricardo Buryaile.
“Com o ministro [brasileiro da Agricultura] Blairo Maggi e
nossas respectivas equipes de trabalho, temos proposto um diálogo franco para que façamos o possível para resolver questões
que se arrastam há muitos anos na agenda bilateral, como o retorno dos cítricos argentinos ao mercado brasileiro, que sempre
esteve em nossas prioridades”, falou Buryaile.
A secretária argentina de Mercados Agroindustriais, Marisa
Bircher, também comemorou o acordo e disse que as expectativas são muito favoráveis, principalmente para os produtores de
laranja e tangerina do nordeste da Argentina. “Devido à proximidade, preço e qualidade, eles poderão competir com os produtos
de outros fornecedores”, avaliou.(Agencia Brasil)

Epidemia de cólera no Iêmen
já causou 34 mortes em
11 dias, diz OMS
A epidemia de cólera no Iêmen causou 34 mortes em nove
de suas províncias em apenas 11 dias e, além disso, foram registrados 2.022 casos de diarréia aguda e suspeita de cólera
no país, informou na terça-feira (9) a Organização Mundial da
Saúde (OMS).
“Estamos preocupados pelo ressurgimento de casos em Sanaa, Ad Dali, Ibb, Ta’izz, Dhamar, Hajjah, Al Bayda, Al Mahwit,
Asima e Hudaydah”, falou à Agência Efe o porta-voz da organização Tarik Jasarevic. “A OMS está em um estado de elevado alerta
para conter o recente aumento de casos suspeitos de cólera”,
acrescentou.
Jasarevic disse que prevenir a expansão do surto é uma alta
prioridade da OMS e “estamos coordenando esforços com todas
as partes para assegurar uma resposta eficaz e rápida”.
Médicos Sem Fronteiras
A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) também apontou em
um comunicado que seus profissionais no Iêmen tratam um crescente número de pacientes com cólera e diarréia aguda. “O número de pacientes aumentou drasticamente durante as últimas
duas semanas, alcançando no total mais de 780 casos desde 30
de março”, informou a ONG.
A MSF instalou centros de tratamento de cólera em cinco
hospitais para isolar e tratar pacientes com sintomas da doença e
para apoiar outras estruturas das autoridades de saúde do Iêmen.
Desde o final de abril, as equipes da MSF trataram 276 pacientes
em Dhalea e desde 30 de abril fez mesmo em 263 casos em Hajja, onde 168 foram recebidos nas últimas duas semanas.
Em Amran, Ibb e Ta’izz também foram internados “centenas”
de pacientes nas últimas semanas.
O Ministério de Saúde Pública e População do Iêmen informou sobre mais de 310 casos na capital, Sanaa. As capacidades
do sistema de saúde iemenita pioraram notavelmente devido ao
conflito armado no país.(Agencia Brasil)

Presidente da China diz a
Macron que vai apoiar
Acordo do Clima de Paris
O presidente da China, Xi Jinping, disse ao presidente eleito
da França, Emmanuel Macron, durante telefonema na terça-feira
(9), que vai apoiar o acordo feito em Paris em 2015 para reduzir
as mudanças climáticas no mundo. As informações são da agência Reuters.
A China, a maior emissora de gases estufa do planeta, e a França
devem “proteger as conquistas da governança global contidas no
Acordo de Paris sobre mudanças climáticas”, disse Xi a Macron,
segundo o Ministério de Relações Exteriores chinês.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem expressado ceticismo sobre o acordo e ameaçou abandoná-lo. Uma reunião com assessores do presidente norte-americano marcada para
esta terça-feira foi adiada devido a conflitos de agenda, disse uma
autoridade da Casa Branca.
Muitas nações querem que Trump continue no acordo, que
objetiva controlar os crescentes aumentos de temperaturas do
mundo, usando fontes de energia mais limpas, como a eólica e a
solar, mesmo que ele planeje apoiar a indústria de carvão dos
Estados Unidos. Macron disse a Trump, em um telefonema na
segunda-feira (8), que ele também vai buscar defender o Acordo
de Paris.
A China tem reafirmado consistentemente seu comprometimento com o tratado. A mudança climática era vista amplamente
como um dos únicos pontos positivos de cooperação entre Pequim e o anterior governo norte-americano, de Barack Obama.
Representantes de aproximadamente 200 países que participam do acordo estarão em Bonn, na Alemanha, até o próximo
dia18 de maio para discutir aspectos técnicos da implementação
do tratado. (Agencia Brasil)
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TRF4 mantém para esta quarta
interrogatório de Lula em Curitiba
O pecuarista José Carlos
Bumlai negou o interesse pela
compra de um terreno em São
Paulo para a instalação do Instituto Lula. O depoimento foi
prestado na condição de testemunha de acusação no processo em que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva é réu na
Operação Lava Jato.
A denúncia do Ministério
Público Federal (MPF) diz que
Bumlai foi o primeiro interessado na aquisição do terreno. O
depoente negou a versão dos
procuradores. “Eu vi na imprensa que acharam um documento
que dizia que eu era o comprador. Já declarei na Polícia Federal. Eu declinei [...] porque não
tinha condições financeiras
para comprar. Aí depois apareceu esse documento com meu
nome, mas eu não assinei esse
documento”.
Bumlai disse ainda que não
participou da busca por um terreno que se encaixasse nos requisitos para a construção do
instituto.
O pecuarista disse que ficou
sabendo do plano de criação do
instituto por meio da ex-primeira-dama Marisa Letícia que morreu em fevereiro deste ano. “O
Instituto Lula surgiu de uma
conversa com a dona Marisa.
Eu não sabia como funcionava
isso aí, a não ser o que havia
sido feito pelo Instituto Fernan-

do Henrique Cardoso”.
Bumlai contou que a ideia
da ex-primeira dama era levantar um local para guardar os presentes que o petista ganhou na
época em que era presidente da
República. “Algo como um museu que eles queriam montar”,
completou.
Segundo o pecuarista, Marisa pediu a ele que arrumasse
outros dez empresários para
participar do processo. “Era fazer algo semelhante ao Instituto Fernando Henrique. Mas eu
não tinha a menor condição de
arrumar dez empresários em São
Paulo e nem liberdade para expor [o assunto]”, relatou o depoente.
Bumlai afirmou, no entanto,
que tratou do assunto com
Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht. “Era
o único dos empresários que eu
tinha uma liberdade maior para
conversar. Expus para ele qual
era a ideia e ele falou que iria
mandar uma pessoa me procurar, o doutor Paulo Melo, com
quem eu falei por telefone, mas
nunca estive com ele”.
O depoimento de José Carlos Bumlai foi realizado por videoconferência. O pecuarista
estava em São Paulo e foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro, da
Justiça Federal do Paraná, em
Curitiba. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes nega
impedimento para julgar
liberdade de Eike Batista
O ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), negou, por meio de nota,
que haja qualquer impedimento
para que ele seja o relator do
pedido de liberdade feito pelo
empresário Eike Batista à Corte.
Mendes destacou que, no
habeas corpus por meio do qual
concedeu liberdade a Eike, o
empresário não é representado
por advogado do escritório Sérgio Bermudes, do qual Guiomar
Mendes, mulher do ministro, é
sócia.
Dessa maneira, “não há impedimento para atuação do ministro Gilmar Mendes nos termos
do artigo 252 do Código de Processo Penal”, diz a nota.
“Cabe lembrar que no início
de abril o ministro Gilmar negou

