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Banco Central reduz juros básicos
da economia para 11,25% ao ano
Caixa já pagou 55% da segunda
fase das contas inativas do FGTS
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Marcelo Odebrecht diz a juiz Moro que
caixa 2 não é necessariamente propina
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Investigações
Como os inquéritos são de
responsabilidade do STF, caberá agora ao Ministério Público

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,13
Venda:
3,13
Turismo
Compra: 2,98
Venda:
3,29

EURO
Compra: 3,33
Venda:
3,34

OURO
Compra: 122,07
Venda: 132,99

22º C
16º C

Noite

O ministro Edson Fachin,
relator da Operação Lava Jato
no Supremo Tribunal Federal
(STF), ordenou a abertura de inquéritos contra oito ministros
do governo do presidente Mi-

chel Temer. Os despachos foram assinados eletronicamente
no dia 4 de abril e publicados
na noite de quarta-feira (11) em
uma edição extra do Diário da
Justiça.
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Federal (MPF) conduzir as investigações. Sob a supervisão
do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, uma equi-

pe de procuradores deverá tomar providências para a produção de novas provas contra os
suspeitos.
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Governo do Rio deposita
salários de servidores da
Educação e Segurança na 2ª
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Esporte

Vôlei Brasil Kirin e Sada
Cruzeiro fazem segundo
duelo pelas semifinais

Ponteiro do Brasil Kirin, Diogo

Vôlei Brasil Kirin (SP) e
Sada Cruzeiro (MG) já se enfrentaram na primeira rodada das semifinais da Superliga masculina
de vôlei 2016/2017. Melhor para
o time mineiro, que contou com
o apoio da torcida e venceu por
3 sets a 1. Desta vez, as equipes
se enfrentarão no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), nesta
quinta-feira (13), às 22h, quando, em seus domínios, o time
paulista espera um resultado positivo para empatar a série melhor de cinco jogos. Página 6

Silvana Lima vence
primeira bateria do ano
na Austrália
A quarta-feira amanheceu com ondas de 3-4 pés
em Bells Beach e o início
da categoria masculina foi
adiado, mas as meninas
competiram em boas condições, pois o mar foi melhorando no decorrer do dia
para elas darem um show na
Austrália. As campeãs mundiais Tyler Wright e Carissa Moore se destacaram
com grandes apresentações
e a brasileira Silvana Lima
finalmente venceu sua primeira bateria do ano no
World Surf League Championship Tour.
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Previsão do Tempo

Lava Jato: Supremo
abre inquérito contra
oito ministros

Centro Dia para Idoso é
inaugurado oficialmente
em Pinheiros

O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo
Tribunal Federal

O gás sarin ou uma substância similar foi encontrado em
amostras recolhidas no local
do suposto ataque químico cometido na semana passada na
Síria e analisadas por cientistas
britânicos, segundo revelou na
quarta-feira (12) o Reino Unido à Agência EFE.
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Quinta: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

justada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho
de 2015. Somente em outubro
do ano passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos
da economia.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o IPCA ficou em
0,25% em março, o menor
nível registrado para o mês
desde 2012.
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Silvana Lima (BRA)

CBAt convoca
Seleção para o
Mundial de
Revezamentos
Foto/Wagner Carmo

Reino Unido
diz que
encontrou
gás sarin em
amostras
de ataque
na Síria

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo
Tribunal Federal (STF), autorizou
a abertura de 76 novos inquéritos ligados à operação. Os despachos foram assinados no dia 4
de abril e divulgados na terçafeira (11).
Com a autorização da abertura dos inquéritos, as 108 pessoas, incluindo 83 políticos,
passaram à condição de suspeitos investigados no Supremo. Mas um longo caminho
processual ainda deve ser percorrido antes que possam ser,
porventura, condenados ou absolvidos.

Foto/ Washington Alves

Pelo menos cinco civis
morreram na quarta-feira (12)
e três pessoas ficaram feridas
em um atentado suicida no exterior do Palácio Presidencial
do Afeganistão, em uma zona
de alta segurança do centro de
Cabul, informou à Agência
EFE uma fonte oficial.
O porta-voz da polícia de
Cabul, Basir Mujahid, informou que o ataque foi realizado
por um suicida que estava a pé
e tentou se lançar contra um
veículo de funcionários do governo perto do Escritório de
Assuntos Administrativos do
Palácio Presidencial, localizado a 400 metros do Ministério de Defesa.
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Lava Jato: entenda os
próximos passos após a
abertura de inquéritos no STF
Foto/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

Atentado em
Cabul deixa
pelo menos
5 mortos;
Estado Islâmico
reivindica
autoria

Pela quinta vez seguida, o
Banco Central (BC) baixou os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu na quarta-feira (12) a taxa
Selic em 1 ponto percentual,
de 12,25% ao ano para 11,25%
ao ano. A decisão era esperada
pelos analistas financeiros.
Com a redução de hoje, a
Selic retorna ao nível de dezembro de 2014, quando também estava em 11,25% ao ano.
De outubro de 2012 a abril de
2013, a taxa foi mantida em
7,25% ao ano, no menor nível
da história, e passou a ser rea-

Rosângela Santos
A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) convocou na terça-feira (11) os 20
atletas que representarão o
País no Campeonato Mundial
de Revezamentos, que será disputado nos dias 22 e 23 deste
mês de abril, em Nassau, nas
Bahamas. O Brasil mais uma
vez decidiu levar as quatro
equipes olímpicas - 4x100 m
e 4x400 m - no masculino e no
feminino para a competição organizada pela IAAF.
O objetivo é buscar vaga
nas finais das quatro provas e,
se completar, as equipes garantirão participação no Campeonato Mundial de Atletismo de
Londres, na Grã-Bretanha, marcado para agosto.

A CBAt chamou cinco
atletas para cada uma das provas, levando-se em conta o
Ranking Brasileiro deste ano
nos 100 m e dos 400 m no
dia 9 último, conforme critério de convocação fixado
pela Confederação.
Dos atletas mais bem colocados no Ranking, apenas
Letícia Cherpe de Souza
(BM&FBovespa), vice-líder dos 400 m, não pôde
atender a convocação. Ela
correu a prova em 52.86,
no dia 8 de abril, em Waco,
nos Estados Unidos, mas
tem compromissos com a
Universidade de Baylor, no
Texas, onde está estudando.
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Centro Dia para Idoso é inaugurado
oficialmente em Pinheiros
Delegacia de Defesa da
Mulher de Rio Claro ganha
nova sede
A cidade de Rio Claro, na
região de Piracicaba, acaba de
ganhar a nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM). O governador Geraldo A l c k m i n e n t r e g o u ,
nesta quarta-feira (12), o
novo prédio que vai beneficiar
os 200 mil habitantes do município.
A DDM, que tem como titular a delegada Patrícia Silveira Rosa, funcionava no mesmo
prédio dos três distritos policiais. Com a inauguração, a unidade ficará sediada em novo
imóvel, localizado na Avenida
Vinte e Três, 1.300, na Vila Santo Antônio.
“A delegacia fica em prédio próprio. Isso dá mais privacidade para as mulheres, com
um acolhimento melhor. É um
prédio muito bem instalado,
com equipamentos novos e

mobiliário. Tem até brinquedoteca para a mamãe que precisar trazer a criança. Essa é a
DDM de número 133”, explicou o governador.
O prédio já pertencia ao Estado e passou por obras de reforma e ampliação, resultado
de um investimento de R$
498,7 mil do governo. A obra
contou, entre outras coisas,
com adequação para acesso de
pessoas com deficiência.
Investimentos
O Governo do Estado investe no reforço dos recursos
humanos e materiais da Polícia Civil. As delegacias da região de Piracicaba receberam,
desde 2011, mais 190 viaturas
– um investimento de R$ 12,7
milhões. No mesmo período,
a Polícia Civil da região teve o
reforço de 207 novos agentes.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I S T Ó R I AS
Equivoca-se redondamente quem pensa que a divulgação
da lista (políticos denunciados pelos ‘arrependidos’ da Odebrecht, via Janot (PGR) e Fachin (Supremo), contém todos aqueles ...
DA
... - através de todos os partidos também listados - que desde
sempre lesaram os cofres públicos desde o 1º governo pós-militar (seria Tancredo mas pelo falecimento foi o vice Sarney) ...
PO L Í T I C A
... Em tempo: por incrível que possa parecer, alguns dos quase 100 listados são quase inocentes e muitos dos não listados talvez o sejam pelas outras empresas corruptoras - vão seguir ...
NO
... por enquanto dando uma de honestos desde sempre - e talvez sendo reeleitos em 2018 com o rótulo de ‘fichas limpas’.
Entre os maniqueístas contumazes, Paulo Maluf (PP) gaba-se ...
B R AS I L
... de não estar listado. Entre os que estão, pelo PSDB
de São Paulo, senadores Aloysio, Serra, o governador Alckmin e o ex-presidente FHC. Pelo PSD, o refundador e
dono Kassab e pelo ...
V IA
... PRB o presidente Marcos Pereira e o deputado federal mais
votado do Brasil - Russomanno. Como por enquanto vão rolar
somente inquéritos - no Supremo - teremos muito tempo ...
PODER
... pra fazer pelo menos as mínimas análises (políticas e jurídicas) de como serão reunidas as provas; passando pelas denúncias e depois pela transformação - ou não - em réus e só
então, ...
J U D I C IA R I O
... após a ampla defesa dos acusados, serem ou não condenados e até presos, inclusive perdendo direitos políticos. Uma coisa é certa: o Brasil vai mudar. Se é pra melhor é outra história ...
(S U P R E M O)
... Em tempo: por conta desde chamado ‘fim do mundo’, coisa que tá longe de acontecer, donos e sócios majoritários já se
movimentam pra manter algum ‘status quo’, doa a quem doer.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política (SP).
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Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 2,30
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 115 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

