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Medidas ligadas ao FGTS
injetarão R$ 48 bilhões na economia
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão divulgou na segundafeira(13) que estima que medidas relacionadas ao uso do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) injetarão
R$ 48,2 bilhões na economia
em 2017 e terão impacto de
aproximadamente 0,7 ponto
percentual sobre o Produto Interno Bruto (PIB), a soma dos
bens e riquezas produzidos em
um país.
Segundo o Planejamento, o
saque das contas inativas do
fundo, o aumento do limite para
compra de imóvel com uso do

Caixa libera R$ 3,8 bi no 1º dia de
saques de contas inativas do FGTS
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Após depoimento a Moro, Cardozo diz
que caixa 2 é prática histórica no país
Página 3

Após ataques,
rebeldes
querem
boicotar
conversas sobre
a Síria no
Cazaquistão
Os rebeldes sírios querem boicotar a nova rodada
de conversações sobre a Síria marcada para esta semana no Cazaquistão, “uma vez
que os ataques às zonas rebeldes e o assassinato de civis continuam, apesar do
cessar-fogo que entrou em
vigor em dezembro”, disse
na segunda-feira(13) o porta-voz da oposição, Ahmed
Ramadan. As informações
são da agência de notícias
alemã DPA.
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Previsão do Tempo
Terça: Sol, com
pancadas de chuva
de manhã e muitas
nuvens à tarde. À
noite o céu fica
nublado e pode
chuviscar.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

24º C
18º C

pelo despacho de bagagens. A decisão da 22ª Vara Cível atende pedido do Ministério Público Federal
(MPF) contra a Resolução 400, de

EURO
Compra: 3,35
Venda:
3,35

OURO
Compra: 113,74
Venda: 125,69

sões digitais - até 2020. Segundo o ministro, para o pleito do
próximo ano, pelo menos 80
milhões de pessoas aptas a votar
devem estar registradas pelo
novo sistema.
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MPT recorre de decisão que
impediu publicação de lista
suja do trabalho escravo

Foto/Arquivo/ABr

A Justiça Federal em São Paulo concedeu na segunda-feira (13)
liminar contra a norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar
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Saiba o que deve ser
declarado
no Imposto de Renda

13 de dezembro de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac), que permite as novas taxas
a partir de hoje (14). Página 3

Página 4

Esporte

TRIDAY SERIES
2017: temporada
começa com
sucesso na USP
A temporada 2017 do Circuito TRIDAY Series começou no domingo, com a primeira das sete etapas programadas para a temporada. A Cidade Universit ária de
São Paulo - USP recebeu cerca de 500 atletas, limite técnico, divididos pelas categorias Olímpico - 1,5km de natação/40km de ciclismo/10km de corrida - e Sprint - 750m,
20km e 5km. Com muita garra e animação, os competidores deram o máximo, proporcionando um evento bastante técnico e agradável. Na briga pelo pódio da distância olímpica Cássio Abreu e Juana Abdala foram os
melhores, garantindo o topo do pódio.
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Full Time Sports
inova em 2017 com
academia para pilotos
A temporada 2017 do Campeonato Brasileiro de Turismo
tem uma nova equipe, aliás,
não tão nova, uma vez que já fez
parte do grid da extinta “Stock
Light”, sendo a última equipe
campeã da categoria de acesso
à Stock Car em 2009. A Full

Juana Abdala

Brasil fica com ouro e
bronze e mantém liderança
do ranking na Argentina

Noite

Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,13
Venda:
3,32

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar
Mendes, disse na segunda-feira
(13) que todos os eleitores devem estar cadastrados no sistema biométrico - pelas impres-

Fila de passageiros em Aeroporto

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,15
Venda:
3,15

Biometria deve chegar a
todos eleitores até 2020,
diz Gilmar Mendes

O Brasil foi ao lugar mais
alto do pódio pela terceira etapa
consecutiva no Circuito SulAmericano 2017. No domingo
(12), em Rosário, Oscar e Hevaldo (RJ/CE) conquistaram o
título da etapa argentina ao superarem os chilenos Marco e Esteban Grimalt. No feminino, Val
e Ângela (RJ/DF) levaram a medalha de bronze ao superarem
time do Paraguai. Os resultados
mantém o país na liderança do
ranking geral nos dois naipes. A
próxima etapa do tour continental acontece de 7 a 9 de abril, em
Assunção, no Paraguai. Página 6
Oscar durante vitória sobre
os chilenos Grimalt na etapa
da Argentina

Time Academy entra no Brasileiro de Turismo para dar a
base necessária para os pilotos iniciantes que queiram
continuar no Turismo, almejando uma vaga na principal
categoria de automobilismo
nacional.
Página 6

Thiago Oliveira vence
e assume a liderança
na Rookie
Foto/ Luiz Pinheiro

A empresa britânica Premier Oil - que desenvolve atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos
offshore nas Ilhas Malvinas —
informou que continua trabalhando com seus quatro parceiros principais e provedores de
serviços de poço e logística
“para otimizar o desempenho
das instalações” no campo de
petróleo Sea Lion, no Atlântico Sul. As informações são da
agência de notícias argentina
Télam.
Página 3

Justiça Federal suspende
cobrança por bagagem
despachada

Foto/Fábio Falconi

Avança
projeto de
exploração
de petróleo
nas Ilhas
Malvinas

FGTS e a atualização de
parâmetros para o Programa
Minha Casa, Minha Vida terão
impacto sobre o consumo das
famílias. A exceção é o uso dos
recursos para pagamento de
dívidas imobiliárias.
De acordo com levantamento da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do ministério, o FGTS “se
mostra sustentável tanto em
termos de liquidez no curto
prazo quanto em termos de
solidez no longo prazo sob o
ponto de vista da administração de ativos e passivos”.
(Agencia Brasil)

Thiago Oliveira caminhando para a vitória
Um campeonato tradicional
como a Copa São Paulo de Kart
Granja Viana, que tem uma categoria competitiva como a Rotax
Max, requer investimento nos
melhores equipamentos e nas
equipes mais badaladas para que
o kartista alcance algum sucesso. No entanto, nada substitui o
talento do piloto e um time co-

laborativo. E foi isto o que levou o jovem Thiago Lopez
Oliveira (Oficina Box100/
Oka Blindagens) para a vitória e a liderança do certame
na classe Rookie após a segunda etapa, realizada no último final de semana (11/3)
no kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP).
Página 6

Jornal O DIA SP

São Paulo

Página 2

São Paulo, terça-feira, 14 de março de 2017

Lei de 2006 protege a mulher
contra a violência doméstica
Cursos da Unesp estão entre
os 50 melhores do mundo
Em outro grande resultado
obtido pelas universidades públicas do Estado, a Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) teve dois
cursos classificados entre os 50
melhores do ensino superior no
mundo. O ranking da renomada
instituição britânica Quacquarelli Symonds (QS) classificou o
cursos de Odontologia, em 33º
lugar, e o de Medicina Veterinária em 47º lugar.
O mesmo indicador destacou o desempenho de nove cursos da Universidade de São Paulo (USP) entre os 50 melhores
do mundo (confira aqui outros
resultados da USP), e também
da (Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), no levan-

tamento que avalia 1.127 universidades, de 74 países, em 46
áreas de conhecimento. São avaliados fatores como produção
científica, impacto acadêmico e
reputação da universidade entre
os empregadores.
O Brasil tem o maior número de universidades classificadas
entre as melhores do mundo na
América Latina. São 27 universidades que aparecem 246 vezes
nas tabelas de cursos, mais que
o dobro do que o Chile, com 98
colocações em 12 instituições.
As outras universidades
brasileiras distinguidas pelo
ranking são a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
e a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).