pedido de soltura do empresário
Eike Batista (HC 141.478) e na
oportunidade não houve questionamento sobre sua atuação no
caso”, completa o texto.
Na segunda-feira (8), o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou uma arguição de impedimento à ministra
Cármen Lúcia, presidente do
STF, em que questiona a imparcialidade de Mendes para julgar o pedido de liberdade de
Eike Batista. Ele quer a anulação da liminar pela qual o empresário foi solto.
Ao chegar na terça-feira
para a sessão da Segunda Turma do STF, colegiado do qual é
presidente, o ministro Gilmar
Mendes não quis falar com jornalistas sobre o caso. (Agencia Brasil)

Ministério do Trabalho lança
ferramenta com informações de
entidades sindicais
O Ministério do Trabalho e
Emprego lançou na terça-feira
(9) o Portal Relações de Trabalho, um sistema com informações
sobre organizações sindicais no
país. Inicialmente, a ferramenta
tem dados relativos a três eixos
temáticos: entidades sindicais,
arrecadação e registro sindical
baseados no Cadastro Nacional
de Entidades Sindicais (CNES)
e no Anuário de Contribuição
Sindical da Caixa Econômica Federal.
Segundo o portal, o país tem
atualmente 17.183 entidades sindicais, das quais 73% estão no
meio urbano. A maior predominância dessas entidades está na Região Sudeste com 33,8%, seguida
por Nordeste com 24,24%, Sul
(23,96%), Centro-Oeste (10,7%) e
Norte (7,22%). Em 2016, as entidades sindicais arrecadaram R$ 3,5
bilhões. A classe trabalhadora
foi responsável pelo recolhimento de R$ 1,9 bilhão desse valor,
o correspondente a 71,52%. Os
dados são detalhados segundo
a entidade sindical, arrecadação
e o registro sindical.
A ferramenta aponta que
Central Única dos Trabalhadores (CUT) é a maior instituição
sindical do país, que engloba

2.421 entidades sindicais, seguida por Força Sindical, que inclui
1.752 entidades e União Geral
dos Trabalhadores (UGT), que
envolve 1.374 instituições sindicais.
“É uma tendência do Estado
brasileiro a transparência, que
corresponde a uma exigência do
cidadão de que os dados sejam
de conhecimento de todos. O
povo exige e é dever do Estado
dar satisfação dos seus números. No mundo de trabalho essa
necessidade é ainda mais gritante”, disse o secretário executivo
do Ministério do Trabalho, Antônio Correia de Almeida.
Para o assessor jurídico da
Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), Cristiano Zaranza, o portal permitirá
maior transparência da atuação
dos sindicatos no país. “Ganha
a sociedade por ter uma maior
visibilidade do que a classe sindical faz”, avalia.
O presidente da Força Sindical no Pará, Ivo Freitas, ressaltou que a ferramenta é “oportuna” ao permitir que o governo
trace políticas públicas mais efetivas com as informações consolidadas pelo sistema. (Agencia Brasil)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu na terça-feira (9) manter a
data do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá hoje (10) em
Curitiba. A decisão foi tomada
pelo juiz federal Nivaldo Brunoni, que negou o pedido de
habeas corpus impetrado pelos advogados de Lula.
A defesa de Lula havia requerido a suspensão da audi-

ência para que fosse possível
analisar as cerca de 100 mil páginas em documentos que a
Petrobras anexou ao processo.
O advogado Cristiano Zanin
Martins alegou cerceamento
de defesa por “não haver viabilidade material de análise
dessa documentação antes do
interrogatório”.
A argumentação de Martins
foi negada por Brunoni, que
ressaltou que a juntada de do-

cumentos por parte da Petrobras foi requerida pela própria
defesa do ex-presidente. O juiz
relator também negou o pedido de que a tramitação do processo fosse suspensa até que
os advogados de Lula pudessem analisar a documentação.
“Foge do razoável a defesa
pretender o sobrestamento da
ação penal até a aferição da integralidade da documentação
por ela própria solicitada, quan-

do a inicial acusatória está suficientemente instruída”, diz o
despacho de Brunoni.
A audiência desta quartafeira marcará o primeiro encontro presencial de Lula com o
juiz federal Sergio Moro. O expresidente será interrogado na
condição de réu da ação penal
a que responde no âmbito da
Operação Lava Jato. (Agencia
Brasil)

Jucá admite mudança na reforma
trabalhista e quer urgência na tramitação
O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR),
acenou com a possibilidade de a
proposta da reforma trabalhista
sofrer alterações durante o trâmite no Senado. Dos 22 senadores peemedebistas, 19 se reuniram na terça-feira (9) com o presidente Michel Temer. A reunião
contou, inclusive, com a participação do líder do PMDB na Casa,
Renan Calheiros, que tem feito
críticas públicas às reformas trabalhista e da Previdência, além da
terceirização.
Além da possibilidade de mudanças no texto da reforma trabalhista, Jucá disse também que pretende apresentar um requerimento
para que a matéria seja apreciada
em regime de urgência.
“Nós temos urgência em
votar, mas não vamos deixar de
debater a matéria. O Senado é
soberano para debater, fazer
sugestões, e eventualmente fazer alguma mudança. Não há
nenhum tipo de processo para
tolher o debate no Senado”,
disse Jucá após a reunião no
Palácio do Planalto.
“Se surgirem modificações
propostas que sejam consistentes nós vamos discutir para
verificar de que forma podemos fazer a modificação”, reiterou Jucá.
Sobre as divergências internas no PMDB, reforçadas pelas
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Bumlai nega participação em
compra frustrada de terreno
para o Instituto Lula