O prefeito em exercício,
Bruno Covas, inaugurou oficialmente na terça-feira (11) mais
uma unidade do Centro Dia para
Idoso. Localizado na Rua Galeno de Almeida, 567, o local
atende diariamente 30 idosos,
que foram encaminhados após
passar por atendimento nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). No espaço, que já está em
funcionamento desde o último
trimestre de 2016, os beneficiários podem praticar atividades
físicas e participar de oficinas.
“Este espaço é um exemplo
da boa gestão, que mostra a parceria entre a sociedade, que se
organiza e quer resolver seus
problemas, com a Prefeitura,
que precisa prestar serviços de
qualidade com os impostos que
são pagos”, disse Covas.

O Centro Dia é destinado a
idosos que possuem algum comprometimento em sua autonomia.
O local recebe, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pessoas
com mais de 60 anos em situação
de vulnerabilidade para atividades
lúdicas e terapêuticas, exercícios
físicos e cuidados diários. Toda
alimentação é preparada atendendo às necessidades nutricionais
dos idosos, que recebem café da
manhã, almoço e dois lanches.
“Eu tenho certeza que muitas vidas já estão sendo transformadas por este equipamento,
que irá transformar ainda mais
vidas para o bem”, afirmou o secretário adjunto de Assistência
e Desenvolvimento Social, Felipe Sabará.
Após passar todo o dia no
centro, os idosos retornam para
suas casas, o que favorece a ma-

nutenção de uma vida mais ativa
e saudável, sem a perda dos laços familiares. “Aqui eu sou
muito bem tratada, com carinho
e é muito bom, porque antes passava o dia inteiro em casa na
frente da televisão. Agora meu
filho me traz de manhã, eu me
exercito, faço novas amizades.
Não sei o que seria de mim sem
ele”, disse a beneficiária Lourdes Maldonado.
Para ser atendido, o idoso é
encaminhado por um Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS),
após passar por uma avaliação
social e de saúde. Atualmente a
capital paulista conta com 16
Centros Dia para atender a população idosa.
Para prestar um atendimento de qualidade, a unidade de Pinheiros conta com mais de 20

profissionais, como psicólogos,
nutricionistas, cozinheiros e enfermeiros. O local oferece ainda oficinas de geração de renda,
atividades físicas e culturais para
adolescentes, jovens e pessoas
com deficiência que moram na
região. Eles também interagem
com os mais velhos.
O complexo inaugurado é
administrado em parceria com o
Centro Assistencial de Motivação Profissional (Camp) e recebe mensalmente o repasse de R$
77 mil da Prefeitura.
Serviço:
Centro Dia e Núcleo de
Convivência de Idoso – Pinheiros
Endereço: Rua Galeno de
Almeida, 567
Funcionamento: de segunda
à sexta-feira, das 8h às 17h

Veja o que abre e fecha durante
o feriado prolongado de Páscoa
Em função do feriado prolongado de Páscoa, os serviços
municipais operam em um esquema especial. As AMAs tradicionais abrem de segundafeira a sábado, inclusive na
sexta-feira (14), das 7h às
19h. As AMAs que funcionam
24 horas, atenderão sem interrupção. Nas AMAs / UBS Integradas, funcionarão apenas a parte de pronto-atendimento, das 7
às 19h.
Os parques e os Centros
Educacionais
Unificados
(CEUs) estarão abertos à população para atividades de lazer. Já
as unidades fixas dos Centros de
Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATes) abrirão apenas na segunda-feira (10), das 8h
às 17h.
Na
sexta-feira
(14)
a Operação Horário de Pico
(Rodízio Municipal) estará suspensa, inclusive para veículos
pesados, assim como a Zona de
Máxima Restrição à Circulação
de Caminhões (ZMRC) e a Zona
de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF) para veículos de
passeio e caminhões. Já no sábado (15), as regras para ZMRC
e ZMRF vigoram normalmente.
O rodízio volta a vigorar na segunda-feira (17), a partir das 7h.
Durante todo o feriado, a Zona
Azul e as faixas exclusivas para
ônibus funcionarão normalmente, conforme sinalização
existente. As ciclofaixas de lazer serão ativadas na sexta-feira (14) e também no domingo
(16), das 7h às 16h.

A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) também implantará a Operação Estrada para
o feriado prolongado, entre a
quinta-feira (13) a segunda-feira (17). O objetivo da operação
é garantir a segurança, a fluidez
do tráfego e a mobilidade dos
motoristas e pedestres devido
ao intenso aumento do fluxo de
veículos, especialmente nos
acessos das rodovias. A estimativa é que aproximadamente 1,8
milhões de veículos deixem a
capital em direção ao litoral e ao
interior do estado.
Veja abaixo mais informações sobre os serviços municipais:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Os serviços de emergência e
acolhida funcionam 24 horas,
ininterruptamente:
Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAs)
Centros de Acolhida (antigos
albergues)
Coordenadoria de Atendimento Permanente e de Emergência (CAPE) – 156
Núcleos de Convivência para
Adultos em Situação de Rua
Estarão fechados:
Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS)
Supervisões de Assistência
Social (SAS)
Centros POP
Centros de Referência Especializado de Assistência Social

(CREAS).
EDUCAÇÃO
As Unidades Educacionais
permanecem fechadas de sexta
(14) a domingo (16). Os Centros
Educacionais
Unificados
(CEUs) funcionam normalmente. Consulte os endereços e a
programação de cada CEU
ESPORTES
Os Centros Esportivos fecham na sexta-feira (14) e funcionam em esquema de plantão
no sábado (15) e domingo (16).
SAÚDE
De sexta-feira (14) a domingo (16), os hospitais, prontossocorros e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionarão o dia todo.
As AMAs tradicionais abrem
de segunda-feira a sábado, inclusive no dia do feriado, das 7h às
19h. As AMAs que funcionam
24 horas, atenderão sem
interrupção. Nas AMAs / UBS
Integradas, funcionarão apenas a
parte de pronto-atendimento, das
7 às 19h.
As AMAs Especialidades,
Unidades Básicas de Saúde
(UBS), UBS Integrais, os Ambulatórios de Especialidades (AE)
e as unidades da Rede Hora Certa
fecharão na sexta-feira (14).
HOSPITAIS VETERINÁRIOS
As duas unidades do Hospital Veterinário, das zonas Norte
e Leste, não funcionarão nos dias
14, 15 e 16, voltando ao atendi-

mento normal na segunda-feira
(17). Confira os endereços
PREFEITURAS REGIONAIS
As Praças de Atendimento
não funcionam.
ECOPONTOS
As unidades funcionam de
segunda a sábado das 6h às 22h
e aos domingos e feriados das
6h às 18h. Consulte as regras e
endereços.
TRABALHO
As 26 unidades do Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe), administradas pela Secretaria Municipal de
Trabalho e Empreendedorismo
(SMTE), estarão fechadas na
sexta-feira (14) em decorrência
do feriado de Paixão de Cristo.
As unidades voltam a funcionar
na segunda-feira, com atendimento das 8h às 17h
VERDE E MEIO AMBIENTE
Os parques administrados
pela Secretaria do Verde e Meio
Ambiente (SVMA) funcionam
normalmente. Consulte a relação dos parques e horários de
funcionamento.
O Centro de Manejo de Animais Silvestres do Parque
Anhanguera recebe animais silvestres na sexta-feira (14) das
8h às 14h e no domingo (16) das
8h às 14h. O atendimento telefônico funciona todos os dias,
das 8h às 17h.