CESAR
NETO
A S S E M B LE I A
Deputado Caio França, filho do vice-governador Márcio França, só não assumirá a liderança do PSB - controlado pelo pai no
Estado de São Paulo - se não quiser. Quanto a composição da
Mesa, cuja eleição ...
DE
... vai rolar amanhã (sucessão de Capez - PSDB - presidência); Tatto (PT - 1ª Secretaria) e Edmir (DEM - 2ª Secretaria), o
filho do ex-presidente Macris é ‘o cara’ do governador Alckmin
(PSDB); Luiz Fernando ...
S Ã O PA U L O
... é ‘o cara’ da bancada - Tattista - do PT e quem o poderoso
Chedid (DEM) quiser vai ser seu sucessor. Ou o lento, mas quase eterno líder Estevam Galvão, ou o piloto campeão de motocross Rogério Nogueira ...
PA R T I D O S
Conforme a coluna começou a antecipar, logo após a eleição
(1º turno) do ‘não político’ João Doria pra prefeitura
paulistana, destronando o ‘conde’ Matarazzo e trazendo pro seu
lado uma das mais jovens ...
POLÍTICOS
... promessas da política paulista - Bruno Covas, agora são os
tucanos tradicionais que querem que Doria seja o candidato ao
governo (SP) em 2018, pra suceder seu criador, o candidato presidencial Alckmin.
H I ST Ó R IA S
Faleceu João Brasil Vita, que no dia 3 de maio faria 95 de
idade. Teve mandados consecutivos no mais importante parlamento municipal brasileiro de 1960 a 2000. O advogado e último dos
tribunos paulistanos ...
DA
... Era viúvo e deixou um filho, Vita Jr. (Vitinha), funcionário
de carreira no Palácio Anchieta. Foi muito ligado ao ex-presidente e de novo prefeito (anos 1980) Jânio Quadros. Foi presidente da Câmara paulistana, ...
PO L Í T I C A
... na qual cumpriu os mandatos pela ARENA, PTB e PPB (hoje
PP). Mesmo aos 94 de idade e muito prejudicado em sua visão,
Vita ainda advogava com maestria. Em termos de São Paulo Futebol Clube, Vita era ...
P A U L I S T AN A
... o conselheiro nº 1 do clube que amava. Sem nenhuma dúvida, João Brasil Vita foi um dos maiores políticos da cidade de
São Paulo. Após fechar uma negociação, cumpria o que tinha sido
acordado. Era ‘o cara’.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária
desde 1992. Ela foi se tornando referência na política e uma via
das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos
Cronistas de Política (São Paulo).

cesar.neto@mais.com
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rigoroso a ponto de repensar
suas ações e atitudes.
Lei Maria da Penha
A mulher que dá nome à lei,
a biofarmacêutica cearense Maria da Penha foi vítima de duas
tentativas de assassinato. O autor do crime foi o seu ex- marido, o professor universitário
Marco Antonio Herredia Viveros. A primeira delas ocorreu em
1986. Maria da Penha recebeu
um tiro pelas costas e ficou paraplégica.
Viveros alegou que a casa
havia sido assaltada. Meses depois, após voltar do hospital,
aconteceu a segunda tentativa de
assassinato; Maria da Penha foi
empurrada da cadeira de rodas e
escapou de morrer eletrocutada
no chuveiro.
O caso foi investigado em
junho do mesmo ano mas a denúncia chegou ao Ministério
Público somente no ano seguinte. O primeiro julgamento foi
ocorrer oito anos depois, mas
os advogados de Viveros conse-

guiram a sua anulação.
Em novo julgamento, Viveros foi condenado a dez anos de
prisão mas recorreu da decisão
e só foi preso em 2005, permanecendo detido por dois anos. A
detenção ocorreu pós ampla
campanha de Maria da Penha,
auxiliada por organizações não
governamentais em organismos
internacionais, incluindo a Comissão Internacional de Direitos
Humanos da Organização dos
Estados Americanos (OEA).
O processo da OEA rendeu
uma condenação do Brasil no
organismo e foi o estopim para
um amplo movimento em torno
da aprovação de uma legislação
específica para assegurar os direitos das mulheres vítimas de
violência doméstica.
Resultado dessa mobilização, a Lei da Maria da Penha define as formas de violência contra a mulher, atribui as competências das diversas instâncias
de poder e governo, prevê a assistência e o atendimento às vítimas de violência doméstica, a

forma pela qual a vítima deve ser
atendida pela autoridade policial, estabelece as medidas protetivas adequadas e cria os mecanismos para punir os agressores
(saiba mais sobre a aplicação da
lei em SP).
Homicídios
Desde que foi promulgada a
Lei Maria da Penha, o número
de homicídios praticados no
país caiu em 10%. Ainda assim,
o número é bastante alto. A média brasileira é de 4,8 homicídio por grupo de 100 mil. São
Paulo é o Estado que possui a
menor taxa: 2,7 homicídios em
cada 100 mil mulheres
(confira aqui mais informações
sobre estatísticas relacionadas a
homicídios no Estado).
De acordo com levantamento do Instituto de Economia
Aplicada (Ipea), a redução de
29,3% em casos de homicídios
verificada no período de dez anos
(2004-2014) é o resultado mais
expressivo alcançado no país,
em relação a esse tipo de crime.

Circuito Cultural Paulista tem
programação para março e abril

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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A Lei Maria da Penha em vigor desde agosto de 2006 é considerada um marco na luta pelo
fim da violência contra a mulher.
Muitos avanços foram conquistados desde a sua promulgação
há quase onze anos. Como observa a delegada Jacqueline Valadares, “pode-se dizer que é
uma lei que pegou” a ponto de
se tornar uma das legislações
mais conhecidas do país.
Hoje, a Lei Maria da Penha
influência atitudes, tanto do lado
das vítimas como do agressor. Valadares, que é a delegada titular da
2ª Delegacia de Defesa da Mulher
(2ª DDM), afirma que as mulheres que recorrem à delegacia sabem da existência da lei, embora
não a conheçam em detalhes.
Na maioria das vezes, diz ela,
a primeira coisa que solicitam
são medidas preventivas de urgência, como o afastamento físico do
agressor. O efeito da lei também,
de acordo com Valadares, influencia o comportamento de potenciais agressores que sabem da
existência de um tratamento mais
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O Circuito Cultural Paulista, programa que leva atrações
gratuitas para cidades do interior e litoral do Estado, terá apresentações de dança, circo, teatro, shows e espetáculos infantis entre os dias 9 de março e 30
de abril em mais de 100 cidades.
Sete novas cidades integram
passam a receber as apresentações
do programa: Altinópolis, Aguaí e
Salto, Bauru, Jundiaí, Ribeirão
Preto e São Caetano do Sul. Serão mais de 30 atrações somente nos meses de março e abril.
Entre os destaques da programação está o show “Viagem do
Mundo da Ilusão”, do Mágico

Volkcane que será apresentado
nas cidades de Miguelópolis,
Guaíra, Altinópolis, Presidente
Venceslau, Palmeira D’Oeste,
Ouroeste, Registro e Itanhaém,
nos dias 10, 11, 12, 17, 18, 19 e
24 de março.
A companhia de dança Ballet Stagium apresentará seu novo
espetáculo “Memória e Preludiando” nas cidades de Salto, Itatiba, Guaratinguetá, São Caetano do Sul e Lorena, nos dias 11,
12, 17, 18 e 19 de março.
Para o público infantil, o destaque é o show “Os Rauzitos –
Raul Seixas Para Crianças”, do
Grupo Rauzitos. As apresenta-

ções serão nos dias 17, 24, 25 e
26 de março, nas cidades de Cubatão, Pirassununga, São Simão
e Orlândia.
Após lançar o disco “Impressões” nos Estados Unidos, o
grupo Choro das 3 apresenta
suas canções em Presidente Epitácio, Regente Feijó, Matão e
Bariri, nos dias 11, 12, 25 e 26
de março.
O espetáculo “Esta Criança”,
da Cia. Brasileira de Teatro chegará ao Circuito Cultural Paulista em abril e passará por Votuporanga, Araçatuba, Garça, Lençóis Paulista, Botucatu e Americana nos dias 20, 21, 22, 23,

27 e 28 de abril.
Informações sobre data, horário e local das apresentações
nas respectivas cidades estarão
disponíveis no site.
Circuito Cultural Paulista
O Circuito já realizou mais
de 5 mil apresentações em todo
o estado desde sua criação, em
2006. Já passaram pela programação espetáculos com Malvino Salvador, Denise Fraga,
Fernanda Montenegro, Barbara Paz, Zélia Ducan, Luiza Possi, Arnaldo Antunes, Guilherme
Arantes, Margareth Menezes e
João Bosco.