O presidente Michel Temer se reúne com senadores do PMDB, no
Palácio do Planalto
críticas feitas por Renan às refor- convencerá de que está com a
mas de interesse do governo fe- razão. O debate está aberto. Ele tem
deral, Jucá disse que a participa- o direito de discutir”, argumentou o
ção do líder peemedebista na reu- líder do governo no Senado, ao nenião de hoje contribuirá para o gar qualquer movimento interno que
aperfeiçoamento do texto da re- tenha por objetivo tirar Renan da liforma trabalhista.
derança do PMDB.
“O senador Renan Calheiros
“A experiência que ele [Reparticipou do debate e foi um dos nan] tem deve se colocar a serviprimeiros a falar. Levantou pon- ço da bancada, do Senado e do
tos que ele acha que devem ser país para ajudar a debater. Os
debatidos. Portanto, deu uma pontos que puderem ser melhocolaboração importante ao anda- rados, o governo agirá para memento do debate”, disse Jucá. lhorar. O governo quer uma lei
“Volto a dizer que a contribuição mais perfeita e viável possível,
dele é importante para o avanço com a maior segurança jurídica
da reforma. Vamos convencê-lo possível para gerar empregos.
de que temos razão ou ele nos Não há apontado, até agora, ne-

nhuma retirada de direito trabalhista”, acrescentou.
Ele comentou também a ausência do senador Roberto Requião (PMDB-PR) na reunião da
bancada com o presidente Temer.
“Se ele votar contra, nós vamos
respeitar. Se votar a favor vamos
agradecer”.
Jucá evitou falar sobre prazos para o trâmite da matéria no
Senado. Ele explicou que a proposta vai a plenário quando “estiver madura”. “Teremos até terça-feira (16) que vem as audiências públicas. A partir do encerramento das audiências públicas,
a qualquer momento cada relator
poderá apresentar seu relatório
[nas comissões por onde a matéria tramitará]. Não quero marcar
data, eu não vou fixar data. Vamos a par e passo caminhando.
O importante é avançar”, disse
ele.
Romero Jucá acredita que a
reforma trabalhista passará a ser
bem vista pela população a partir
do momento em que começar a
dar resultados, no sentido de
gerar empregos. “Impopular é a
falta de emprego, é a situação que
a população está vivendo. Na
hora que dermos consistência,
modernidade e garantias para a
contratação, teremos até o final
do ano a inversão do processo
do crescimento do desemprego”.
(Agencia Brasil)

Após cinco horas, comissão
analisou 6 destaques ao texto
da PEC da Previdência
Depois de mais de cinco horas de trabalho, a comissão especial da reforma da Previdência
(PEC 287/16) na Câmara já analisou e votou seis dos dez destaques ao projeto substitutivo que
deve ser encaminhado ao plenário., Os membros da comissão
aprovaram apenas um destaque,
como já previa um acordo feito
entre os líderes da bancada governista, que são maioria na comissão.
A única alteração aprovada
por todos os partidos que tem
representação na comissão é a
que devolve à Justiça Estadual a
competência para julgar casos
relacionados a acidentes de trabalho e aposentadoria por invalidez. Cada destaque tem levado
uma média de 40 minutos a uma
hora para ser votado.
Aposentadoria rural
Os pedidos das bancadas do
PSB e do PcdoB para que fossem
retiradas as exigências de contribuição individual por 15 anos ao
trabalhador rural e de cumprimento do tempo mínimo de 25 anos
de contribuição para homens e

mulheres foram rejeitados sob
protesto de alguns parlamentares.
Para a deputada Jandira Feghalli (PCdoB-RJ), manter a carência de 25 anos de contribuição, em vez dos 15 anos previstos atualmente, significa a exclusão dos trabalhadores mais pobres, que apresentam mais dificuldades para manter o vínculo
empregatício de forma contínua.
“A exclusão é a marca dessa reforma. Essa exigência de 25 anos
é a essência da exclusão, pois
quase 90% da população que trabalha não consegue alcançar
atualmente os 15 anos de contribuição”, declarou a deputada.
Já o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) defendeu a manutenção do texto elaborado pelo
relator, deputado Arthur Maia
(PPS-BA). “O aumento de 15 para
25 tem uma transição lenta, seis
meses em cada ano vivido. Isso
vai ocorrer em 20 anos. É importante que as pessoas contribuam mais do que 15 anos porque a
Previdência não é só aposentadoria. A Previdência é o maior e
mais barato seguro social, que

envolve auxílio-maternidade, auxílio-paternidade, acidente de trabalho”, argumentou Perondi.
O destaque apresentado pelo
PHS, que pretendia retirar o parágrafo do projeto do relator que
restringe a concessão de isenção, redução ou diferenciação
da base de cálculo das contribuições sociais apenas para o
trabalhador rural, também foi
rejeitado pela maioria dos
membros da comissão. Segundo o partido, a medida como
está descrita na proposta do
relator exclui a possibilidade de
isenção às entidades filantrópicas, por exemplo.
Os destaques apresentados
pelo PT também foram rejeitados. Entre eles, o que sugeria
retirar o parágrafo do projeto
que define a forma de cálculo
do valor da aposentadoria a
partir de 70% da média das remunerações. O partido também
pretendia suprimir o artigo que
restringe a concessão da pensão por morte a partir de cotas
familiares.
“Este dispositivo é para que
as pensões continuem ter a regra

de cálculo que têm atualmente.
Hoje, uma pessoa recebe R$
2.500 de aposentadoria, e quando morre, a viúva recebe R$ 2.500.
Pela proposta do relator, esta viúva vai receber R$ 1.500”, argumentou o deputado Pepe Vargas
(PT-RS).
Cronograma
Marun afirmou ainda que é
possível que a comissão agende
um novo encontro hoje (10) para
complementar a redação da ata
da reunião que foi suspensa depois da invasão dos agentes penitenciários e verificar o texto final do substitutivo que será encaminhado ao plenário.
Depois de apreciado pela comissão, o projeto substitutivo segue para o plenário da Câmara. O
texto, contudo, só será encaminhado para o plenário depois de
publicação no Diário Oficial da
Câmara e de respeitado o interstício de duas sessões, o que deve
ocorrer somente a partir da próxima semana. (Agencia Brasil)

Mesmo sem presidente definido, comissão
escolhe relator do Orçamento 2018
Mesmo sem definição de
quem irá presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional neste ano, foi
anunciado na terça-feira (9) que
a relatoria da proposta orçamentária para o ano que vem ficará
com o deputado Cacá Leão (PPBA). O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) tem que ser
enviado pelo governo ao Congresso até o dia 31 de agosto.
Cacá Leão foi designado pelo
presidente em exercício da CMO,
senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).
A comissão foi instalada no

dia 28 de março, mas até hoje não
conseguiu eleger o seu presidente e os três vice-presidentes. Isso
porque, pelas regras da CMO, a
presidência do colegiado neste
ano deverá ser exercida por um
senador do PMDB. Como o líder
do partido no Senado, Renan
Calheiros (AL), ainda não fez a
indicação dos três senadores titulares e dos três suplentes da
legenda, a CMO não pode eleger
o seu presidente e nem os vices.
Também o PSDB do Senado, que
tem direito a uma vaga de titular
e uma de suplente, não fez as indicações.