Inscrições para circuito de corridas de
rua começam na segunda-feira (17)
As inscrições para a primeira corrida do Circuito Caixa da
Cidadania de SP começam na
próxima segunda-feira (17), às
11h. Ao todo, a parceria da Prefeitura com a Caixa Econômica
Federal realizará 10 eventos gratuitos em toda cidade. Primeira
etapa será na Freguesia do Ó,
Zona Norte, em 7 de maio.
A inscrições para os eventos

são gratuitas e realizadas pela internet, na página do Circuito. É
possível competir nas modalidades de 5 quilômetros e 2,5 quilômetros (caminhada). A largada da
prova de abertura será realizada às
8h na Avenida Inajar de Souza.
Já a segunda prova acontecerá em 4 de junho em Cidade Tiradentes, na Zona Leste, na região do Parque Vila do Rodeio.

As corridas oferecem duas mil
vagas cada e são organizadas pela
empresa Iguana Sports.
O Circuito Caixa da Cidadania de SP integra o programa
SampaCor da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que
tem como objetivo incentivar a
prática de corrida na cidade.
Serviço - Primeira etapa do

Circuito Caixa da Cidadania
Inscrições: 17 de abril (s, às
11h
h
t
t
p
:
/
/
www.circuitodacidadaniaseme.com.br/
Local: Avenida Inajar de Souza, 6975 – Freguesia do Ó
Data: 7 de maio (domingo)
Horário: 8h
Percurso: 5km (corrida) e
2,5km (caminhada)

Time do Emprego abre inscrições
em Andradina
O Time do Emprego está
com inscrições abertas na cidade de Andradina. O objetivo do
programa é inserir ou recolocar
maiores de 16 anos no mercado
de trabalho. No total são 30 vagas disponíveis. Os encontros
acontecerão na Secretaria Municipal de Educação, situada na
Rua Paes Leme, 1.407. O início
previsto é para o dia 25 de abril
(terça-feira), das 13h às 17h.
As inscrições podem ser feitas até 19 de abril, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, no
Posto de Atendimento ao Traba-

lhador (PAT). O endereço do
PAT é Avenida Bandeirantes,
665 – Centro. Outra opção é
comparecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento, situada na Rua José Augusto de
Carvalho, 1.173, também no
Centro.
O programa orienta o trabalhador na busca de um emprego
compatível com seus interesses,
habilidades e qualificações profissionais. O diferencial é a ajuda mútua existente entre os participantes, com troca de experiência e procura conjunta por

uma oportunidade.
Como funciona
Durante 12 encontros, os facilitadores (profissionais responsáveis pela abordagem dos
conteúdos) apresentam técnicas
de direcionamento ao mercado de
trabalho, aperfeiçoamento de habilidades, produção de currículos,
dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos.
Desde 2001 45.600 participantes passaram pelo Programa.
Destes, 20.251 foram inseridos
no mercado de trabalho, o que

corresponde a emprego para
46% do total de atendimentos.
SERVIÇO:
Time de Emprego em Andradina
Inscrições até 19 de abril
Quando: De segunda a sexta-feira, das 7h às 16h
Onde: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) – Avenida Bandeirantes, 665
Secretaria Municipal de Desenvolvimento – Rua José Augusto de Carvalho, 1.173
Contato: (18) 3722-1379
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Banco Central reduz juros básicos
da economia para 11,25% ao ano
Pela quinta vez seguida, o
Banco Central (BC) baixou os
juros básicos da economia. Por
unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu
na quarta-feira (12) a taxa Selic
em 1 ponto percentual, de
12,25% ao ano para 11,25% ao
ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a redução de hoje, a
Selic retorna ao nível de dezembro de 2014, quando também
estava em 11,25% ao ano. De
outubro de 2012 a abril de 2013,
a taxa foi mantida em 7,25% ao
ano, no menor nível da história,
e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao
ano em julho de 2015. Somente
em outubro do ano passado, o
Copom voltou a reduzir os juros
básicos da economia.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para

manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o IPCA ficou
em 0,25% em março, o menor
nível registrado para o mês desde 2012.
Nos 12 meses terminados
em março, o IPCA acumula
4,57%. Até o ano passado, o
Conselho Monetário Nacional
(CMN) estabelecia meta de inflação de 4,5%, com margem de
tolerância de 2 pontos, podendo
chegar a 6,5%. Para este ano, o
CMN reduziu a margem de tolerância para 1,5 ponto percentual. A inflação, portanto, não
poderá superar 6% neste ano.
Inflação
No Relatório de Inflação,
divulgado no fim de março pelo

Banco Central, a autoridade monetária estima que o IPCA encerrará 2017 em 4%. De acordo
com o boletim Focus, pesquisa
semanal com instituições financeiras divulgadsa pelo BC, a inflação oficial deverá fechar o
ano em 4,09%.
Até agosto do ano passado,
o impacto de preços administrados, como a elevação de tarifas
públicas, e o de alimentos, como
feijão e leite, contribuiu para a
manutenção dos índices de preços em níveis altos. De lá para
cá, no entanto, a inflação começou a desacelerar por causa da
recessão econômica e da queda
do dólar.
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros
menores impulsionam a produção e o consumo num cenário de
baixa atividade econômica. Segundo o boletim Focus, os ana-

listas econômicos projetam
crescimento de apenas 0,41%
do Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produzidos pelo país) em 2017. No
último Relatório de Inflação, o
BC reduziu a estimativa de expansão da economia para 0,5%
este ano.
A taxa é usada nas negociações de títulos públicos no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) e serve de referência para as demais taxas de
juros da economia. Ao reajustála para cima, o Banco Central
segura o excesso de demanda
que pressiona os preços, porque
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.
Quando reduz os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e
incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle
da inflação. (Agencia Brasil)

Comércio varejista tem queda de
0,2% nas vendas, indica IBGE
O comércio varejista brasileiro registrou em fevereiro queda de 0,2% nas vendas e alta de
0,1% na receita nominal na comparação com janeiro. Os dados
são do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
e foram divulgados hoje no Rio
de Janeiro. Apesar de negativo,
o resultado das vendas não exerceu efeito sobre a média móvel
que se mantém positiva pelo segundo mês seguido. Em fevereiro, ficou em 1%, enquanto em
janeiro foi de 1,4%.
Mas se a relação é com fevereiro de 2016, o varejo recuou
3,2% no volume de vendas. Essa
é a vigésima terceira taxa negativa consecutiva. Assim, nos dois
primeiros meses do ano, o comércio varejista acumula redução de 2,2% nas vendas e queda
de 5,4% na taxa acumulada nos
últimos
12
meses.
Já a receita nominal de vendas
apresentou em fevereiro deste
ano variação de 0,4% na comparação com o mesmo período de
2016. No acumulado no ano,
2,1%. Nos últimos doze meses,
4,2%.
Segundo o IBGE, o comércio varejista ampliado, que além
do varejo inclui veículos, motos,
partes e peças e material de
construção teve variação de
1,4% para o volume de vendas
em relação ao mês anterior, na
série ajustada sazonalmente, e de
1% para receita nominal de vendas. No volume de vendas, é a
quarta vez consecutiva que ficou
positivo. Mas quando a comparação é com fevereiro de 2016,
o comércio varejista ampliado
teve redução de 4,2% para o volume de vendas e de 1,7% na receita nominal de vendas. Nas taxas acumuladas, as variações para
o volume de vendas foram de
queda de 2,1% no ano e de 7,5%

nos últimos 12 meses.
Atividades com variação
positiva
Das oito atividades pesquisadas que compõem o varejo, cinco tiveram variação positiva no
volume de vendas na passagem
de janeiro para fevereiro. Móveis e eletrodomésticos registraram alta de 3,8%; tecidos, vestuário e calçados, 1,5%; livros,
jornais, revistas e papelarias,
1,4%; artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos, 1%; e combustíveis e lubrificantes, 0,6%.
As atividades com taxas negativas foram hipermercados,
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo com
queda de 0,5%; equipamentos e
materiais para escritório, informática e comunicação, 1,5%; e
outros artigos de uso pessoal e
doméstico, 1,8%.
Os índices indicam também
que as vendas recuaram em 11
das 27 Unidades da Federação
pesquisadas na passagem de janeiro para fevereiro. As maiores
variações negativas foram em
Mato Grosso (-4,7%); Rio
Grande do Sul (-4,4%) e Goiás
(-4,2%).
Quando a comparação é de
fevereiro deste ano com fevereiro de 2016, 21 das 27 Unidades
da Federação acusaram resultado negativo. Os destaques foram
Goiás (-15,0%), Tocantins (14,9%) e Pará, (-14,0%). Os
avanços nas vendas ficaram com
Mato Grosso do Sul (19,1%) e
Santa Catarina (10,6%).
Impacto dos veículos
O impacto do setor de veículos nos indicadores do comércio varejista ampliado registrou
queda de 4,6% em fevereiro deste ano na comparação com o