Etec abre inscrição para redução da
taxa do vestibulinho do 2º semestre
Estudantes de baixa renda
têm direito a 50% de desconto
na taxa de inscrição para o vestibulinho do segundo semestre
das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs). As inscrições para redução da taxa podem ser feitas a
partir desta segunda-feira (13) e
vão até as 15h da sexta-feira
(17), mediante preenchimento
de formulário disponível no
site www.vestibulinho.com.br.
Para ter direito ao benefício,
o estudante deve comprovar
renda de até dois salários mí-

nimos (R$ 1.874) ou estar desempregado.
Ainda durante esse período
(13 a 17 de março), o candidato
deve entregar, em envelope lacrado com o número do protocolo (obtido no ato da inscrição), os documentos comprobatórios exigidos (comprovante de
escolaridade e renda), na secretaria da Etec que pretende estudar. Podem concorrer ao vestibulinho os estudantes do segundo e terceiro ano do Ensino
Médio ou a partir do segundo

semestre da Educação de Jovens
e Adultos (EJA).
Ao entregar o envelope,
quem for solicitar o desconto
deve preencher, assinar e entregar o requerimento de solicitação do benefício, fornecido pela
Etec e disponível no site, na seção Redução.
Beneficiário do desconto
O candidato vai ser comunicado sobre a concessão do desconto em notificação que será
enviada exclusivamente pela In-

ternet, no dia 11 de abril. O prazo para comprovar a inscrição
vai até 12 de maio, também pela
Internet. O interessado deve se
inscrever em um único curso de
sua escolha.
Para mais informações,
acesse o Manual do Candidato,
disponível para download gratuito no site, ou pelos telefones (11) 3471-4071 (capital e
Grande São Paulo) e 0800772 2829. O valor da taxa de
inscrição para o processo seletivo é de R$ 30.

Detran.SP: acesse serviços on-line
com contas do Facebook e Gmail
Você sabia que dá para acessar os serviços do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) por meio da sua
conta particular no Facebook ou
no Gmail? Basta vincular o perfil da rede social com o cadastro
realizado no portal do Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br), que tem
mais de 10,5 milhões de usuários registrados.
“O Detran de São Paulo oferece essa opção para simplificar
o acesso aos seus serviços on-

line. Também foi uma forma de
ajudar o cidadão que vivia esquecendo o login e a senha do portal do Detran”, afirma Maxwell
Vieira, diretor-presidente do
Detran.SP.
Como vincular?
O cidadão deve ter cadastro no
site
do
Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br) e associar as
contas. O primeiro passo é se logar
no portal, com o CPF e a senha no
topo da página inicial, em “Entre ou

Cadastre-se”, e, assim que o sistema reconhecer o usuário, clicar na
opção “Meu cadastro”.
No campo “Associar contas”,
é possível optar por vincular apenas o e-mail do Gmail, a conta
do Facebook ou ambas. Basta
incluir os e-mails e as senhas
utilizados para entrar nessas plataformas e, em seguida, acessar
o site do Detran.SP.
Lá, o cidadão pode realizar
27 serviços de trânsito relacionados a Carteira Nacional de

Habilitação (como 2ª via e CNH
definitiva), veículos (pesquisa
de débitos e restrições) e infrações (consulta de multas e solicitação de recurso de penalidade), entre outros. Basta fazer
cadastro e criar login e senha,
que garantem a segurança dos
dados pessoais.
É possível também remover
o vínculo a qualquer momento,
mas vale ressaltar que nenhuma
informação do usuário é postada nas redes sociais.

Prefeitura entrega 104 termos
de quitação em Heliópolis
O prefeito João Doria
entregou neste domingo (12),
104 Term os de Quitação para
mutuários de Heliópolis, na zona
sul da cidade. Esses documentos
garantem a propriedade definitiva do imóvel e eram uma reivindicação antiga da comunidade. O
evento nesta tarde marcou também a entrega de uma quadra poliesportiva comunitária.
“Eu entrego a documentação

para as mães guerreiras, que comandam as famílias. Isso porque
elas não alugam o apartamento,
elas não vendem, porque elas
sabem da importância do teto
para seus filhos”, afirmou o prefeito Doria.
Os documentos entregues
permitem que moradores de
apartamentos nos conjuntos habitacionais Heliópolis C e I possam ir ao cartório e fazer o re-

gistro do i m ó v e l e m s e u
nome. A ação de regularização fundiária é realizada pela
Secretaria Municipal de Habitação e pela Cohab-SP. “Estamos entregando os primeiros 104 termos, mas estamos
trabalhando para entregar 8
mil títulos de regularização
de toda esta região”, disse
Edson Aparecido, presidente
da Cohab.

Quadra
A quadra esportiva foi inaugurada em uma área pertencente à Cohab e administrada pelo
Movimento Sem Teto do Ipiranga (MSTI). A área de lazer recebeu investimentos de R$ 1,2
milhão de uma emenda parlamentar. Na obra, também está
prevista instalação de uma academia de ginástica, em parceria
com a empresa Nine.
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Justiça Federal suspende cobrança
por bagagem despachada
A Justiça Federal em São
Paulo concedeu na segundafeira (13) liminar contra a
norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar pelo
despacho de bagagens. A decisão da 22ª Vara Cível atende pedido do Ministério Público Federal (MPF) contra a
Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac), que permite as novas
taxas a partir de hoje (14).

Na ação, o MPF argumentou
que “a cobrança fere os direitos
do consumidor e levará à piora
dos serviços mais baratos prestados pelas empresas”.
Atualmente os passageiros
têm direito de despachar itens
com até 23 quilos em voos nacionais e dois volumes de até 32
quilos cada, em viagens internacionais, sem pagar taxas extras.
Na cabine, os consumidores podem levar bagagem que não ultrapassem 5 quilos.

O Artigo 13 da nova resolução da Anac elimina a franquia mínima de bagagem despachada, alertou o MPF. O valor pago pela passagem incluiria apenas a franquia da bagagem de mão de 10 quilos, peso
que pode ser reduzido “por
motivo de segurança ou de capacidade da aeronave”.
O Ministério Público argumenta que a Anac fez a mudança sem analisar a estrutura
do mercado brasileiro, nem o

impacto da medida sobre os
passageiros com menor poder
aquisitivo. Além disso, uma
perícia realizada pelo MPF
concluiu que “o objetivo das
novas regras é ampliar o lucro
das companhias, que reduzirão
a qualidade dos serviços de
menor custo, já embutidos no
valor das passagens, e aperfeiçoarão os pacotes mais caros
para estimular os consumidores a comprá-los”. (Agencia
Brasil)

Após depoimento a Moro, Cardozo diz
que caixa 2 é prática histórica no país
Após depoimento perante o
juiz Sérgio Moro, que durou cerca de 20 minutos, o ex-ministro
da Justiça José Eduardo Cardozo disse que a prática de caixa 2
em campanhas eleitorais “é histórica e recorrente, fruto de um
sistema político anacrônico”, e
acrescentou que a prática não
está necessariamente associada
a ato de corrupção ou lavagem
de dinheiro.
Também foi ouvido hoje, por
videoconferência, no Fórum
Criminal de São Paulo, o empresário Emílio Odebrecht, dono do
grupo Odebrecht e pai do ex-presidente do grupo Marcelo Odebrecht – condenado a 19 anos e
quatro meses de prisão por participação no esquema investigado pela Operação Lava Jato. Tra-

ta-se do primeiro depoimento do
empresário ao juiz Sérgio Moro.
Ao deixar o fórum, José
Eduardo Cardozo disse que, apesar de ilegal, a prática de caixa 2
“nem sempre agasalha a corrupção”. O ex-ministro disse que a
empresa doa o dinheiro ,o e o
beneficiário processa como caixa 2 muitas vezes sem saber a
origem dos recursos.
Ele relatou ter respondido a
perguntas do advogado de defesa de Palocci e também feito
esclarecimentos solicitados
pelo juiz Moro. Mas se eximiu
de dar detalhes sobre o teor das
indagações, lembrando que o
processo corre sob sigilo e que,
caso quebrasse essa exigência,
poderia correr o risco de entrar
no fórum como testemunha e