Enquanto a comissão não elege os integrantes da mesa diretora, o senador Valadares vem
assumindo a presidência dos trabalhos do colegiado por ser o
membro mais velho e com maior
número de mandatos entre os
senadores que integram o colegiado. A Comissão de Orçamento tem, este ano, 42 integrantes
titulares e igual número de suplentes. São 31 deputados e 11
senadores.
Mesmo com a designação do
relator da LOA, a comissão tem
que definir seu presidente e os
vices para que possa ser indica-

do o relator da lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), que foi
enviada pelo governo ao Congresso no prazo estabelecido
pela Constituição em 13 de abril.
A LDO precisa ser aprovada para
que o Congresso Nacional entre
em recesso no mês de julho. Ela
serve de base e estabelece os
parâmetros macroeconômicos
para a elaboração da proposta
orçamentária. Mas, se ela não for
votada até julho, o governo usa
o texto original enviado ao Congresso para a elaboração da proposta orçamentária. (Agencia
Brasil)

Jornal O DIA SP
São Paulo, quarta-feira, 10 de maio de 2017

Nacional

Página 5

Presidente da Assembleia Legislativa
assume governo do Amazonas
O presidente da Assembleia
Legislativa do Amazonas, David
Almeida (PSD), assumiu interinamente o governo do Amazonas. O
termo de posse foi assinado na
manhã de terça-feira (9), por volta das 10h30, durante cerimônia
no local. Mais cedo, um oficial de
Justiça enviado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) notificou o deputado estadual da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato
do governador José Melo, no dia
4, e determinou a posse do parlamentar até uma nova eleição.
Na noite de segunda-feira
(8), a ministra do TSE Rosa
Weber mandou o TRE cumprir
o resultado do julgamento mesmo que o acórdão ainda não tenha sido publicado. David Almeida declarou que está preparado
para o desafio e que o mandato,
apesar de curto, vai ter a marca
e a cara dele.
“Já tenho muita coisa montada com relação a minha equipe de governo. Nós vamos fazer
as mudanças que acharmos necessárias. Não dá pra mudar muito. É um mandato de ‘tiro curto’
e nós precisamos dar celeridade às ações a frente do Executivo estadual. Eu vou buscar o
apoio e a convergência de todas
as forças políticas do estado”,
disse o novo governador.

David Almeida informou que
vai anunciar a partir de amanhã
(10) algumas mudanças administrativas no estado, mas adiantou que todo o comando da segurança pública do Amazonas
será mantido. “O governo anunciou há alguns dias R$ 1,159 bilhão para educação e R$ 1, 675
bilhão para infraestrutura. Eu
vou dar celeridade a esses projetos para que possamos efetivá-los e executá-los”, destacou.
Contas bloqueadas
David Almeida assume um
governo que está com as contas
bloqueadas desde a noite de quinta-feira (4) por decisão do Tribunal de Contas doAmazonas (TCEAM). O órgão identificou movimentações financeiras exorbitantes e não declaradas que ultrapassam R$ 230 milhões. O governador interino disse que vai tentar reverter a situação.
“Eu mandei analisar se o
TCE, se um conselheiro tem
esse poder todo, essa competência toda de bloquear contas de
uma unidade federal. Eu creio
que essa decisão será revista, ela
é altamente danosa ao povo do
estado. Eu elogiei a primeira
parte da decisão, mas acredito
que a segunda parte, estender ao
governo que entra, que vai poder
só pagar água, luz e telefone,

pessoal e Previdência, é uma falta de compromisso com o povo.
É uma decisão absurda”, disse
David Almeida.
Segundo informações divulgadas hoje pelo TCE, o novo governador irá se reunir nesta quarta-feira (10) com o relator das
contas do governo de 2017, conselheiro Júlio Pinheiro. “Não
houve engessamento. A medida
foi tomada por provocação do
Ministério Público de Contas.
Não sabíamos quando seria a posse do interino, então cautelarmente suspendendo [as contas]
para evitar danos maiores. O estado continua de forma normal,
cumprindo suas obrigações. As
contas serão reabertas assim que
a Corte de Contas for informada
da posse”, disse Júlio Pinheiro.
Novas eleições
A partir de agora, o TRE-AM
terá 40 dias para marcar a data
da nova eleição. O deputado estadual Abdala Fraxe, do PTN, que
assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas,
disse que vai questionar a Justiça Eleitoral sobre a possibilidade de a eleição ser feita de forma indireta, ou seja, o novo governador ser escolhido pelos
deputados e não pelos eleitores.
“A Assembleia tem por obrigação sanar essa dúvida tendo em

vista que a Constituição Federal
e a Estadual deixam claro que
passados dois anos de mandato,
a eleição tem que ser indireta.
Então não iremos pecar por
omissão. A assembleia vai fazer
esse questionamento aos órgãos
competentes”, disse Fraxe.
O ex-governador do Amazonas, José Melo, divulgou nota
afirmando que o equilíbrio econômico e fiscal em um período
de crise no país foi o seu maior
legado a frente do estado. Ele
voltou a dizer que se sente injustiçado com a decisão do TSE
e que vai recorrer para mostrar
que não houve compra de votos,
motivo pelo qual ele e o vicegovernador, Henrique Oliveira,
foram cassados.
“Ganhei as eleições pelo
voto limpo de milhares de amazonenses que acreditaram em
um governo coerente e comprometido com as pessoas. Governamos sob ataques e grande perseguição. Mesmo assim, o nosso governo avançou e, apesar da
crise, implementamos programas e projetos para melhorar a
vida de todos os amazonenses,
da capital e do interior. Por acreditar na Justiça, vamos até a última instância, até o último recurso para mostrar que não houve compra de votos”, disse
Melo.(Agencia Brasil)

Adolescente envolvido em estupro
coletivo no Rio se apresenta à polícia
Um dos adolescentes envolvidos no crime de estupro coletivo de uma garota de 12 anos na
Baixada Fluminense apresentouse à polícia na terça-feira (9),
na presença da mãe. O adolescente foi esta manhã à 28ª Delegacia de Polícia de Campinho,
zona norte, de onde foi encaminhado à Delegacia da Criança e
Adolescente Vítima (DCAV)
para prestar depoimento. A delegada Juliana Emerique de
Amorim, titular da DCAV disse
esperar que a apresentação voluntária do rapaz encoraje os
quatro outros envolvidos no crime a se entregar.
“Essa mãe veio aqui com
muita coragem para apresentar
esse adolescente, e conclama-

mos os outros responsáveis que
sintam essa mesma responsabilidade com seus filhos que estejam envolvidos que procurem
a unidade mais próxima da delegacia ou à própria DCAV”, disse
a delegada. “Ele ainda está sendo ouvido, pois há vários detalhes que ele ainda está apresentando”, acrescentou a policial
sobre o depoimento que começou às 14h.
A delegada garantiu que todos os direitos dos adolescentes infratores serão respeitados,
bem como a proteção integral,
de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Ao
final do depoimento, a Justiça
definirá o destino do rapaz. “A
análise desse conjunto probató-

rio se faz necessária. Temos que
depurar todas as informações,
estamos em reunião de equipe
para fazer toda uma avaliação,
não só com o promotor, como
também com o juiz.”
Juliana Emerique informou
que uma série de diligências foram feitas ao longo do dia e potenciais locais do crime, identificados.
Na segunda-feira (8), a vítima passou por entrevista investigativa, fez exame de corpo de
delito e recebeu coquetel de remédios para tentar evitar contágio por doenças sexualmente
transmissíveis.
A polícia criou um grupo para
analisar mensagens de Facebook
e outras redes sociais para mo-

nitorar comentários sobre o
caso e analisar se há algum tipo
de ameaça à vítima.
A adolescente e a família
dela foram incluídos no Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de
Morte (PPCAM). Eles foram
encaminhadas para um local sigiloso e receberão assistência
jurídica, social e psicológica.
O crime começou a ser investigado na última sexta-feira
(5) depois que uma tia da menina levou o caso à DCAV. O crime foi gravado pelos agressores
e postado no Facebook. No vídeo, quatro homens mantêm relação sexual com a garota, além
da pessoa que grava as cenas.
(Agencia Brasil)