mesmo mês de 2016. Para a pesquisadora da Coordenação de
Serviços e Comércio do IBGE,
Juliana Vasconcellos, o dado reflete a conjuntura da economia
brasileira.
Segundo Juliana, a conjuntura aponta restrição do crédito;
redução do orçamento das famílias, pelo enfraquecimento do
mercado de trabalho; massa de
rendimento em queda, apesar
desse trimestre estar mais estável; e também o aumento da taxa
de desemprego. Para a pesquisadora, este panorama explica a
queda consecutiva há mais de
dois anos do setor de veículos.
Em relação aos desempenhos mensais do comércio, a
pesquisa indica melhora em algumas atividades na comparação
entre fevereiro de 2017 com janeiro do mesmo ano, porque representa um indicador de resultados mais rápidos de períodos
menores. Por isso que o número piora quando a análise é com
base no indicador interanual. “Se
comparo o ano de 2017 com o
ano anterior, ainda reflete uma
conjuntura desfavorável, um
mercado de trabalho enfraquecido e uma restrição orçamentária no consumo das famílias”,
disse.
Segundo a pesquisadora, o
desempenho mensal do comportamento do comércio reflete uma combinação de fatores
do consumo das famílias: a massa de rendimento dessa população, a taxa de desemprego está
crescendo, a oferta de crédito e
a taxa de juros estão diminuindo. “A conjuntura influencia o
comércio nacional”, disse.
Ciclo econômico
Juliana disse que o consumo
de demanda registrou um ciclo
econômico que até 2014 mos-

trava o comércio com desempenho superpositivo, mas no final
daquele ano já começou a anotar taxas negativas. Segundo ela,
às vezes, no ciclo econômico, é
natural ter uma atividade que
apresenta uma reação maior no
consumo das famílias do que
outras. “Por exemplo, bens de
consumo duráveis. As pessoas
acabam optando por não fazer a
reposição agora. Se existe uma
promoção, uma oportunidade, as
famílias exercem seu consumo”.
A pesquisadora disse que as
variáveis importantes para o comércio costumam caminhar juntas e com perspectivas melhores. “Alguns setores são mais
sensíveis aos preços, outros à
renda e outros setores são sensíveis a todos os fatores juntos.
No caso de hiper e supermercados há sensibilidade à renda que
no último trimestre a Pnad [Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios] mostrou que o rendimento ao trabalhador está
mais estável. Então, o consumo
desses produtos de hiper e supermercados começa a melhorar e também em função dos preços, porque os preços nos supermercados, em fevereiro, estão
até abaixo da inflação do IPCA
[Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo]”.
Entretanto, a pesquisadora
diz que o reflexo das melhoras
na conjuntura econômica no comércio não é tão rápida e vai ter
que aguardar os próximos meses
para ver se muda o comportamento no acumulado do ano. “A
conjuntura econômica vem há
muitos anos desfavorável. Para
que o comércio reaja, a gente vai
ter que aguardar como vão se
comportar as famílias em relação aos fatores do mercado de
trabalho, dos preços e os juros”,
disse. (Agencia Brasil)

Caixa já pagou 55% da segunda
fase das contas inativas do FGTS
O valor sacado na segunda
fase do pagamento das contas
inativas do FGTS, entre os dias
8 e 10 deste mês, alcançou R$
6,2 bilhões, o equivalente a 55%
do total de R$ 11,2 bilhões previstos para esta etapa. A informação foi dada pelo presidente da
Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, que participou na
quarta-feira (12) da entrega de
300 imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro
de Santa Cruz, na zona oeste do
Rio.
Com esse resultado, a Caixa
contabiliza mais de R$ 12,3 bilhões pagos a cerca de 8 milhões
de trabalhadores beneficiados
pela MP 763/2016. Somente
entre os nascidos em março,

abril e maio, mais de 4,3 milhões
sacaram os recursos das contas
do Fundo, o que representa 56%
das 7,7 milhões de pessoas nascidas nesse período.
Na primeira fase, que teve
início no dia 10 de março, a Caixa registrou o pagamento de
mais de R$ 6,1 bilhões relativos
às contas inativas do FGTS para
3,7 milhões trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. O
valor representa 88% do total
inicialmente previsto (R$ 6,96
bilhões) e aproximadamente
77% do contingente de trabalhadores nascidos nos dois primeiros meses do ano com direito ao
saque.
Em razão do fluxo de atendimento acima do esperado em

algumas regiões do país, a Caixa abrirá 1.305 agências na quinta-feira (13) com 2 horas de antecedência. Nos locais em que
os bancos abrem às 9h, as agências estarão funcionando a partir das 8h e o fechamento ocorrerá às 16h.
Minha Casa, Minha Vida
O Residencial Saboia, condomínio entregue nesta quartafeira em Santa Cruz, é destinado
a famílias com renda de até R$
1,8 mil e foi construído com
recursos de R$ 128,9 milhões
do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Os 300 apartamentos estão distribuídos em 15
blocos de cinco pavimentos e as
unidades têm área privativa de

43m², divididos em 2 quartos,
sala, cozinha e banheiro.
O secretário municipal de
Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, Indio da Costa, representando o prefeito Marcelo
Crivella, participou da cerimônia de entrega do condomínio, o
último do empreendimento Tasso Blasso, composto também
por outros cinco residenciais,
já entregues, em um total de
1.720 unidades. Além de infraestrutura de pavimentação,
rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e acesso
ao transporte público, o empreendimento conta, em seu
entorno, com duas creches,
cinco escolas e três postos de
saúde. (Agencia Brasil)

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

Atentado em Cabul
deixa pelo menos
5 mortos;
Estado Islâmico
reivindica autoria
Pelo menos cinco civis morreram na quarta-feira (12) e três
pessoas ficaram feridas em um atentado suicida no exterior do
Palácio Presidencial do Afeganistão, em uma zona de alta segurança do centro de Cabul, informou à Agência EFE uma fonte
oficial.
O porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, informou que
o ataque foi realizado por um suicida que estava a pé e tentou se
lançar contra um veículo de funcionários do governo perto do
Escritório de Assuntos Administrativos do Palácio Presidencial,
localizado a 400 metros do Ministério de Defesa.
“De acordo com nossas informações, até agora cinco pessoas morreram no ataque, todos civis”, indicou à EFE um porta-voz
do Ministério do Interior do Afeganistão, Najib Danish.
“Detonou seu colete (com explosivos) perto do veículo, e
como resultado infelizmente cinco civis morreram e três pessoas ficaram feridas”, acrescentou Danish.
O local do ataque é o mesmo onde foi perpetrado em 5 de
setembro do ano passado um atentado duplo que causou a morte
de 26 pessoas, entre eles dois generais, um chefe dos serviços
de inteligência e um comandante policial.
Estado Islâmico
O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria
do atentado em um breve comunicado divulgado na internet pela
agência Amaq, filiada aos extremistas.
Kabul tem sido palco de repetidos atentados neste ano.
O último de grande magnitude ocorreu no começo de março
quando um grupo de suicidas, supostamente membros do EI, atacou o principal hospital militar da cidade, deixando 35 mortos e
53 feridos. (Agencia Brasil)

Reino Unido diz que
encontrou gás sarin
em amostras de
ataque na Síria
O gás sarin ou uma substância similar foi encontrado em
amostras recolhidas no local do suposto ataque químico cometido na semana passada na Síria e analisadas por cientistas britânicos, segundo revelou na quarta-feira (12) o Reino Unido à Agência EFE.
“O Reino Unido, portanto, compartilha a análise dos Estados
Unidos [EUA] de que é altamente provável que o regime [do líder sírio Bashar al-Assad] é responsável por um ataque com sarin”, disse o embaixador britânico na ONU, Matthew Rycroft,
em discurso no Conselho de Segurança.
Constatação dos EUA
Os EUA consideram que as forças do presidente sírio Bashar
al-Assad utilizaram esse tipo de arma química na localidade de
Khan Sheikhoun. O país considera que a Rússia, provavelmente,
sabia com antecedência do ataque.
Funcionários do Conselho de Segurança Nacional dos EUA
declararam na terça-feira (11) à imprensa que têm “provas fisiológicas” de que o regime sírio usou gás sarin contra a população
em uma área de domínio rebelde e que existem inúmeras evidências que indicam a autoria de Damasco.
Segundo Rycroft, especialistas britânicos tiveram acesso a
amostras recolhidas no local do ataque e as análises também confirmaram a presença de sarin ou de um agente neurotóxico similar.
Reino Unido, França e Estados Unidos propuseram ao Conselho de Segurança uma resolução sobre o ocorrido em Khan
Sheikhoun, um texto que está previsto para ser votado hoje mesmo, e que a Rússia deve vetar.
Apesar de os países ocidentais terem culpado Assad pelo ataque, a minuta não indica nenhum responsável e se concentra em
condenar o episódio e a pedir cooperação com a investigação
internacional. (Agencia Brasil)