sair como réu.
Questionado se tinha conhecimento de ilegalidades na campanha de 2014, o ex-ministro afirmou que, apesar de não ter participado, pode testemunhar que a
ex-presidente Dilma Rouseff tinha uma postura rígida contra o
recebimento de dinheiro ilegal.
Palocci
O advogado José Roberto
Batochio, que defende o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil Antonio Palocci, saiu satisfeito da audiência. “Nada se provou que incriminasse o Palocci”,
disse o advogado, apesar de citar que um ou dois depoentes
teriam declarado já ter ouvido
“dizer que era o Palocci, o italiano”. Italiano é o codinome que

consta de uma planilha de propinas da empreiteira.
Entre os depoimentos que
considerou favoráveis a seu cliente, Batochio destacou o do
empresário Emílio Odebrecht:
“ele foi muito claro em dizer que
jamais ouviu dizer que o italiano fosse o Palocci”.
Palocci foi preso em setembro do ano passado, durante a 35ª
fase da Operação Lava Jato, a
Omertá. Para Batochio, a prisão é
“arbitrária e abusiva”. Ele afirma
que “não tem sentido manter preso um homem enquanto se apura
se ele é, ou não é, culpado por alguma coisa e quando a instrução
do processo pelas testemunhas
mostra que ele não participou de
nenhuma irregularidade”, afirmou Batochio.(Agencia Brasil)

MPRJ pede devolução de R$ 200 mi
por superfaturamento no Maracanã
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ)
ajuizou uma ação pedindo que
cerca de R$ 200 milhões sejam
devolvidos aos cofres públicos
por suspeita de superfaturamento nas obras do Maracanã. Segundo o MPRJ, a estimativa dos
custos foi inviabilizada por erros no projeto básico e pela forma inviabilizada por erros no
projeto básico e pela forma genérica de apresentação de serviços e itens previstos. Como resultado, houve excesso de aditivos ao projeto.
Os 16 termos aditivos à proposta vencedora da licitação elevaram o orçamento inicial de R$
705 milhões para R$ 1,2 bilhão
ao final da obra. Para o promotor de justiça Flávio Bonazza, a
quantidade de aditivos pode ter
sido excessiva por conta das falhas no projeto básico, que permitiu que o consórcio tivesse
“total controle do projeto executivo, quando quem deveria ter
esse controle era o Estado”.
O pedido do Ministério Público estadual é embasado por
irregularidades identificadas

pelo Tribunal de Contas da União
e pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro. De
acordo com o MPRJ, o TCU
constatou que, já na licitação, o
“excesso de exigências” limitava a concorrência. Já o TCE-RJ
identificou o superfaturamento.
Os alvos do MPRJ são as
construtoras que formam o Consórcio Maracanã (Odebrecht,
Andrade Gutierrez e Delta), o
ex-secretário estadual de Obras
Hudson Braga e o diretor-presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop), Ícaro
Moreno Júnior. Além deles, são
citados três membros da Comissão de Fiscalização de contrato
e outros dois funcionários da
Emop. Hudson Braga já está preso pela Operação Calicute, resultado da força-tarefa da Lava
Jato no Rio de Janeiro.
Os problemas apontados
pelo MP no projeto básico da
reforma causaram prejuízos aos
cofres públicos, como o aumento do gasto com ar-condicionado, que saltou de R$ 1,5 milhão
para R$ 18,5 milhões, aumento
de mais de 1.200%.

A ausência de fiscalização e
as mudanças significativas no
projeto adicionaram ainda custos como o da construção da
nova cobertura do estádio, que
inicialmente seria apenas reformada. O consórcio vencedor
condenou a estrutura, e o custo
da reconstrução foi de R$ 274
milhões, valor que a promotoria
afirma ser “muito superior” ao
praticado em outros países pela
mesma empresa.
Em julho do ano passado, o
TCE-RJ já havia determinado,
em sessão plenária, que a Secretaria de Estado de Fazenda retivesse pouco mais de R$ 198
milhões das construtoras.
O conselheiro-relator do
TCE-RJ, José Gomes Graciosa,
estimou que as construtoras podem ter ganhado R$ 95 milhões
a mais apenas com a falta de revisão dos preços, após desonerações fiscais concedidas pelo
governo federal e ignoradas
pelo governo do estado.
Graciosa afirmou que faltou
planejamento e houve “megalomania estatal”. O relator do TCE
criticou o enquadramento da

obra como reforma e disse que
isso garantiu mais elasticidade
para alterações contratuais. Para
ele, o estádio foi quase todo demolido para que um novo fosse
construído.
Na época, o TCE deu prazo
de 30 dias para a apresentação
da defesa dos envolvidos e, desde então, o corpo técnico do tribunal analisa o que foi enviado
por eles. Não há prazo para essa
análise terminar e, após a conclusão, o resultado é enviado ao
relator para que ele se posicione em um prazo de 60 dias.
As construtoras Andrade
Gutierrez e Delta afirmaram que
não vão comentar a ação ajuizada pelo MPRJ. A Odebrecht disse que colabora com as autoridades e trabalha na implantação de melhores práticas de
controle e fiscalização. Em
nota, a Empresa de Obras Públicas do Estado diz que todas
as questões levantadas foram
respondidas ao TCE-RJ e estão sob análise, além de destacar que ainda não foi notificada da ação do ministério público. (Agencias Brasil)

Ipem-SP fiscaliza balanças de
check-in em aeroportos paulistas
O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo
(Ipem-SP), órgão de proteção ao
consumidor, ligado a governo
estadual, fiscalizou na segundafeira (13) as balanças utilizadas
no controle de pesos de bagagens (check-in) dos aeroportos
de Congonhas (São Paulo),
Cumbica (Guarulhos), Viracopos (Campinas), Araçatuba, São
José dos Campos, São José do
Rio Preto, Presidente Prudente
e Ribeirão Preto para verificar
se os equipamentos estão pesando corretamente e assim evitar
prejuízos para os passageiros,
como cobrança indevida de excesso de bagagem.
No Aeroporto de Congonhas
foram fiscalizadas 51 balanças,
todas aprovadas. Em Viracopos
(Campinas), foram 84 balanças
aprovadas; em Araçatuba, três
aprovadas; em São José dos Campos, as nove balanças do aeroporto também foram aprovadas; em
Ribeirão Preto onze foram aprovadas, assim como as duas existentes no terminal de Bauru.
Em São José do Rio Preto,
das 11 balanças, seis foram aprovadas e cinco reprovadas. Em
Presidente Prudente, das sete
balanças do aeroporto, três fo-

ram aprovadas e quatro reprovadas. Apenas em Cumbica (Guarulhos) a fiscalização não foi
concluída, devido ao alto número de balanças (mais de 330).
Os responsáveis pelas balanças autuadas pelo Ipem-SP têm
dez dias para apresentar defesa
ao órgão. De acordo com a Lei
Federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.
Irregularidades
De acordo com o Ipem, entre as irregularidades que podem
ser encontradas estão as balanças sem lacre e desreguladas;
instrumentos com visor danificado, que dificulta a leitura do
peso ou sem obstrução do visor;
deslocamento da plataforma de
pesagem, que pode resultar na
pesagem incorreta; e instrumentos sem o controle de verificação legal, emitido em 2016 e
válido até 2017.
Ao chegar no check-in o passageiro deve observar se o visor
da balança está zerado antes de
posicionar a bagagem e se há o
selo de verificação do instrumento com validade de 2017 ou
2018, que atesta que a balança
foi verificada.
Segundo o delegado regional

do Ipem, Fábio Augusto Mattenhauer, a verificação é feita anualmente e foi antecipada para
garantir que os equipamentos
estejam funcionando adequadamente em função do novo regulamento da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac). “A balança pode ser desde reprovada, e
nesse caso um mecânico deve
fazer os ajustes necessários, até
interditada, caso não esteja pesando corretamente. Ela não poderá ser utilizada até passar por
um mecânico credenciado que
fará a devida manutenção.”
Novo regulamento
A fiscalização ocorre um dia
antes da data prevista para que
entre em vigor o novo regulamento aprovado pela Anac para
o transporte aéreo de passageiros, que prevê a possibilidade de
as empresas cobrarem por qualquer bagagem despachada. Cada
empresa está definindo como
será feita a cobrança pela bagagem, por isso, os passageiros
devem se informar antes de comprar a passagem.
O fim da franquia de bagagens está sendo questionado na
Justiça pelo Ministério Público
Federal e pela Ordem dos Advo-