MP quer impedir visita de parlamentares
a Cabral fora dos dias marcados
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)
expediu recomendações a autoridades penitenciárias com o objetivo de impedir que agentes
públicos, sem as devidas justificativas, visitem presos provisórios na Cadeia Pública Pedrolino Werling Oliveira (Bangu 8),
no Rio. Isso porque parlamentares, usando a prerrogativa do cargo, estariam se encontrando com
o ex-governador Sérgio Cabral
fora dos dias e horários determinados para visitação de detentos.
De acordo com documentos
obtidos pelos promotores do
Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do
MPRJ, membros do Poder Le-

gislativo valeram-se de prerrogativa parlamentar para ingressar
no presídio fora dos dias e dos
horários previstos para visitação.
Ato de improbidade
As recomendações foram
expedidas ao secretário de Administração Penitenciária do
Estado do Rio (Seap), coronel
Erir Ribeiro Costa Filho, e ao
diretor da cadeia pública, Alex
Carvalho. Eles devem tomar as
medidas necessárias sobre as
visitações, dentro de suas atribuições legais, sob pena de praticar ato de improbidade administrativa, conforme previsto no
artigo 11 da Lei 8.429 de 1992.
As autoridades devem impedir visitas sempre que não hou-

ver atividade funcional que justifique o ingresso do agente público e com o propósito de burlar regras de visitação, diz uma
das recomendações.
Os parlamentares têm a prerrogativa de acesso a estabelecimentos prisionais garantida pelo
artigo 28 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro e pela
resolução 584/15 da Seap. Segundo a recomendação do Ministério Público, essa prerrogativa só pode ser licitamente
exercida, contudo, em consonância com princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, bem como pelas regras da resolução de entrada nos
presídios.

De acordo com as recomendações, no âmbito do Estado
Democrático de Direito, não se
admite tratamento diferenciado e
privilegiado a determinadas pessoas em razão de condições econômicas ou em decorrência de já
terem ocupado cargos públicos
na cúpula dos Poderes da República. E o regime democrático é
exposto a risco quando “agentes
políticos se utilizam de prerrogativas inerentes ao cargo para
satisfazer interesses privados”.
A Secretaria de Administração Penitenciária informou, por
meio de nota, que recebeu a recomendação e o documento está
sendo analisado pela sua assessoria jurídica. (Agencia Brasil)

Ministério fará missões ao exterior para
defender qualidade da carne brasileira
Após 50 dias da deflagração
da Operação Carne Fraca, que
investiga irregularidades na produção e fiscalização de frigoríficos, o secretário-executivo do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Eumar Novacki, disse que representantes da pasta farão missões
ao exterior para retomada do
mercado internacional. “Com a
Operação Carne Fraca, tivemos
que gerenciar essa crise e agora
estamos pisando no acelerador,
vencemos a primeira onda, mas
ainda há muito o que ser feito.
Estamos trabalhando para a retomada dos mercados”. Ele participou na terça-feira (9) da
abertura da Expomeat, feira internacional de proteína animal
que acontece até quinta-feira
(11) em São Paulo.
O secretário-executivo disse que a contenção da crise foi

possível graças ao sistema de
inspeção federal. “No primeiro
momento nós conseguirmos
conter a debandada geral que
houve e agora queremos consolidar [os mercados]. E isso só é
possível porque o nosso sistema de inspeção federal é robusto e funciona, estamos presentes em mais de 150 países e estes mercados, antes de comprar
os produtos brasileiros, fazem
uma auditoria independente do
sistema, por conta disso nós
conseguimos conter e agora precisamos consolidar”, disse.
O trabalho agora segue com
missões internacionais feitas
pelo Mapa. Na próxima sextafeira (12) o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, viaja para
Arábia Saudita e Kuwait. Novacki informou que também participará das missões na Comunidade Europeia e Coreia do Sul.

Há ainda visitas programadas
para Egito, Irã e Argélia.
Segundo o secretário-executivo, poucos países ainda resistem em voltar a comprar a
carne brasileira. “Com os grandes compradores não tivemos
problemas, mas existem alguns
mercados que compravam produtos brasileiros e que seguraram [as importações] e agora
discutem questões bilaterais
porque também têm interesse
em colocar produtos aqui”,
ponderou.
Novacki acredita que o maior prejuízo foi da imagem da
carne brasileira. “Precisamos
desmistificar e mostrar não só
internamente, mas para o mundo, que além de produzir em
grande quantidade e produtos de
qualidade, nós produzimos também com responsabilidade social e com sustentabilidade. Estes

são os pilares que vamos nos
apoiar nessas missões internacionais”.
Para o presidente-executivo
da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco
Turra, a retomada total do mercado externo será rápida. “Alguns poucos mercados continuam fora, mas acho que dentro de
30 dias a gente deve ter 100%
dos países de volta”. Turra
acredita que as vendas internas já voltaram ao normal.
“Pela transparência das informações do Mapa e da ABPA, a
população brasileira foi entendendo que havia um grupo
pequeno de empresas envolvidas, de equívocos e de irregularidades, o mercado absorveu
rápido e até houve uma reação
positiva da confiança do brasileiro na nossa carne”, ressaltou. (Agencia Brasil)

Justiça nega pedido para que
defesa de Lula grave
interrogatório em Curitiba
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou
na terça-feira (9) que o depoimento do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva seja gravado também por uma equipe indicada pelo petista. Habitualmente é feita uma gravação oficial das oitivas do processo.
Lula será interrogado amanhã
(10), em Curitiba, na condição
de réu de uma das ações penais
a que responde no âmbito da
Operação Lava Jato.
O pedido de habeas corpus já havia sido negado em primeira instância pelo juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal
de Curitiba. Os advogados do
ex-presidente recorreram da
decisão, sob o argumento de

que “é importante capturar a
completude do ato judicial para
observar as expressões faciais
e corporais não somente do
acusado, mas também do Ministério Público Federal [MPF]
e do juízo”.
O juiz federal Nivaldo Brunoni entendeu que não há ilegalidade na decisão de Moro.
“Nunca transitou por este tribunal inusitado pedido, tampouco notícia de que a gravação oficial realizada pela Justiça Federal tenha sido prejudicial a algum réu”, argumentou.
A audiência de hoje marcará o primeiro encontro
presencial entre Lula e
Moro. (Agencia Brasil)