Governo do Rio deposita
salários de servidores da
Educação e Segurança na 2ª
O governo do estado do Rio
de Janeiro deposita, nesta segunda-feira (17), data estipulada no calendário regular, os
salários integrais de março
dos servidores ativos da Educação e do Departamento Geral de Ações Sócio-Educativas
(Degase) e de todos os servidores ativos, inativos e pensionistas da área de Segurança policiais militares e civis,
bombeiros, agentes penitenciários e demais funcionários das
secretarias de Segurança e Administração Penitenciária e órgãos vinculados.
Para efetuar esses pagamentos, será depositado o valor líquido de R$ 917 milhões. O pagamento dos servidores da Educação será feito com recursos
do Fundo de Manutenção e De-

senvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
e os da Segurança com recursos
do Tesouro estadual. Os vencimentos serão depositados ao
longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.
A Secretaria de Estado de
Fazenda quitará, também na segunda-feira, os salários de fevereiro para servidores ativos, inativos e pensionistas que não receberam os vencimentos até o
momento. Serão depositados R$
588 milhões para 212 mil servidores. Os vencimentos serão
creditados ao longo do dia.
O pagamento será possível
diante do resultado positivo da
arrecadação nos últimos dias. Ao
todo, o estado vai depositar R$
1,5 bilhão. (Agencia Brasil)
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Fachin alega “interesse público”
para retirar sigilos da Odebrecht
Lava Jato: entenda os
próximos passos após a
abertura de inquéritos no STF
O ministro Edson Fachin,
relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de 76 novos
inquéritos ligados à operação.
Os despachos foram assinados
no dia 4 de abril e divulgados
na terça-feira (11).
Com a autorização da abertura dos inquéritos, as 108
pessoas, incluindo 83 políticos, passaram à condição de
suspeitos investigados no
Supremo. Mas um longo caminho processual ainda deve
ser percorrido antes que possam ser, porventura, condenados ou absolvidos.
Investigações
Como os inquéritos são de
responsabilidade do STF, caberá agora ao Ministério Público
Federal (MPF) conduzir as investigações. Sob a supervisão
do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, uma equipe de procuradores deverá tomar providências para a produção de novas provas contra os
suspeitos. Cada passo da investigação, como a realização de
diligências policias, por exemplo, deverá ser autorizado pelo
ministro Fachin.
Nos inquéritos abertos agora pelo STF, Janot já havia incluído em suas petições as solicitações de autorização para que,
em cada caso, novas diligências
fossem realizadas pela Polícia
Federal. Fachin deu 30 dias à PF
para que cumpra cada uma dessas providências iniciais.
Daqui em diante, outras diligências poderão ser solicitadas pelo MPF, de modo a acrescentar novos elementos aos
autos do processo. As defesas
dos suspeitos também podem
fazer pedidos a Fachin, como
por exemplo que se junte provas favoráveis aos suspeitos.
Não há prazo para a conclusão das investigações. No mo-

mento em que julgar haver elementos suficientes de que o
suspeito de fato cometeu algum crime, a acusação oferece uma denúncia.
Foro privilegiado
No caso dos políticos com
foro por prerrogativa de função
no STF, somente o procurador-geral da República está
apto a oferecer as denúncias.
Ele pode também, conforme o
caso, considerar que não há
elementos suficientes para
comprovar o crime, e pedir o
arquivamento.
Após a denúncia chegar ao
STF, os ministros da Segunda
Turma da Corte, colegiado responsável por analisar as questões relativas à Lava Jato, devem analisar se aceitam a acusação ou se ela é improcedente. No caso dos presidentes da
Câmara e do Senado, caberá ao
plenário do tribunal decidir.
Se a denúncia for aceita,
somente então o suspeito passa à condição de réu acusado
de ter cometido crime previsto no Código Penal. Se for recusada, o caso é arquivado.
Com a aceitação da denúncia, o inquérito criminal passa
à condição de Ação Penal (AP),
que possui uma série de prazos
específicos para a apresentação de recursos e solicitação
de diligências. O primeiro
passo da AP é a abertura da
fase de instrução, em que o
juiz analisa as provas disponíveis, interroga testemunhas
de acusação e defesa e avalia
a necessidade de coleta de
elementos adicionais.
Após o final da fase de instrução do processo, contam-se
novos prazos para defesa e acusação se manifestarem em alegações finais e, só então, o caso
pode ser julgado em seu mérito pelos ministros do STF.
(Agencia Brasil)

Temer diz que o
governo não pode
parar e sanciona leis
que beneficiam mulheres
O presidente Michel Temer
disse na quarta-feira (12), ao
sancionar leis favoráveis às
mulheres, que o governo não
pode parar. A declaração foi
dada sem se referir diretamente à divulgação de nomes de
ministros e parlamentares que
vão ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
por determinação do ministro
Edson Fachin, com base em
delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht.
“Aqui no Brasil, se não tomarmos cuidado, daqui a pouco achamos que o Executivo
não opera, o Legislativo não
opera, o Judiciário não opera.
E não é assim. Quando nós criamos a repartição dos órgãos
do governo foi precisamente
para dar agilidade a toda a atividade pública. Cada um cumpre o seu papel”, disse ele.
O presidente da República
acrescentou que seu governo
tem “apoio especialíssimo” do
Congresso Nacional. “Quero
muito ressaltar sempre que o
Executivo só funciona porque
tem apoio do Congresso. Evidentemente nas eventuais divergências ou interpretações
equivocadas, quem vai dar a
palavra é o Judiciário. É isso
que temos que prestigiar cada

vez mais”, afirmou.
“Portanto, não podemos jamais paralisar o governo. Temos que dar sequência ao governo, dar sequência à atividade legislativa, dar sequência à
atividade judiciária. E nesse
particular, em todos os poderes, está presente a mulher. É
fundamental para o desenvolvimento no país”, disse.
Leis sancionadas
Um das leis sancionadas
nesta quarta-feira é a da proibição do uso de algemas em
mulheres durante ou no período pós-parto. Também foi instituído o mês de agosto como
do aleitamento materno e a garantia de acompanhamento da
mãe sobre a amamentação. Um
decreto garantiu um indulto
especial a mulheres presas no
Dia das Mães.
O presidente também sancionou lei que inclui a estilista Zuzu Angel, que morreu em
circunstâncias não esclarecidas durante a ditadura militar,
no Livro dos Heróis da Pátria.
Durante a solenidade, Temer disse que algumas medidas de governo podem parecer
“triviais”, mas “são de importância extraordinária”. (Agencia Brasil)

O ministro Edson Fachin,
relator da Operação Lava Jato
no Supremo Tribunal Federal
(STF), retirou o sigilo de 74
dos 76 inquéritos cuja abertura foi autorizada por ele contra 83 políticos suspeitos de
envolvimento em esquemas de
corrupção.
Os suspeitos foram citados por delatores da empreiteira Odebrecht, que assinaram acordos de delação premiada com a Justiça. De acordo com a assessoria do STF,
os 950 depoimentos prestados
pelos 77 ex-funcionários da
empresa se tornaram públicos
na quarta-feira (12).
A princípio, os depoimen-

tos ficariam sob sigilo até que
a Procuradoria-Geral da República (PGR) decidisse se apresentaria denúnica contra os suspeitos, uma etapa posterior à
abertura de inquérito, de acordo com a lei que regulamenta
as colaborações premiadas (Lei
12.850/2013). A regra tem
como justificativa garantir o
direito de ampla defesa e preservar a imagem do colaborador.
Fachin, no entanto, valeu-se
de regras constitucionais para
antecipar a retirada do segredo
de Justiça. “Com relação ao
pleito de levantamento do sigilo dos autos, anoto que, como
regra geral, a Constituição Federal veda a restrição à publici-

dade dos atos processuais, ressalvada a hipótese em que a defesa do interesse social e da intimidade exigir providência diversa”, escreveu o ministro.
Fachin elencou diversas decisões do ministro Teori Zavascki, relator anterior da Lava
Jato que morreu na queda de um
avião no início do ano, para
embasar sua decisão de retirar
os sigilos.
“No caso, a manifestação do
órgão acusador [ProcuradoriaGeral da República], destinatário da apuração para fins de formação da opinio delicti [suspeita mínima de delito], revela,
desde logo, que não mais subsistem, sob a ótica do sucesso

da investigação, razões que determinem a manutenção do regime restritivo da publicidade”,
disse Fachin.
Fachin acrescentou que, em
relação aos direitos do colaborador, “as particularidades da situação evidenciam que o contexto fático subjacente, notadamente o envolvimento em delitos associados à gestão da coisa pública, atraem o interesse
público à informação”.
“À luz dessas considerações, tenho como pertinente o
pedido para levantamento do
sigilo, em vista da regra geral
da publicidade dos atos processuais”, afirmou o ministro.
(Agencia Brasil)