gados do Brasil (OAB). Além
disso, o Senado aprovou um projeto proibindo o fim da franquia,
mas a matéria ainda tem que ser
analisada pela Câmara dos Deputados. A Justiça Federal em
São Paulo concedeu na segunda-feira (13) liminar contra a
norma que autoriza as companhias aéreas a cobrar pelo despacho
de bagagens.
A possibilidade de cobrança
pelo despacho das bagagens valeria para quem comprasse passagem a partir de hoje, (14), ou
seja, quem tiver comprado o bilhete antes desse dia não sofreria as alterações. Atualmente, as
companhias são obrigadas a oferecer um limite de bagagem sem
custo para os passageiros (23
quilos, no caso de voos domésticos, e duas malas de 32 quilos
cada para voos internacionais).
Com a mudança, as empresas
terão total liberdade para oferecer passagens com ou sem franquia, que poderá ser contratada
na hora da compra do bilhete ou
no momento do check-in.
Além da liberdade para cobrança das malas despachadas, a
Anac determinou que a franquia de
bagagem de mão deve passar de 5
kg para 10 kg. (Agencia Brasil)

Avança projeto de
exploração de petróleo
nas Ilhas Malvinas
A empresa britânica Premier Oil - que desenvolve atividades
de exploração e produção de hidrocarbonetos offshore nas Ilhas
Malvinas — informou que continua trabalhando com seus quatro
parceiros principais e provedores de serviços de poço e logística “para otimizar o desempenho das instalações” no campo de
petróleo Sea Lion, no Atlântico Sul. As informações são da agência
de notícias argentina Télam.
“Os êxitos recentes incluem la otimização do projeto subaquático de um único centro de perfuração, para reduzir os custos de instalação”, informou o site americano especializado
Offshore-mag. Como resultado deste trabalho, a Premier Oil
reduziu sua estimativa de investimentos e equipamentos e instalações necessárias para o negócio de U$ 1.8 bilhões para U$ 1.5
bilhões.
A empresa já elaborou pacotes de licitação para os sistemas
de perfuração, produção submarina e diversos elementos logísticos, que planeja realizar “quando seja apropriado para celebrar
acordos vinculantes”.
A estratégia geral da Premier Oil segue sendo um desenvolvimento gradual de seus descobrimentos na bacia norte das
Malvinas, começando con a Fase 1, que pretende produzir 220
milhões de barris, precisou o site dae internet, baseado em Houston, Texas.
Disputa
O arquipélago do Atlântico Sul é motivo de disputa entre o
Reino Unido e a Argentina, que reivindica sua soberania sobre as
Ilhas Malvinas. O contencioso levou inclusive a um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido no arquipélago, em 1982.
No início desse mês de março, o governo argentino manifestou ao Brasil preocupação em relação a aviões militares britânicos que voavam para as Ilhas Malvinas e teriam feito escalas no
Brasil. No comunicado, os argentinos lembraram do compromisso assinado pelos membros do Mercosul de impedir o pouso
de aeronaves de guerra do Reino Unido com destino ao arquipélago. A única exceção seria em caso de emergência ou por motivos humanitários.
O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, disse na quinta-feira passada (9), em visita oficial a Buenos
Aires, que o Brasil está investigando o caso. (Agencia Brasil)

Após ataques,
rebeldes querem
boicotar conversas
sobre a Síria no
Cazaquistão
Os rebeldes sírios querem boicotar a nova rodada de conversações sobre a Síria marcada para esta semana no Cazaquistão,
“uma vez que os ataques às zonas rebeldes e o assassinato de
civis continuam, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em
dezembro”, disse na segunda-feira(13) o porta-voz da oposição,
Ahmed Ramadan. As informações são da agência de notícias alemã DPA.
“Ademais, ainda não chegou nenhum carregamento de ajuda
humanitária às regiões sitiadas, e a Rússia, como potência mediadora, não cumpriu com o prometido”, disse Ramadan.
A Rússia criticou a decisão, dado que as violações pontuais
do cessar-fogo não são desculpa para realizar um boicote, disse
o vice-ministro de Relações Exteriores russo Guennadi Gatilov,
em Moscou. Além disso, ele assegurou que, desde que se acordou a trégua, a situação se normalizou nas zonas assediadas.
Frágil cessar-fogo
O objetivo das conversações planejadas para terça e quartafeira (14 e 15) na capital do Cazaquistão, Astana, é negociar –
sob a mediação da Rússia e da Turquia – o reforço do frágil cessar-fogo.
Os ativistas denunciam, contudo, que as tropas do governo
sírio atacam continuamente a zona ocupada pelos rebeldes a leste da capital síria, Damasco, assim como o bairro de Al Waer, na
cidade de Homs, no centro do país.
A Agência Árabe Síria de Notícias (Syrian Arab News Agency
-SANA, em inglês) anunciou que os rebeldes aprovaram uma retirada deste bairro, mediada pela Rússia. Trata-se da última zona
controlada pelos rebeldes em Homs. Segundo a Organização das
Nações Unidas (ONU), ao redor de 50 mil pessoas estão incomunicáveis há meses em Al Waer, onde a situação humanitária é
crítica.
Genebra
Apesar da negativa dos rebeldes, hoje se reuniram em Astana
os negociadores do governo sírio, da Rússia e da ONU, informou o Ministério de Relações Exteriores do Cazaquistão. Nas
primeiras negociações, que ocorreram em janeiro e fevereiro,
também participou a oposição síria. Contudo, não se registraram
avanços substanciais.
As conversações de Astana têm lugar paralelamente às negociações de paz de Genebra, promovidas pela ONU, que continuarão em dez dias. A Rússia, junto com o Irã, é o aliado mais importante do governo sírio, enquanto a Turquia apoia os grupos
rebeldes.
Para alcançar uma solução diplomática para o conflito, que já
dura seis anos, é indispensável o estabelecimento de um cessarfogo permanente.
Duplo atentado
Neste fim de semana (11 e 12) a Frente al Nusra, ligada à AlQaeda, assumiu a responsabilidade por um duplo atentado que
abalou a capital síria, Damasco, matando pelo menos 74 pessoas. (Agencia Brasil)
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Caixa libera R$ 3,8 bi no 1º dia de
saques de contas inativas do FGTS
Consórcios registram
aumento de 14,1% em
créditos comercializados
em janeiro
O Sistema de Consórcios
registrou expansão de 14,1%
em seus negócios em janeiro
de 2017, com um aumento de
R$ 800 milhões de créditos
comercializados, informou na
segunda-feira (13) a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (Abac). O
avanço foi resultado do maior
número de vendas de novas cotas em janeiro em comparação
com o mesmo mês de 2016,
quando as adesões aumentaram
em 4,4%, saltando de 168,6
mil, em janeiro do ano passado, para 176 mil, em janeiro
deste ano.
O total de participantes ativos apresentou baixa de 2,8%
em janeiro deste ano com relação ao ano anterior. O volume apresentou redução de
7,16 milhões (2016) para
6,96 milhões (2017). As contemplações em janeiro somaram 104,2 mil, número
12,1% menor do que as 118,5
mil registradas no mesmo
mês de 2016. Também nos
créditos concedidos, houve
redução de 2,3%, ao passar de
R$ 3,53 bilhões em janeiro de
2016 para R$ 3,45 bilhões em
janeiro de 2017.
Segundo o presidente-executivo da Abac, Paulo Roberto
Rossi, o resultado positivo nas

adesões está relacionado com
o número crescente de consumidores que já inseriram boas
práticas financeiras em seu dia
a dia. “Momentos como os atuais exigem que a população
adote ainda mais a essência da
educação financeira. Somente
com ações sustentáveis em relação ao uso do dinheiro será
possível manter um orçamento pessoal e familiar equilibrado. Assim, para planejar a
aquisição de qualquer bem
como imóvel, veículo ou até
mesmo contratar serviço, ficará mais fácil realizá-la por
meio do consórcio, no qual
os custos são menores, os
prazos são longos e as possibilidades de concretizá-la são
mensais”, disse.
Os destaques que marcaram o primeiro mês do ano foram as altas nas adesões em
quatro dos seis setores em que
o mecanismo está presente. No
consórcio de serviços houve
expansão de 47,1%, seguido
pelo de veículos pesados, que
aumentou 23,1%; imóveis,
com 14,7%; e veículos leves,
com 8,6%. Apenas os eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis mostraram retrações, com percentuais de 12,5% e motocicletas, com 2,7% (Agencia Brasil)