Em alegações finais ao TSE,
defesa de Dilma pede anulação
de depoimentos
A defesa da ex-presidenta
Dilma Rousseff pediu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
desconsidere os depoimentos
de Marcelo Odebrecht, João
Santana e Mônica Moura no processo que analisa a cassação da
chapa Dilma-Temer, vencedora
da eleição presidencial de 2014.
Em documento com novas alegações finais, encaminhado na
segunda-feira (8) ao relator do
caso, ministro Herman Benjamin, os advogados solicitam
medidas referentes à “prática de
falso testemunho” que teriam
sido adotadas pelos três depoentes.
Segundo a defesa, o presidente da empreiteira Odebrecht
e o casal de marqueteiros não
cumpriram a obrigação de dizer
a verdade e apresentar provas às
acusações. Os advogados pedem
também a perda do benefício de
delação premiada. A “maior inverdade”, segundo as alegações
finais, é a de que Dilma tinha
conhecimento da existência de
caixa 2 no financiamento de sua
campanha à Presidência.
Proposta em 2014 pelo
PSDB, a ação que tramita no
TSE analisa suspeitas de irregularidades nos repasses a gráficas que prestaram serviços para
a campanha eleitoral. O partido
alegou que a campanha de Dilma e do presidente Michel Temer cometeu abuso de poder
político e econômico,
Alegações finais
O texto, de 285 páginas, analisa o mérito dos supostos ilícitos apresentados pelos autores
da ação, buscando comprovar a
“improcedência” de cada um. À
acusação de que a campanha de
2014 recebeu recursos provenientes de propina, a defesa sustenta que não há prova de que
Dilma tenha “qualquer participação direta ou indireta” em atos
de corrupção.
Os advogados afirmam que
houve cerceamento ao direito de
defesa, em especial após determinação de Benjamin para ouvir
ex-funcionários da Odebrecht, a
partir de fevereiro deste ano. A
defesa de Dilma pede, com base
neste argumento, que o TSE reconheça a “imprestabilidade”
das provas produzidas deste período até agora, pois, segundo
eles, o conteúdo “extrapola o
objeto” das ações e há “vício de
nulidade absoluta” no processo.
O documento sustenta ainda
que a ação deve ser extinta devido à “perda do objeto” após o
impeachment de Dilma. Caso as
preliminares não sejam acolhidas e a Corte analise o mérito
das acusações, os advogados solicitam a improcedência da ação.
“[Requer que] julgue absolutamente improcedente esta ação
de investigação judicial eleito-

ral, assim como a representação
e a ação de impugnação de mandato eletivo a ela conexas, diante da comprovação da inocorrência de ato de abuso de poder
político ou econômico e da absoluta regularidade na arrecadação e nas despesas da campanha
presidencial da chapa Dilma”,
escreveram os advogados Flávio
Caetano, Arnaldo Versiani, Renato Moura Franco e Breno Bergson Santos.
Após os depoimentos de dez
ex-executivos da construtora, a
defesa pediu que fossem ouvidas novas testemunhas, o que,
segundo os advogados, foi negado pelo ministro-relator. A defesa alega que houve “atropelo
procedimental” de Herman Benjamin ao recusar a “quase totalidade dos requerimentos” e ao
negar a produção de provas que
iriam “fulminar as falsas acusações lançadas pelos criminosos
confessos e colaboradores premiados do grupo Odebrecht”.
Crítica às acusações
Ao mencionar o depoimento de Marcelo Odebrecht, as alegações finais da defesa afirmam
não haver provas de que o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, tenha pedido R$ 50 milhões para a campanha eleitoral
de 2010, que teriam sido transferidos para as despesas de
2014. Para a defesa, o executivo fez “afirmações falsas e mentirosas”.
Já quanto aos depoimentos
de João Santana e Mônica Moura, os advogados afirmam que
ambos não receberam pagamento extraoficial para participarem
da campanha de Dilma e Temer.
Após apresentar trechos do depoimento de João Santana, a defesa alega que o marqueteiro não
traz “nenhum argumento convincente” de que Dilma estava tratando de caixa 2. Já sobre Mônica Moura, os advogados afirmam que ela não apresenta documentos ou provas. “Os colaboradores premiados Mônica
Moura e João Santana descumpriram a obrigação legal de dizer a verdade e comprovar através de documentos”, diz o documento.
Indivisibilidade da chapa
Quanto ao pedido da defesa
do presidente Michel Temer,
que ontem também apresentou
suas alegações finais, para que a
responsabilização das ações
seja julgada em separado, a defesa de Dilma alega que ambos
possuem “responsabilidade solidária”. Segundo os advogados,
houve uma única prestação de
contas, tiveram uma coligação
partidária de apoio formada pelos mesmos partidos políticos e
tiveram apenas um administrador financeiro. (Agencia Brasil)
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Três brasileiros estreiam com
vitórias no Oi Rio Pro
A Praia de Itaúna amanheceu
com boas ondas de 4-6 pés na
terça-feira e já com um grande
público para assistir a estreia dos
melhores surfistas do mundo no
Oi Rio Pro em Saquarema, na
Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O norte-americano Nat
Young frustrou a torcida ao derrotar Gabriel Medina na primeira bateria e o também campeão
mundial Adriano de Souza ganhou
a segunda. Mineirinho, Filipe Toledo e Ian Gouveia passaram direto para a terceira fase da etapa
brasileira apresentada por Corona e patrocinada pela Oi. Filipe e
Yago Dora eram os recordistas do
dia, até o australiano Julian Wilson bater suas marcas no último
confronto da primeira fase masculina. A feminina começou em
seguida para fechar o primeiro dia
e a primeira chamada da quartafeira será as 7h00 na “Capital
Nacional do Surfe”.
“Fiquei muito feliz por ter
feito os recordes do dia”, disse
Julian Wilson. “As condições ficaram difíceis durante a minha
bateria, mas todo mundo foi testado hoje (terça-feira), então fiquei contente por ter feito uma
boa apresentação. Aqui no Brasil, é preciso estar atento, com a
mente aberta, porque você nunca sabe o que pode acontecer.
Então, é importante entrar em
sintonia com a energia do lugar
e o clima do campeonato. É sempre muito divertido vir pra cá,
porque sempre tem muita vibração, cor e energia, muita energia”.
O australiano manobrou forte numa boa onda que arrancou
nota 9,77 dos juízes, superando
a 9,27 recebida pelo catarinense
Yago Dora no aéreo perfeito que
acertou contra o campeão mundial John John Florence. Além
disso, Julian Wilson também ultrapassou os 16,27 pontos de
outro brasileiro, Filipe Toledo,