Lava Jato: Supremo abre
inquérito contra oito ministros
O ministro Edson Fachin,
relator da Operação Lava Jato no
Supremo Tribunal Federal
(STF), ordenou a abertura de inquéritos contra oito ministros do
governo do presidente Michel
Temer. Os despachos foram assinados eletronicamente no dia
4 de abril e publicados na noite
de quarta-feira (11) em uma edição extra do Diário da Justiça.
Temer não será investigado.
Em mais de um pedido de abertura de inquérito contra ministros do PMDB, o procuradorgeral da República, Rodrigo Janot, destacou que, apesar de citado em algumas delações, o
presidente da República tem
imunidade temporária à persecução penal (investigação por
crimes comuns).
No entendimento de Janot,
há uma “impossibilidade de investigação do presidente da República na vigência de seu mandato sobre atos estranhos ao
exercício de suas funções”.
Todos os oito ministros foram citados como envolvidos no
esquema de corrupção investigado pela força-tarefa da Lava
Jato, nos depoimentos de 17 dos
77 delatores da empresa Odebrecht, que assinaram acordos

de colaboração premiada com a
Justiça.
Eliseu Padilha e Moreira
Franco
Dois dos assessores próximos a Temer, o ministro-chefe
da Casa Civil, Eliseu Padilha, e
o ministro da Secretaria de Governo, Wellington Moreira
Franco, serão investigados em
um mesmo inquérito, no qual o
Ministério Público Federal
(MPF) apontou indícios de que
ambos pediram recursos ilegais
para alimentar campanhas eleitorais do PMDB.
Eles foram citados nos depoimentos de seis delatores da
Odebrecht, incluindo o do expresidente-executivo do grupo,
Marcelo Odebrecht.
Segundo o Ministério Público, Moreira Franco teria pedido
ao ex-diretor da Odebrecht
Cláudio Melo Filho quando ainda era ministro da Aviação Civil
do governo Dilma Rousseff, R$
4 milhões para a campanha de
2014. Em troca, ele garantiria a
existência de cláusulas favoráveis à empresa nos editais de
concessão de aeroportos.
O dinheiro teria sido entregue a uma pessoa com o codi-

nome “Primo”, em endereços
que correspondem ao escritório
pessoal de Eliseu Padilha, que
será investigado ainda em um
segundo inquérito, ligado a irregularidades em obras de transporte público no Rio Grande do
Sul.
Em nota, Padilha disse ter
poucos elementos para se manifestar, mas que tudo se encontra
dentro do quadro da normalidade e que falaria sobre o assunto
nos autos do processo. “Não
achamos que vai atrapalhar a reforma da Previdência”, acrescentou. Moreira Franco não quis
se manifestar.
Kassab
O ministro Gilberto Kassab
(PSD) também será investigado
em dois inquéritos. Ele foi citado por quatro delatores como
sendo receptor de ao menos R$
20 milhões em vantagens indevidas, enquanto foi prefeito de
São Paulo e, depois, quando ocupou os cargos de ministro das
Cidades e da Ciência e Tecnologia do governo Dilma Rousseff.
Em nota, Kassab disse não
ter tido acesso oficialmente às
informações contra ele, mas que
é necessário ter cautela com

depoimentos de colaboradores.
Ele afirmou que “os atos praticados em suas campanhas foram realizados conforme a legislação”.
Demais ministros
Os outros cinco ministros
que serão investigados no STF
serão alvo de um inquérito cada.
São eles: o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes
(PSDB); o ministro das Cidades,
Bruno Araújo (PSDB); o ministro da Agricultura, Blairo Maggi
(PP); o ministro da Integração
Nacional, Helder Barbalho
(PMDB); e o ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Antônio Pereira (PRB).
Todos divulgaram ontem notas em que negam ter cometido
qualquer crime e dizem confiar
que a Justiça esclarecerá a verdade dos fatos. A íntegra dos despachos que autorizaram a abertura de inquérito contra eles pode
ser lida no Diário de Justiça.
O ministro da Cultura, Roberto Freire, também teve pedido de inquérito contra ele feito
por Janot, mas seu caso foi enviado de volta à ProcuradoriaGeral da República (PGR) para
que apresente mais informações.
(Agencia Brasil)

Marcelo Odebrecht diz a juiz Moro que
caixa 2 não é necessariamente propina
O empresário Marcelo
Odebrecht disse em um de
seus depoimentos de delação
premiada que nem todos os
recursos repassados pela empresa para financiar campanhas de políticos eram caixa
2. Segundo o empresário,
muitos candidatos preferem
que as doações não sejam con-

tabilizadas para não indicar os
valores dos gastos de campanha e para evitar reclamações
de partidos que receberam
menos doações que outros.
As declarações estão no depoimento ao juiz federal Sérgio
Moro, na semana passada, na
ação penal em que o ex-ministro Antonio Palocci é acusado

dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação
Lava Jato. Ao ser perguntado por
Moro por qual motivo eram feitas doações via caixa 2, Marcelo Odebrecht respondeu que os
repasses dependem do relacionamento com o político.
“Nenhum candidato queria
mostrar na sua declaração tudo

o que ele gastava. As empresas
também não queriam mostrar
que apoiaram um candidato mais
do que outro. Eu não sei quanto
teve de caixa 2 para quem, mas
eu posso afirmar que, se a gente
tinha uma relação diferenciada
com determinado político, com
certeza ali tem caixa 2”, disse.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1075199-51.2013.8.26.0100.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAX
OUTSOURCING TELEINFORMÁTICA LTDA, qualificação desconhecida, na pessoa de
seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento
por parte de Marcio Caldeira Alves Moreira, objetivando o cancelamento do Protesto
perante ao 9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo, referente ao
financiamento para comprar de equipamentos médicos no valor de R$ 33,88 (12/2009),
bem como seja depositado em juízo o valor de R$ 50,00. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 03 de fevereiro de 2017.
B. 13 e 14/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS. PROCESSO Nº 101384505.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII
- Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a ACADEMIA PRÓ-ATIVA ESPAÇO DE CONDICIONAMENTO E SAÚDE, CNPJ
09.168.913/0001-96, na pessoa de seu representante legal, que NATÁLIA ZORIO
BRUNO DA SILVA lhe ajuizou Ação Monitória objetivando o recebimento de R$29.618,09
(atualizado até 09/2016), acrescidos de juros e correção monetária, referente a débito
de Contrato de Prestação de Serviços inadimplido. Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos
da ação proposta e para que, no prazo de quinze (15) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 10 de março de 2017.
B. 13 e 14/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0243401-81.2008.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Priscilla Buso Faccinetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Martav Comércio e
Locação de Equip. e Acessórios para Bingos Ltda, CNPJ 02.895.033/0001-72, na pessoa
de seu representante legal e a Joaquim Gomes Martins, CPF 010.267.648-82, que
Camilo José da Silva Filho, ajuizou uma Ação Anulatória de Negócio Jurídico, com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, com Procedimento Comum,
tendo como corréus Plínio Striolo e outro, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional para determinar a anulação do negócio jurídico contrato de alteração de
quadro societário da empresa Martav Comércio e Locação de Equipamentos e Acessórios
para Bingod Ltda, CNPJ 02.895.033/0001-72, declarando nulos todos os atos jurídicos
praticados pela referida empresa e seus sócios desde o ano 2001, data da alteração do
quadro societário que fez do autor um dos supostos sócios da empresa, declarando, ainda,
a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenado os réus ao pagamento de
custas, honorários e demais cominações, tendo o autor ajuizado Ação Cautelar de Produção
Antecipada Provas, em apenso, cujo pedido foi deferido. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, contestem, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344
do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de março de 2017.
B. 13 e 14/04