Receita Federal
acelera importação
de mercadorias do
Paraguai via terrestre
As microempresas que fazem parte do Simples Nacional poderão importar mais rapidamente mercadorias procedentes do Paraguai por via terrestre. Uma mudança no sistema de controle aduaneiro acelerará a entrada dos artigos pela
fronteira entre Foz do Iguaçu
(PR) e Ciudad del Este, no país
vizinho.
Uma instrução normativa
editada esta semana pelo Fisco reduziu etapas na habilitação das microempresas ao regime especial de importação.
A nova regra também permite
o desligamento do Sistema
Harpia na compra pelos microempresários. Há pouco mais
de dez anos em operação, o
Harpia é um software que detecta irregularidades por meio
da análise dos padrões de compras do contribuinte.
De acordo com a Receita,
além de aumentar a agilidade na
liberação das mercadorias, o
desligamento do sistema gerará economia anual de pelo menos R$ 7 milhões ao Fisco.
Desde o início do Regime Tributário Unificado (RTU), as
importações de mercadorias
pela Ponte da Amizade estavam
sujeitas à fiscalização do Sistema Harpia.
Criado em 2009, o RTU
permite a importação, por microempresa importadora varejista habilitada, de determinadas mercadorias do Paraguai,
por via terrestre, na fronteira
Ciudad Del Este–Foz do Iguaçu. A liberação ocorre por
meio do pagamento unificado

dos impostos e contribuições
federais devidos, com despacho aduaneiro simplificado.
No momento do registro da
declaração de importação, a
microempresa paga 25% sobre
a fatura ao Fisco, observados
os valores de referência mínimos estabelecidos pela Receita. Da alíquota total, 7,88 pontos percentuais (p.p.) correspondem ao Imposto de Importação, 7,87 p.p. ao Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), 7,6% à Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e 1,65% ao
Programa de Integração Social (PIS).
Além de fazerem parte do
Simples Nacional – regime
simplificado de pagamento de
tributos por micro e pequenas
empresas –, as importadoras
precisam ser previamente habilitadas pela Receita Federal.
O RTU só pode ser usado na
compra de produtos eletrônicos, como bens de informática, de telecomunicações e eletroeletrônicos.
A importação simplificada
não abrange os seguintes produtos: mercadorias não destinadas a consumidor final; armas e munições, fogos de artifício e explosivos; bebidas
(inclusive alcoólicas); cigarros; veículos automotores
em geral e embarcações de
todo tipo (inclusive partes e
peças, como pneus); medicamentos; bens usados e bens
com importação suspensa ou
proibida no Brasil. (Agencia
Brasil)

No primeiro dia de saques
das contas inativas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), na sexta-feira (10), 1, 4
milhões de trabalhadores sacaram R$ 1,8 bilhões, informou a
Caixa, seja em agências, caixas
eletrônicos ou lotéricas. Outros
R$ 2 bilhões foram depositados
automaticamente nas contas de
quem é cliente do banco.
Desde sexta-feira (10), 4,8
milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro
podem ter acesso ao saldo de
suas contas inativas no FGTS.
Mesmo com algumas agências
abrindo às 8h, grandes filas se
formaram ao longo do dia. Segundo a Caixa, foram realizados
na sexta-feira 518 mil atendimentos presenciais.
Apesar de alguns relatos de
lentidão nos sistemas, o vicepresidente de Tecnologia da Cai-

xa, José Antônio Eirado, afirmou
no sábado (11) que os problemas
foram pontuais, sendo rapidamente corrigidos. “Devido à carga, uma ou outra agência teve
tempo de resposta um pouco
ruim, mas tivemos gente de plantão o dia todo para arrumar esses
problemas, para que pudéssemos
abrir hoje sem eles”, disse.
No sábado, a Caixa abriu
1.841 agências em todo o Brasil, das 9h às 15h, para atender
somente questões relacionadas
às contas inativas do FGTS.
Na segunda e terça, as agências
abrirão a partir das 9h.
Para ser atendido, não é
necessário ter nascido em janeiro e fevereiro. Embora somente
as pessoas nascidas nesses meses possam realizar o saque, a
Caixa recomenda que as pessoas com aniversário nos demais
meses do ano aproveitem o plan-

tão de sábado para se antecipar
eventuais problemas de cadastro
e/ou verificar inconsistências
nos dados, por exemplo.
Foi o caso de Jairo Rocha,
de 51 anos. Ele nasceu em novembro, portanto só poderá realizar seu saque em junho, mas
foi a uma agência da Caixa na
região central de Brasília para
verificar inconsistências em
sua conta no FGTS.
“Estou me antecipando. Na
consulta que fiz pela internet
consta um saldo bem menor do
que eu, pelos meus cálculos, teria direito, então juntei meus
documentos e vim aqui verificar
o que houve”, disse o administrador, que conseguiu ser atendimento neste sábado com menos de 15 minutos de espera.
Pode sacar a quantia parada
em contas inativas quem teve
contratos de trabalho encerra-

dos até 31 de dezembro de 2015.
Tem acesso aos recursos somente aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro.
De acordo com o calendário
divulgado pelo governo, a partir
de 10 de abril, será liberado o
dinheiro dos nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio,
é a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto. Os aniversariantes de setembro, outubro
e novembro poderão sacar os
valores a que têm direito a partir de 16 de junho. Por fim, a
partir de julho será liberado o
dinheiro dos nascidos em dezembro.
No total, há 49,6 milhões de
contas inativas aptas a ter os valores liberados. A expectativa do
governo é que, ao resgatar o dinheiro parado, os trabalhadores
injetem mais de R$ 30 bilhões
na economia. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro reduz estimativa
de inflação de 4,36% para 4,19%
O mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação
este ano. A estimativa para o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
passou de 4,36% para 4,19%,
de acordo com o boletim Focus, uma publicação elaborada
todas as semanas, pelo Banco
Central (BC), e divulgada às
segundas-feiras.
A projeção para a inflação
este ano está abaixo do centro

da meta, que é 4,5%. A meta
tem ainda limite inferior de 3%
e superior de 6%. Para 2018, a
estimativa não foi alterada –
continua em 4,5%.
A projeção de instituições
financeiras para o crescimento da economia (Produto Interno Bruto – PIB – a soma de
todas as riquezas produzidas
pelo país) este ano foi ajustada de 0,49% para 0,48%. Para
o próximo ano, a estimativa

passou de 2,39% para 2,40%.
Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerrará
2017 em 9% ao ano. A expectativa anterior era 9,25% ao
ano. Para o final de 2018, a expectativa passou de 9% para
8,75% ao ano.
Atualmente, a Selic está em
12,25% ao ano. A Selic é um
dos instrumentos usados para
influenciar a atividade econômica e a inflação. Quando o

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

Biometria deve chegar a todos
eleitores até 2020, diz Gilmar Mendes
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse na segunda-feira (13) que todos os eleitores devem estar cadastrados
no sistema biométrico - pelas
impressões digitais - até 2020.
Segundo o ministro, para o
pleito do próximo ano, pelo
menos 80 milhões de pessoas
aptas a votar devem estar registradas pelo novo sistema. “Cer-

tamente vamos concluir todo
esse trabalho para as eleições
de 2020”, enfatizou ao falar
sobre o tema no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP).
O TRE-SP iniciou o recadastramento biométrico obrigatório
em 79 municípios, totalizando
933,8 mil eleitores. Atualmente, mais de 6,5 milhões dos aptos a votar no estado estão re-

gistrados no novo modelo.
Para se recadastrar, os eleitores devem agendar o atendimento na página do TRE. Quem
não comparecer à revisão nas
cidades onde biometria é obrigatória terá o título cancelado.
Nas demais localidades, os cidadãos podem pedir o registro
voluntariamente.
Segundo Mendes, a identificação pelas impressões digi-

tais vai dar mais segurança a
processos como o de coleta de
assinatura para criação de partidos ou para projetos de lei
de iniciativa popular. “Eu imagino que, tanto nos projetos
de iniciativa popular quanto
apoiamento de formação de
partidos, nós teríamos agora
a possibilidade de usar esse
sistema da assinatura digital.”
(Agencia Brasil)