para se tornar o recordista absoluto do primeiro dia com os
16,34 que totalizou contra o paulista Caio Ibelli e o australiano
Stuart Kennedy. Ele foi o último
a avançar direto para a terceira
fase, mas todos os perdedores
têm outra chance de classificação nos duelos homem-a-homem da primeira rodada eliminatória do Oi Rio Pro.
A terça-feira começou e terminou com derrotas brasileiras,
pois na primeira do dia, iniciada
as 7h05 na Praia de Itaúna, Gabriel Medina foi batido por Nat
Young. O brasileiro demorou
para entrar no ritmo da bateria e
reagiu no final, acertando os aéreos para potencializar suas notas. Porém, não foi suficiente
para superar a vantagem inicial do
californiano, que venceu por uma
pequena diferença de 13,84 a
13,10 pontos. O havaiano Ezekiel Lau ficou em último com
10,60 nas duas notas computadas
nos resultados das baterias.
No segundo confronto do dia,
a primeira vitória brasileira era
certa, pois eram três na água disputando a classificação. O potiguar Jadson André chegou a liderar, mas o campeão mundial
Adriano de Souza conseguiu
achar uma boa onda para estrear
com vitória no Oi Rio Pro. Mineirinho é um dos cinco surfistas com chances matemáticas de
brigar pela lycra amarela do Jeep
WSL Leader em Saquarema e
avançou direto para a terceira
fase somando 12,26 pontos. Jadson André ficou em segundo
com 10,16 e Wiggolly Dantas
em terceiro com 8,97.
“É sempre uma grande vantagem ir direto para a terceira fase”,
disse Adriano de Souza. “Eu vi
que o Jadson (André) e o Wiggolly (Dantas) não estavam se
achando na água.. e eu também
não (risos). Mas, graças a Deus,
o que eu fiz foi o suficiente para
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Adriano de Souza, Filipe Toledo e Ian Gouveia, passaram direto para a terceira fase, mas todos têm uma segunda chance na etapa brasileira apresentada por Corona e patrocinada pela Oi
em Saquarema

Gabriel Medina (BRA)
avançar e estou super feliz por
ter um dia extra pra trabalhar um
pouco mais nas minhas pranchas
e minhas concentração nesse
evento. Preciso focar em continuar surfando bem para chegar
até a final, que é o objetivo”.
Depois, se apresentaram os
três surfistas que estão reforçando a “seleção brasileira” no Oi
Rio Pro. Todos surfaram bem,
mas acabaram derrotados nos
minutos finais. O paulista Jessé
Mendes perdeu para o australiano Josh Kerr, que venceu sua primeira bateria no ano. O baiano
Bino Lopes, chamado na última
hora para substituir Kelly Slater,
liderou a sua até o sul-africano
Jordy Smith conseguir a virada no
placar para 11,20 a 11,06 pontos.
E o catarinense Yago Dora, vencedor da triagem, completou um
aéreo perfeito para tirar nota
9,27 e quase superar o havaiano
John John Florence, que levou a
melhor por uma pequena vantagem de 14,67 a 14,64 pontos.
Yago Dora vai abrir a segunda
fase contra o americano Kolohe
Andino.
“Eu comecei bem o ano na
Austrália, então estou surfando
sem pressão e cheguei nesse
evento com uma ótima expecta-

tiva”, disse John John Florence,
que ficou impressionado com o
assédio histérico dos fãs na Praia
de Itaúna. “Essa torcida do Brasil é incrível e eu gosto muito
daqui. A onda tem muito power
(força) com bastante água se
movendo e é essencial ter um
surfe versátil aqui, porque as ondas podem ser bem pequenas ou
bem grandes também. Além disso, pode ter seções para aéreos
ou tubos, então você precisa estar preparado para competir em
qualquer condição”.
Na bateria seguinte, Filipe
Toledo nem usou a sua arma mortal para fazer um novo recorde de
16,27 pontos. Ele preferiu mostrar a sua igualmente incrível variedade de manobras modernas e
progressivas com um surfe de
borda muito forte nas direitas de
Itaúna, para liquidar a fatura com
notas 7,33 e 8,93 nas duas últimas ondas que surfou. A praia já
lotada, vibrou bastante de novo
e acompanhou o ídolo até a
arena do Oi Rio Pro. Filipe
derrotou o português Frederico Morais e o australiano
Ethan Ewing por 16,26 pontos,
marca que só foi superada por
Julian Wilson na bateria que fechou a primeira fase.

“Eu conheço essa onda muito bem, passei toda a minha carreira como amador competindo
aqui e tenho muitos amigos e surfistas locais daqui que me deram
boas dicas ao longo dos anos”,
contou Filipe Toledo. “Eu estou
me sentindo bem depois das etapas na Austrália e consegui botar
o meu corpo e mente em ordem.
Espero conseguir ir até o último
dia aqui em Saquarema. Tenho
trabalhado bastante o meu surfe
de borda e acho que estou mais
forte, parece que ter sido papai
me fez ganhar um pouco de peso
(risos). Na verdade, tenho assistido muitos vídeos e analisando
tudo o que eu possa melhorar no
meu surfe”.
E a terceira e última vitória
brasileira da terça-feira foi conquistada no confronto seguinte,
pela novidade da “seleção brasileira” do CT esse ano. O pernambucano Ian Gouveia começou
bem a bateria contra dois australianos e Adrian Buchan chegou a
assumir a ponta com o 8,63 que
recebeu na melhor onda da bateria. Mas, o filho mais jovem do
grande ídolo Fábio Gouveia, teve
outra oportunidade no último
minuto e não desperdiçou, ganhando nota 6,73 para vencer por
14,40 pontos. Buchan ficou em
segundo com 13,53 e Matt Wilkinson em último com 6,23.
“Eu confesso que estava bem
ansioso e muito mais nervoso
aqui, do que na minha estreia em
Snapper Rocks (Austrália)”, disse Ian Gouveia. “Eu acho que tive
muita sorte na bateria. O mar estava meio balançado e difícil de
encontrar ondas boas. Eu estava
perdendo até o minuto final,
quando entrou aquela onda pra
mim. Aí só tive que manter a calma para surfar bem a onda e tirar
a nota que eu precisava para vencer. Estou feliz por ter conseguido e fazer isso em frente dessa
torcida toda gritando, foi muito

legal”.
Brasil na segunda fase Dos onze participantes do Brasil no Oi Rio Pro, oito vão ter
que disputar uma rodada extra
para tentar aproveitar a última
chance de classificação para a
terceira fase. A primeira rodada
eliminatória vai começar com
Yago Dora enfrentando o número 5 do Jeep WSL Leader, Kolohe Andino. Na segunda bateria,
Bino Lopes pega o vice-líder,
Owen Wright. E a terceira será
um duelo verde-amarelo entre
Gabriel Medina e Jessé Mendes.
O potiguar Jadson André entra na quinta bateria com o taitiano Michel Bourez. Depois, tem
Caio Ibelli na sétima com o francês Joan Duru, Miguel Pupo na
décima com o australiano Adrian Buchan e o também paulista
Wiggolly Dantas disputa a última vaga para a terceira fase com
o havaiano Ezekiel Lau. Quem
perder, termina em 25.o lugar
marcando apenas 500 pontos no
Jeep WSL Ranking e recebendo
10.000 dólares pela participação
no Oi Rio Pro.
O World Surf League Championship Tour tem patrocínio
global do Jeep e Airbnb e a Oi
como patrocinador “naming rights” da etapa brasileira apresentada por Corona. O Boticário e
TNT Energy Drink são dois novos patrocinadores do Oi Rio Pro
2017, que é realizado com o
importante apoio do Governo do
Estado do Rio de Janeiro e viabilizado pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude
(Seelje), da Prefeitura Municipal de Saquarema, Federação de
Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ) e Associação de
Surf de Saquarema (ASS). A
competição está sendo transmitida
ao
vivo
pelo
www.worldsurfleague.com Para
mais informações, visite o
WorldSurfLeague.com