Citação Prazo 20 dias Proc. Nº 1062941-04.2016.8.26.0100. O Dr. Sidney da Silva Braga,
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível Foro Central, na forma da Lei. Faz Saber a Restaurante
Bien Eireli, CNPJ 15.762.804/0001-03, na pessoa de seu representante legal, que Wide
Stock Comércio e Representação Ltda., ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 2.513,52 (maio/2016), referente ao inadimplemento das DANF-es
nºs 87865 e 89824, nos valores de R$ 887,59 e R$ 971,86. Estando o executado em local
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
supra, pague o “quantum” reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotandose que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos,
facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requer
o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, § IV). Será o presente edital fixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de novembro
de 2016.
B. 13 e 14/04
Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 0143609-52.2011.8.26.0100 (583.00.2011.143609).
A Dra. Flavia Poyares Miranda, Juíza de Direito da 12ª Vara Cível - Foro Central Cível, na
forma da Lei. Faz Saber a CBPS2 Prestação de Serviços Ltda, CNPJ 07.263.317/000160, na pessoa de seu representante legal, que Banco Bradesco S/A, ajuizou uma ação
Execução de Título Extrajudicial, tendo como corréu Eduardo Suraci Picchiotti, para
cobrança de R$ 532.369,72 (10/2016), referente ao saldo devedor do Instrumento Particular
de Confissão de Dívida. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado,
acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no
prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente edital, afixado e
publicado. São Paulo, 02 de março de 2017.
B. 13 e 14/04

Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1. A Dra. Adriana Bertier Benedito, Juíza de
Direito da 36ª Vara Cível - Foro Central. Faz Saber a DFG2 Coleta e Processamento de
Dados Ltda. Me, CNPJ 09.144.652/0001-74, na pessoa de seu representante legal e a
Daniela Franca Galan de Moraes, CPF 278.970.488-02, que Itaú Unibanco S.A., ajuizou
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 85.917,84 (fev/
2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito em
Conta Corrente (LIS Limite Itaú para Saque PJ - Pré), na conta n° 69520-1, agência 0368.
Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em
03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o
crédito do exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena
não o fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre os valores de R$
1.049,71 e R$ 2.811,37, depositados no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário,
presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257 § - IV). Será o presente edital, afixado e publicado. Será o presente edital, afixado e
publicado. São Paulo, 17 de fevereiro de 2017.
B. 13 e 14/04
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Filipe, do Sada Cruzeiro
a partida neste fundamento e temos que repetir isso. Vamos estar em casa, a torcida é um ponto
positivo para a nossa equipe e
temos certeza que o ginásio vai
estar lotado”, disse Diogo.
O ponteiro do Brasil Kirin
chega para esta série ainda mais
motivado para ajudar sua equipe.
“Estar na disputa de uma semifinal de Superliga é, por si só, muito motivante. Nosso grupo é
muito bom, com ótimos jogadores e ótimas pessoas, e isso dá

um ânimo ainda maior. Tanto os
atletas, como a comissão técnica, todos formam realmente um
time, onde conseguimos tirar o
máximo do grupo”, comentou o
experiente Diogo, de 38 anos.
Outro ponteiro bastante experiente está do lado do Sada Cruzeiro. Aos 37 anos, Filipe é referência para o seu time. Um dos
responsáveis por dar volume de
jogo a equipe cruzeirense, o jogador sabe que não haverá facilidade contra o Vôlei Brasil Kirin.

“Sabemos que é uma equipe
que saca muito forte. Por isso,
precisaremos ter paciência na
nossa virada de bola, assim como
no primeiro jogo. Creio que para
vencê-los, vamos ter que jogar
melhor do que a partida anterior”, opinou Filipe.
O ponteiro do Sada Cruzeiro
aponta um fundamento específico no qual o grupo mineiro deve
melhorar para o duelo de amanhã.
“Precisamos sacar melhor, e,
consequentemente, facilitar o
nosso sistema bloqueio e defesa. Esse tem tudo para ser um
jogo duro, equilibrado, mas nosso time é acostumado a ir para
cima e buscar sempre a vitória”,
concluiu Filipe.
A outra série pelas semifinais
da Superliga masculina está
acontecendo entre Funvic Taubaté (SP) e Sesi-SP. Na primeira
rodada, o time de Taubaté (SP)
levou a melhor, vencendo, em
casa, por 3 sets a 0. O segundo
confronto será no próximo sábado (15), ás 21h30, no ginásio
Lauro Gomes, em São Caetano
do Sul (SP), que passa a ser a
casa do Sesi-SP nesta fase por
exigência de capacidade.

Foto/@WSL / Ed Sloane

Silvana Lima vence primeira
bateria do ano na Austrália

Tyler Wright (AUS)
A quarta-feira amanheceu com
ondas de 3-4 pés em Bells Beach
e o início da categoria masculina
foi adiado, mas as meninas competiram em boas condições, pois
o mar foi melhorando no decorrer
do dia para elas darem um show na
Austrália. As campeãs mundiais
Tyler Wright e Carissa Moore se
destacaram com grandes apresentações e a brasileira Silvana Lima
finalmente venceu sua primeira
bateria do ano no World Surf League Championship Tour. Ela vai
disputar a última vaga para as quartas de final com a hexacampeã
mundial Stephanie Gilmore, que
defende a lycra amarela do Jeep
WSL Leader no Rip Curl Women´s
Pro.
A cearense competiu sempre
no último confronto das três rodadas realizadas na quarta-feira em
Bells Beach. Na primeira fase, ela
boiou bastante, esperou demais e
só surfou sua primeira onda quando restavam 10 minutos para o término da bateria. A onda era boa e
Silvana ganhou nota 6,33. A segunda pegou 5 minutos depois e também surfou bem para ganhar 5,83
e deixar a francesa Johanne Defay
em último lugar, mas não o suficiente para superar Tatiana WestonWebb. A havaiana liderou toda a
bateria e venceu por 13,34 pontos,
contra 12,16 de Silvana Lima e
8,74 de Johanne Defay.
Em sua segunda bateria do dia,
a brasileira foi mais rápida e logo
pegou sua primeira onda com uma

prancha diferente, mas errou a segunda manobra e voltou ao outside de jet-ski. As séries demoravam
a entrar e Silvana pega outra, mas
volta a falhar nas direitas muito
cheias e difíceis de surfar de Bells Beach. Pior estava a australiana
Laura Enever, que não conseguia
acertar nada e facilitou o trabalho
de Silvana Lima, que foi melhorando a cada onda, finalmente conseguindo mostrar o seu surfe pela
primeira vez na temporada. Na primeira que surfou até o fim sem
errar, ganhou nota 5,00, depois tirou um 6,50 e no final massacrou
outra direita manobrando forte de
frontside para ganhar nota 8,00.
Com ela, consolidou sua primeira
vitória por uma “combination” de
14,50 pontos sobre a australiana.
Silvana voltou ao mar para fechar a quarta-feira na disputa pela
última vaga direta para as quartas
de final do Rip Curl Pro Bells Beach. As condições do mar já estavam bem mais complicadas, com
poucas ondas boas entrando para
as três competidoras. A francesa
Johanne Defay teve mais sorte de
pegar a melhor que valeu nota 6,00
para vencer por 9,33 pontos. A brasileira só conseguiu somar 4,80
nas duas notas computadas e Sally
Fitzgibbons, que divide a liderança do ranking com Stephanie Gilmore, ficou em último com apenas 1,73 pontos.
Jeep WSL Leader - Pela primeira vez, duas surfistas competiram com a lycra amarela do Jeep

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

Sprint
NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

WSL Leader. Ambas perderam na
primeira rodada classificatória
para as quartas de final e terão que
encarar a última repescagem do
Rip Curl Women´s Pro Bells Beach. A hexacampeã mundial Stephanie Gilmore também tinha ficado em último lugar no confronto anterior, vencido pela norte-americana Lakey Peterson.
Agora, as duas surfistas mais experientes da elite das top-17 da
World Surf League, vão se enfrentar na bateria que fechará a
quarta fase. Quem vencer o duelo entre Silvana Lima e Stephanie Gilmore, segue para disputar
a última vaga para as semifinais
com a francesa Johanne Defay.
Além da atual campeã mundial, Tyler Wright, quem também brilhou na quarta-feira foi a tricampeã Carissa Moore. A havaiana estreou bem com uma nota 8,17 em
sua primeira onda surfada em Bells Beach, mas depois perdeu muito
tempo esperando por ondas boas
e acabou batida pela australiana
Nikki Van Dijk. No entanto, aproveitou a segunda chance de avançar para a terceira fase de forma
espetacular, com quatro notas no
critério excelente do julgamento.
Ela já começou o duelo com Ella
Williams com notas 8,67 e 8,33,
que depois foram trocadas pelo
9,80 e 9,33 que recebeu nas últimas que surfou. Com elas, se tornou a recordista absoluta do Rip
Curl Pro Bells Beach com 19,13
pontos de 20 possíveis.
Depois, Carissa teve uma disputa mais acirrada na batalha pela
primeira vaga direta para as quartas de final. A atual vice-campeã
mundial, Courtney Conlogue, ficou muito perto da vitória em sua
última onda, mas ela precisava de
7,51 e recebeu nota 7,03. A norteamericana atingiu 15,03 pontos
contra 15,50 das notas 8,33 e 7,17
de Carissa Moore. A também havaiana Coco Ho completou essa
bateria que abriu a terceira fase e
ficou em último com 10,60. Mas,
as derrotadas nessa rodada têm
uma segunda chance de classificação para as quartas de final.
Masculino adiado - A melhora do mar durante o dia surpreendeu a todos e muitos surfistas