Saiba o que deve ser declarado
no Imposto de Renda
Os contribuintes obrigados
a apresentar a Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física 2017 devem ficar atentos
para não deixar de informar à
Receita Federal nenhum bem ou
direito e por isso cair na malha
fina. Mesmo os rendimentos
isentos de imposto devem ser
declarados. O prazo para a entrega da declaração começou no
dia 2 deste mês e vai até as
23h59 do dia 28 de abril.
A perita contábil Sandra
Batista, conselheira do Conselho Federal de Contabilidade,
explica que na declaração devem constar os rendimentos
oriundos do trabalho, como o
salário, e os de capital, resultado de aplicações financeiras
e lucros, por exemplo. Ela explicou que é importante declarar até os rendimentos isentos
para justificar a evolução patrimonial do contribuinte, como
a compra de casas e carros.
“É preciso declarar todos os
rendimentos, ainda que sejam
isentos, porque em algum momento eles podem se tornar um
patrimônio e será preciso explicar a origem do dinheiro que
gerou esse patrimônio”, disse.
Entre os rendimentos isentos que devem ser informados,
por exemplo, estão o saque de
recursos do FGTS. A perita
destaca também os rendimentos que não geram recolhimento de imposto: como indenização por acidente de trabalho ou
para reparar danos patrimoniais ou físicos, no caso de um
acidente de carro, por exemplo.
Também é obrigatório in-

formar bens móveis, como
obras de arte e joias, com valor a partir de R$ 5 mil. Outra
informação que deve constar
da declaração é o saldo em
conta-corrente ou de aplicações financeiras, como a poupança, acima de R$ 140.
Ganhos
Os ganhos com a venda de
imóvel ou de participação em
empresa também não podem
ser omitidos. Ao vender uma
casa, o contribuinte deve apurar o ganho de capital e recolher o tributo. Depois, deve levar essa informação para a declaração, além dos dados do
comprador. Mesmo nos casos
em que o contribuinte se beneficia da isenção, a informação deve ser informada.
Sandra Batista lembra que a
Receita tem dado atenção à
venda de participação em empresas e também consegue cruzar dados de cartórios e de
compradores de imóveis com
os do contribuinte.
No caso de compra de imóvel, essa informação deve constar da declaração no campo “Bens
e Direitos”, com dados sobre o
valor do imóvel, da entrada e do
uso do FGTS, se houver. Se for
feito financiamento, o saldo devedor deve ser informado em “dívidas e ônus”, explicou ela.
Outros rendimentos que
devem ser informados são os
provenientes de aluguéis, heranças e de trabalho como freelancer (bicos), por exemplo.
Fiscalização da Receita

“A Receita vem a cada ano
inovando e utilizando tecnologias para que o tributo seja recolhido de acordo com a legislação”, disse Sandra. Ela destacou que pagar o tributo é um
dever. “Uma coisa é gostar ou
não de pagar tributo. Mas, independente do gosto, é um dever. A figura do leão é de soberania, não é para passar medo”,
destacou.
A perita disse ainda que atualmente a Receita aguarda a
declaração do contribuinte para
fazer a conferência com informações que já tem disponíveis.
“A Receita recebe informações de médicos, hospitais,
clínicas e planos de saúde. Os
bancos informam movimentações a partir de R$ 5 mil a cada
seis meses. As administradoras
de cartão informam valores
acima de R$ 5 mil, por mês. E
empregadores, os rendimentos”, explicou.
Sandra lembra também que
a Receita vai cruzar informações do eSocial com as do
contribuinte. Ela citou que há
casos de contribuintes que
usam indevidamente o CPF de
empregadas domésticas que
não trabalham em suas casas
para receber restituição de Imposto de Renda. A Receita sabe
que a informação é falsa porque o CPF é usado em mais de
uma declaração.
“No momento de prestação
de contas do contribuinte, a
Receita já tem quase todas as
informações. A Receita faz o
cruzamento e consegue ver
quando há divergências, que

pode ocorrer por erro ou
omissão”, disse Sandra. Segundo ela, geralmente os erros são
de digitação. Já a omissão de
rendimentos, como os de trabalho autônomo, pode levar o
contribuinte a ser notificado e
ter que pagar imposto e multa.
A perita orienta os contribuintes a acompanhar o processamento da declaração por
meio do e-CAC, um centro virtual de atendimento da Receita Federal. “Caso caia na malha fina, o contribuinte pode
corrigir o erro e não sofrer
penalidades”, explicou.
Obrigatoriedade
A declaração do IR é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70; para quem
recebeu rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja
soma foi superior a R$ 40 mil;
e para quem obteve, em qualquer mês, ganho de capital na
alienação de bens ou direitos
sujeitos à incidência do imposto, ou fez operações em bolsas de valores, de mercadorias
e de futuros.
No caso da atividade rural,
deve declarar o contribuinte
que tive renda bruta em valor
superior a R$ 142.798,50; que
pretenda compensar prejuízos
do ano-calendário de 2016 ou
posteriores; ou teve, em 31 de
dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.
(Agencia Brasil)
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TRIDAY SERIES 2017: temporada
começa com sucesso na USP
Muita animação e técnica marcaram a primeira etapa de domingo
Miguel Sanches, 2h08min40seg;
5) Luiz Navas, 2h09min22seg.

Circuito Sul-Americano

Brasil fica com ouro
e bronze e mantém
liderança do ranking
na Argentina

Feminino:
1)
Juana
Abdala,
2h24min50seg; 2) Monica Tavares, 2h27min36seg; 3) Thainá
Conde, 2h28min03seg; 4) Xan
Figueiredo, 2h29min33seg; 5)
Rosicler Costa, 2h30min33seg.
Sprint Masculino:
1)
Pedro
Apud,
1h01min48seg; 2) Eduardo Beretta, 1h05min05seg; 3) Ricardo Hirsch, 1h06min22seg; 4)
Leonardo
da
Silva,
1h07min01seg; 5) Azarias Feitos
Junior, 1h07min40seg.

Ciclismo
A prova de abertura encantou
a todos. Com a excelência da
Unlimited Sports, também responsável pelas cinco provas do
Circuito IRONMAN no país, o
evento foi considerado muito
positivo. Sem dúvida nenhuma,
apesar da questão do percurso de
ciclismo, tivemos um grande carinho com os atletas e o saldo foi
muito positivo. Será o primeiro
de muitos, com certeza”, destacou Carlos Galvão CEO da Unlimited Sports.
Juana Abdala, vencedora da
primeira etapa, destacou a boa

Vitoria na etapa de abertura.
“Para mim foi incrivel. Fiz uma
boa prova e, como treino aqui Na
USP, sabia de cada trecho do circuito. Tive uma boa natação e um
pedal forte, deixando mais tranquilo para a corrida. Estou feliz
e devo participar das demais etapas”, destacou a atleta paulista.
Resultados Olímpico Masculino:
1)
Cássio
Abreu,
2h06min03seg; 2) Rafael Ramos, 2h06min53seg; 3) Eduardo Fernandes, 2h07min14seg; 4)

Feminino:
1) Fernanda Palma,
1h12min05seg; 2) Beatriz
Granzieira, 1h15min40seg; 3)
Juliana
S e i l e r,
1h19min29seg; 4) Kika Locchi, 1h19min38seg; 5) Marina Jacob, 1h19min41seg.
O Circuito TRIDAY SERIES
é uma realização da Unlimited
Sports, com o patrocínio da
Omint e Porsche e apoio da Shimano, Aqua Sphere, Trek, Fits e
Tuffo. Mais informações no site
www.tridayseries.com.br

Oscar e Hevaldo faturam título em decisão contra chilenos; Val e Ângela ficam com medalha de bronze

Foto/Divulgação

Foto/Fábio Falconi

A temporada 2017 do Circuito TRIDAY Series começou no
domingo, com a primeira das
sete etapas programadas para a
temporada. A Cidade Universitária de São Paulo - USP recebeu
cerca de 500 atletas, limite técnico, divididos pelas categorias
Olímpico - 1,5km de natação/
40km de ciclismo/10km de corrida - e Sprint - 750m, 20km e
5km. Com muita garra e animação, os competidores deram o
máximo, proporcionando um
evento bastante técnico e agradável. Na briga pelo pódio da distância olímpica Cássio Abreu e
Juana Abdala foram os melhores,
garantindo o topo do pódio. Na
prova de Sprint, os vencedores
foram
Pedro
Apud,
1h01min48seg, e Fernanda Palma, 1h12min05seg.
Cássio completou a prova em
2h06min03seg, 50 segundos
mais rápido que o vice-campeão,
Rafael Ramos, 2h06min53seg.
Eduardo Fernandes terminou em
terceiro. Já Juana marcou o tempo de 2h24min50seg, com boa
vantagem para a segunda colocada,
Monica
Tavares,
2h27min36seg. Thaina Conde
ficou com a terceira colocação,
2h28min03seg.