Pro Mazda: Carlos Cunha Filho
corre rodada dupla em Indianápolis
Foto/ Avaspor ts

Depois de brilhar em São Petersburgo, Cunha Filho corre em Indianápolis uma semana antes da tradicional 500 Milhas
O piloto brasileiro Carlos
Cunha Filho (EMS) participa
no próximo final de semana
(11 a 13) de maio, das 3ª e 4ª
etapas da Pro Mazda, categoria de acesso à IndyCar, no circuito misto de Indianápolis,
Indiana, EUA. A prova da Pro
Mazda, realizada no circuito
misto de 3.902 metros, faz
parte da programação da tradicional prova 500 Milhas de
Cunha Filho ao lado do eng.
Rick Cameron

Indianápolis marcada para o
final de semana seguinte, entre os dias 19 e 21 de maio.
Carlos Cunha Filho é o sexto
colocado no campeonato com 30
pontos e já desponta como candidato a melhor estreante do ano
pela performance nas duas primeiras corridas da temporada em
março, em São Petersburgo. Foi
quarto na primeira prova e abandonou a segunda sessão quando
era vice-líder na 17ª volta por
quebra no câmbio.
Agora o piloto de Sumaré,

cidade a 120 quilômetros de
São Paulo, encara o grande público automobilista de Indianápolis, cidade sede da sua
equipe, o Team Pelfrey. “É
bem legal correr no templo do
automobilismo. Fizemos uma
boa preparação física e de simulador. O circuito é bastante técnico e no treino desta
quinta vou usar na prática o
que eu treinei no simulador”,
ensaia Carlos Cunha Filho.
A categoria Pro Mazda tem
um carro com chassi Tatuus e

motor rotativo Wankel de 175
cavalos. A Pro Mazda é a terceira categoria na chamada
escalada para a F-Indy - “Mazda Road to Indy”, depois da
USF1600 e USF2000 e antes
da Indy Lights. Carlos Cunha
Filho corre pelo Team Pelfrey e tem como companheiros de equipe o norte-americano TJ Fischer, de 24 anos e
o russo Nikita Lastochkin de
27 anos. Carlos Cunha Filho,
17 anos é patrocinado pela
EMS Farmacêutica.

Suzuki Off-Road

“Isso aqui é perfeito e une
tudo o que eu gosto: a cultura da
cidade, conhecer melhor o carro e fazer amizades.” Dessa forma, Eliene dos Anjos, de Brasília (DF), fez sua estreia no Suzuki Off-Road, em Pirenópolis,
interior de Goiás. O rali de regularidade percorreu cerca de
200 quilômetros por trilhas e
estradas, passando por piso de
cascalho, passagens por três rios,
além de serras e montanhas.
“Eu adoro o mundo off-road
e sou apaixonada pelo Jimny.
Achei muito legal ter vindo pra
cá, as paisagens são lindíssimas
e tem tudo a ver com o carro,
estou muito feliz de estar aqui”,
completa Eliene, que participou
da prova ao lado de Marcos Gontijo Gonçalves. “Nosso objetivo
é curtir o fora de estrada. Aqui é
uma possibilidade impar para o
consumidor conhecer o Jimny. É
uma proposta maravilhosa da Suzuki envolvendo natureza, espor-

te e lazer”, afirma ele.
Pirenópoli s está localizada
em uma região estratégica, a 120
km de Goiânia (GO) e 150 km de
Brasília (DF). A cidade é circundada pela Serra dos Pireneus, o
que traz diversas opções de roteiros e belas paisagens naturais para
animar e divertir os participantes
do rali de regularidade.
Como é o caso dos casais
João Ferreira / Marcia Colevati
e João Carlos / Lucia Estanqueiro. Os quatro se conheceram nos
eventos da Suzuki, criaram uma
amizade e agora não perdem por
nada. Detalhe: as duplas são formadas pelos homens e pelas mulheres, ou seja, a Marcia compete ao lado da Lucia em um carro
e os dois “Joãos” em outro. “Assim não dá briga em família”,
brinca João Carlos.
Os quatro moram em São
Paulo, mas a distância se torna
um atrativo a mais para a diversão. “Esse mundo já é o quintal

de casa, a gente não perde por
nada. Talvez, se não fosse a Suzuki, não viéssemos para essa região. É ótimo pois curtimos a prova e depois conseguimos aproveitar a cidade. Aqui é cheio de atrações”, garante Marcia. “Isso aqui
é uma maravilha. É adrenalina e, ao
mesmo tempo, é pra relaxar. É uma
diversão maravilhosa, cada etapa
conhecemos um lugar novo e isso
motiva muito. O gostoso de estar
aqui e descarregar a tensão do dia
a dia”, empolga-se João Ferreira.
E eles irão voltar ainda mais
motivados para casa: os homens
conquistaram o primeiro lugar e as
mulheres a vice-liderança na etapa.
“A gente vem pelo passeio e para
se divertir. Se conseguir levar um
troféu pra mostrar pros filhos em
casa é um orgulho para a família”,
destaca João Carlos. “O visual foi
sensacional, gostei muito da região
e da cidade, afirma o navegador.
O rali também traz muitas
surpresas, como para Valentina

Nunes e Maria Nunes, mãe e filha de Brasília. “Ela nunca tinha
deixado eu dirigir o carro dela.
Mas a condição para eu vir seria
se eu pilotasse e ela deixou. Só
peguei o carro na hora da largada”, contou Valentina. O resultado: as duas ficaram em primeiro
lugar na categoria Dupla Feminina. “Eu achei tranquilo e o Jimny é muito bom. Gostei muito”, completou a nova piloto. “É
a primeira vez que ganho troféu.
A gente sempre vem nas provas,
mas meu marido como piloto.
Agora vou trocar minha dupla em
definitivo. Estou muito feliz”,
empolga-se Maria.
Próxima etapa - A próxima
etapa do Suzuki Off-Road será no
sul do País, com largada no parque
Beto Carrero World, na cidade de
Penha (SC), no dia 03 de junho. As
inscrições já estão abertas e podem
ser
feitas
no
site
www.suzukiveiculos.com.br. Mas
fique atento, as vagas são limitadas.
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Pirenópolis surpreende os participantes
com belezas naturais e muito 4x4

Montanhas e serras estavam no percurso
Suzuki Pelo Bem - Ação Social - ASuzuki Veículos realizou a ação
social Suzuki Pelo Bem e arrecadou
duas toneladas de alimentos, que foram destinadas ao Instituto Aldeia da
Paz e Secretaria de Desenvolvimento Social de Pirenópolis.
Acompanhe as novidades

através das redes sociais: Facebook (www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram
(www.instagram.com/suzukibr),
Twitter (www.twitter.com/suzukiveiculos) e YouTube
(www.youtube.com/suzukiveiculos).