gostariam de estar competindo na
quarta-feira, mas o início da categoria masculina foi adiado logo na
primeira chamada do dia. Os brasileiros participam das primeiras
baterias. O potiguar Jadson André
terá uma parada duríssima contra
o tricampeão mundial Mick Fanning e o defensor do título do Rip
Curl Pro, Matt Wilkinson. Na segunda, Miguel Pupo enfrenta o
também australiano Owen Wright
e o havaiano Ezekiel Lau. E na terceira, o campeão mundial Gabriel
Medina estreia contra o australiano Stu Kennedy e o italiano Leonardo Fioravanti.
A “seleção brasileira” estará
desfalcada mais uma vez do potiguar Italo Ferreira, que se contundiu após a etapa de abertura da temporada na Gold Coast. Mas, terá o
reforço do jovem Samuel Pupo,
que ganhou a vaga de convidado na
triagem realizada na terça-feira. O
irmão mais jovem de Miguel Pupo
fará sua primeira apresentação na
divisão de elite da World Surf League na quinta bateria, contra o
norte-americano Kolohe Andino e
o australiano Jack Freestone, que
chegaram nas fases finais da etapa
passada, em Margaret River.
Depois, o outro campeão mundial brasileiro, Adriano de Souza,
entra na sétima bateria junto com
o também paulista Caio Ibelli e o
francês Joan Duru. Na oitava, o
pernambucano Ian Gouveia disputa classificação direta para a terceira fase com a fera Kelly Slater
(EUA) e Josh Kerr (AUS). Filipe
Toledo está na penúltima com Conner Coffin (EUA) e Bede Durbidge (AUS). E Wiggolly Dantas na
última com Julian Wilson (AUS)
e Sebastian Zietz (HAV).
O Rip Curl Pro Bells Beach
está sendo transmitido pelo
www.worldsurfleague.com e pelo
aplicativo da WSL e no Facebook
Live através da página da World
Surf League no Facebook, passando ao vivo também pela ESPN+ e
globoesporte.com no Brasil, CBS
Sports Network nos Estados Unidos,
Fox Sports na Austrália, SKY NZ na
Nova Zelândia, SFR Sports na França e em Portugal e EDGE Sports
Network na China, Japão, Malásia e
outros territórios asiáticos.

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

DISTÂNCIA

OLÍMPICA

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km
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RIO E JANEIRO - RJ
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SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1
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CBAt convoca
Seleção para o
Mundial de
Revezamentos
Campeonato será disputado nas Bahamas nos dias 22 e
23 deste mês

Foto/ Wagner Carmo

Vôlei Brasil Kirin (SP) e
Sada Cruzeiro (MG) já se enfrentaram na primeira rodada das semifinais da Superliga masculina
de vôlei 2016/2017. Melhor para
o time mineiro, que contou com
o apoio da torcida e venceu por
3 sets a 1. Desta vez, as equipes
se enfrentarão no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), nesta
quinta-feira (13), às 22h, quando, em seus domínios, o time
paulista espera um resultado positivo para empatar a série melhor de cinco jogos. A partida
terá transmissão ao vivo do SporTV e da RedeTV.
Em casa, onde a torcida campineira costuma lotar o ginásio,
o Vôlei Brasil Kirin conta com
importantes armas para conseguir a vitória. Uma delas é o ponteiro Diogo. Sexto maior pontuador da Superliga até agora, o
jogador está em grande forma e
é uma das forças da equipe campineira nesta temporada.
“Estamos revendo alguns erros que comentemos no primeiro jogo e precisamos ajustar um
pouco melhor o bloqueio para
facilitar a nossa defesa. Arriscamos bem no saque, equilibrando

Foto/ Washington Alves

Vôlei Brasil Kirin e Sada Cruzeiro
fazem 2º duelo pelas semifinais

Bruno Lins
A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) convocou
na terça-feira (11) os 20 atletas
que representarão o País no
Campeonato Mundial de Revezamentos, que será disputado nos
dias 22 e 23 deste mês de abril,
em Nassau, nas Bahamas. O Brasil mais uma vez decidiu levar as
quatro equipes olímpicas 4x100 m e 4x400 m - no masculino e no feminino para a competição organizada pela IAAF.
O objetivo é buscar vaga nas
finais das quatro provas e, se
completar, as equipes garantirão participação no Campeonato Mundial de Atletismo de
Londres, na Grã-Bretanha, marcado para agosto.
A CBAt chamou cinco atletas para cada uma das provas, levando-se em conta o Ranking
Brasileiro deste ano nos 100 m
e dos 400 m no dia 9 último,
conforme critério de convocação fixado pela Confederação.
Dos atletas mais bem colocados no Ranking, apenas Letícia Cherpe de Souza
(BM&FBovespa), vice-líder
dos 400 m, não pôde atender a
convocação. Ela correu a prova em 52.86, no dia 8 de abril,
em Waco, nos Estados Unidos,
mas tem compromissos com a
Universidade de Baylor, no Texas, onde está estudando.
Entre os convocados, especialmente no revezamento
4x100 m, há uma renovação.
Derick Silva (Pinheiros) e Felipe Bardi dos Santos (SESI)
foram chamados pela primeira
vez para uma seleção adulta.
Derick, aliás, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro Caixa Sub-20, encerrado
domingo (9), em São Bernardo do Campo (SP). Ele venceu
os 100 e os 200 m, quebrando
os recordes da competição nas
duas provas.
No 4x400 m, marca a volta
de Anderson Freitas Henriques
(Sogipa). Depois de dois anos
lutando contra lesões, ele voltou a competir e garantiu a
quarta colocação no Ranking,
com 46.51, tempo obtido no dia
1º de abril, em São Bernardo.
“Ele está voltando aos pouco, mas bem, de uma forma segura”, disse o treinador Leonardo Ribas. Anderson foi finalista no Mundial de Moscou
2013, quando correu os 400 m,

em 44.95.
Para o gerente de Alto Rendimento da CBAt, Clovis Alberto Franciscon, o Brasil terá
boas equipes em Nassau. “Vamos apostar no trabalho antecedente e no conjunto que será
formado até o início da competição”, disse Clovis. A CBAt
decidiu não levar o segundo
reserva para a competição.
Os atletas convocados
Masculino - 4x100 m
Vitor Hugo dos Santos
(BM&FBovespa-SP); Derick
de Souza Silva (Pinheiros-SP);
Bruno Lins (CT Piauí-PI); Antonio Cesar Rodrigues
(BM&FBovespa-SP); Felipe
Bardi dos Santos (SESI-SP).
4x400 m
Lucas da Silva Carvalho (Orcampi Unimed-SP); Hederson Alves Estefani (Pinheiros-SP); Alexander Russo (BM&FBovespaSP); Anderson Freitas Henriques
(Sogipa-RS); Hugo Balduino de
Sousa (BM&FBovespa-SP).
Feminino - 4x100 m
Rosangela Santos (Pinheiros-SP); Vitoria Cristina Rosa
(BM&FBovespa-SP); Kauiza
Moreira Venancio (PinheirosSP); Tania Ferreira da Silva
(BM&FBovespa-SP); Bruna
Jessica Farias (Pinheiros-SP).
4x400 m
Geisa Coutinho (Orcampi
Unimed-SP); Jailma Sales de
Lima (BM&FBovespa-SP);
Jessica Roberti da Silva
(BM&FBovespa-SP); Natallia
Oliveira da Silva (Orcampi
Unimed-SP); Cristiane dos
Santos Silva (APAAB-SC).
Nas Bahamas, os atletas terão o apoio de Jerry Welton Gadelha (chefe da delegação), Carlos Alberto Cavalheiro (treinador-chefe) e dos treinadores
Victor Fernandes, Evandro Lazari e Adriano Vitorino. Acompanham a equipe ainda o médico
Warlindo Carneiro da Silva
Neto, o fisioterapeuta Marcos
Augusto Vitulo e o massaterapeuta Jorge Antonio Lima.
O Brasil participa do Campeonato Mundial de Revezamentos com recursos do Programa Caixa de Seleções Nacionais da CBAt, patrocinada
pela Caixa Econômica Federal.
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