Rotax Max

Thiago Oliveira vence e assume
a liderança na Rookie
Um campeonato tradicional
como a Copa São Paulo de Kart
Granja Viana, que tem uma categoria competitiva como a Rotax
Max, requer investimento nos
melhores equipamentos e nas
equipes mais badaladas para que
o kartista alcance algum sucesso. No entanto, nada substitui o
talento do piloto e um time colaborativo. E foi isto o que levou o jovem Thiago Lopez Oliveira (Oficina Box100/Oka
Blindagens) para a vitória e a liderança do certame na classe
Rookie após a segunda etapa,
realizada no último final de semana (11/3) no kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP).

“Estou bem feliz com os resultados destas etapas. Eu não
imaginava até quinta-feira que
iria correr e ainda mais conseguir andar na frente e vencer esta
etapa”, comentou Thiago Oliveira, que terminou a primeira bateria em terceiro na Geral e segundo na Rookie, e na última foi
segundo na classificação Geral e
venceu na Rookie.
Na primeira etapa da Copa
São Paulo de Kart Granja Viana
Thiago Oliveira já tinha corrido
com um chassi Praga emprestado por Sérgio Moreno, que foi
montado pela Renato Russo Racing, e encerrou a programação
na segunda colocação. Nesta se-

gunda etapa quem colaborou foi
a equipe Kart Zoom, de Victor
Chiarelli, que cuidou do chassi
Techspeed emprestado pelo preparador Pequeno. E o motor novamente foi emprestado.
“Com a ajuda de todos consegui fazer mais uma etapa. O
kart e o motor que me emprestaram eram muito bons.
Só tenho que agradecer a todos, sem a força deles eu jamais teria conseguido estes
resultados”, explicou. “Foi
muito legal andar na equipe
em que fiz as minhas primeiras corridas na Cadete, quando eu ainda era baixinho. O
bom é que deixei muito ami-

gos e que agora me ajudaram
e pudemos comemorar mais
uma vitória juntos”,
Com três segundos lugares e
uma vitória, agora o jovem de 15
anos de idade é o líder da classe
Rookie na Rotax Max. “Com estes resultados positivos e a possibilidade de continuar na luta
pelo título da Rotax Max, temos
mais ânimo de continuar correndo atrás de apoiadores, para treinar e desenvolver um equipamento que fique constantemente comigo”, assegura.
A terceira etapa da Copa São
Paulo de Kart Granja Viana será
no dia 8 de abril, novamente no
Kartódromo Granja Viana.

Foto/Divulgação

Full Time Sports inova em 2017
com academia para pilotos

Campeonato Brasileiro de Turismo
A temporada 2017 do Campeonato Brasileiro de Turismo
tem uma nova equipe, aliás, não
tão nova, uma vez que já fez parte
do grid da extinta “Stock Light”,
sendo a última equipe campeã da
categoria de acesso à Stock Car
em 2009. A Full Time Academy
entra no Brasileiro de Turismo

para dar a base necessária para os
pilotos iniciantes que queiram
continuar no Turismo, almejando
uma vaga na principal categoria de
automobilismo nacional.
Com o intuito de formação de
pilotos, a Full Time Academy trás
para o automobilismo brasileiro,
pela primeira vez idealizado por

uma equipe, um verdadeiro curso de formação profissional
com a pretensão de melhorar as
habilidades do piloto. Neste sentido, e recorrendo ao auxílio de
uma formação profissional eficiente equivale a pilotos mais
estruturados no futuro próximo.
“Fazer o Turismo não é nenhuma grande novidade para nós,
pois eu comecei com a Light, foi
de lá que tirei grande parte das
experiências que levo hoje na
Stock Car. E é exatamente isso
que queremos levar para o Turismo: conhecimento, experiência
e quilometragem para nossos pilotos que estão iniciando.” comentou Mauricio Ferreira, chefe de equipe da Full Time Sports.
O primeiro piloto da Full
Time Academy é Giulio Borlen-

ghi, que fará sua primeira temporada inteira no Campeonato
Brasileiro de Turismo. “A expectativa para esse ano é muito boa,
ano passado participei de 3 etapas do turismo que me fizeram
sentir familiarizado com o carro
e categoria. 2017 será um ano de
muito aprendizado e desenvolvimento, e acredito que a parceria
com a Full Time Academy tem
enorme potencial e juntos podemos ser competitivos e evoluir
durante a temporada.
A Full Time Sports também
está presente na principal categoria de automobilismo nacional, a Stock Car.
O Campeonato Brasileiro de
Turismo tem dois dias de treinos
pré temporada em Londrina, nesta terça-feira e quarta-feira.

Oscar e Hevaldo (verde) no lugar mais alto do pódio em
Rosário
O Brasil foi ao lugar
mais alto do pódio pela terceira etapa consecutiva no
Circuito Sul-Americano
2017. No domingo (12), em
Rosário, Oscar e Hevaldo
(RJ/CE) conquistaram o título da etapa argentina ao
superarem os chilenos Marco e Esteban Grimalt. No
feminino, Val e Ângela (RJ/
DF) levaram a medalha de
bronze ao superarem time
do Paraguai.
Os resultados mantém o
país na lideran ça do ranking
geral nos dois naipes. A próxima etapa do tour continental acontece de 7 a 9 de
abril, em Assunção, no Paraguai. A etapa de Rosário, na
categoria Grand Slam, contou apenas com uma dupla de
cada país em cada naipe, diferente das demais paradas.
Oscar e Hevaldo, que na
etapa passada já haviam ficado com o bronze, subiram
ainda mais alto no pódio em
Rosário. Eles superaram na
final do torneio masculino
os primos chilenos Marco e
Esteban Grimalt por 2 sets
a 0 (28/26, 21/16). Na semifinal, horas antes, os brasileiros haviam vencido os
a rgentinos Azaad e Capogrosso por 2 sets a 1 (22/
20, 15/21, 15/11).
No naipe feminino, Val e
Ângela acabaram sofrendo
derrota na semifinal, ao serem superadas pelas argen-

tinas Ana Gallay e Georgina Klug por 2 sets a 0 (21/
11, 21/16). A recuperação
veio em seguida, na disputa
pela medalha de bronze,
quando as brasileiras superaram as paraguaias Michelle e Erika por 2 sets a 0
(21/9, 21/17).
O ouro deixou o Brasil
na liderança do ranking geral do torneio masculino,
com 560 pontos, 20 acima
do Chile. No naipe feminino, o bronze faz o país chegar aos mesmos 560 pontos. O Paraguai, em segundo lugar, soma 480 pontos.
O ranking do Circuito
Sul-Americano é feito apenas para os países, contando a pontuação da dupla
mais bem colocada das nações em cada uma das paradas. Os campeões de cada
torneio somam 200 pontos,
o vice, 180, o terceiro colocado, 160, reduzindo 20
pontos em cada posição
subsequente.
A temporada 2017 será
composta por seis paradas
regulares e uma etapa final,
que vale mais pontos. Os
critérios usados pela CBV
na convocação são a posição do ranking de entradas
do Circuito Brasileiro (a
dupla inscrita com melhor
colocação) e uma dupla
Sub-23 escolhida pela entidade com base em critérios técnicos.

