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Governo arrecada R$ 3,7 bilhões
em leilão de aeroportos
Roubo de carga custou R$ 6,1 bilhões
ao Brasil em seis anos
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Quadrilha presa no Rio desviou
14 milhões de litros de combustível
Página 4

A proposta orçamentária dos
Estados Unidos para 2018, apresentada na quinta-feira (16) pelo
presidente Donald Trump, quer
incrementar os gastos militares,
diminuir os recursos para programas de ajuda externa e eliminar o envio de dinheiro do país
para o Fundo Verde das Nações
Unidas, verba destinada para
amenizar as mudanças climáticas. Internamente, a proposta
também traz um corte de recursos para a Agência de Proteção
Ambiental (EPA).
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

29º C
21º C

Noite

O Presidente Michel Temer anunciou hoje no Palácio do
Planalto que, após 22 meses de queda, o país voltou a gerar
empregos. Ele anunciou os dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados do mês de fevereiro, em
cerimônia no Palácio do Planalto

Após críticas, MPSP tem
reunião com prefeitura sobre
projeto para Cracolândia

O presidente Michel Temer comemorou na quinta-feira (16) a retomada da criação
de empregos em fevereiro,
depois de 22 meses seguidos
de queda.
Ao convocar a imprensa
para comentar dados positivos
da economia brasileira, Temer
informou que foram criados
35.612 empregos formais no
mês passado. O presidente disse também que pode “garantir”
que a inflação fechará este ano
abaixo do centro da meta de
4,5% ao ano.
Em uma rara iniciativa, o
próprio presidente anunciou os
dados de emprego, durante uma
fala no Palácio do Planalto. Os
números geralmente são divulgados pelo Ministério do Trabalho.
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Programa “Biblioteca Viva”
transforma espaços públicos
em polos de cultura
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BNDES retoma desembolsos
para mais duas empresas
investigadas na Lava Jato
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Pinheiros recebe o
Rexona-Sesc no primeiro
jogo do playoff
O atual campeão da Superliga feminina de vôlei, Rexona-Sesc (RJ), estreia nesta
sexta-feira (17), na fase de
playoffs. A equipe carioca enfrentará o Pinheiros (SP), que
classificou para as quartas de
final na oitava posição, e o primeiro confronto será às
21h30, com transmissão ao
vivo do SporTV. Com a vantagem da escolha por ter sido o
primeiro colocado, o time dirigido pelo técnico Bernardinho optou por começar a série na casa do adversário, no
ginásio Henrique Villaboin,
em São Paulo (SP). Página 8

Pinheiros recebe o Rexona-Sesc no Ginásio Henrique
Villaboin

Foto/@WSL / Ed Sloane

Turismo
Compra: 3,10
Venda:
3,28

EURO
Compra: 3,34
Venda:
3,34
Adriano de Souza (SP)
Os campeões mundiais
Adriano de Souza e Gabriel

Torneio Alex Dias
Ribeiro de Kart
termina neste sábado
em Interlagos
O Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, zona sul de
São Paulo recebe neste sábado (18), as 17 horas a final do
Torneio Alex Dias Ribeiro de
Kart, que vale também como
segunda etapa do Campeonato
Asseka. O certame abre as co-

Três brasileiros estreiam com
vitorias no Quiksilver Pro

Comercial
Compra: 3,11
Venda:
3,11

Compra: 114,02
Venda: 127,09

Governo
Por meio de sua conta no
Twitter, o presidente Michel
Temer comemorou o ágio obtido nos leilões de aeroportos
realizados hoje. “Sucesso o leilão dos aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e
Florianópolis. Reconquistamos
credibilidade no cenário internacional”, disse o presidente.
“O leilão dos aeroportos
teve ágio de R$ 700 mi. Acerto do programa de concessões
#PPI a cargo da Secretaria
Geral da Presidência da República”, acrescentou. (Agencia
Brasil)

Esporte

DÓLAR

OURO

Florianópolis ficou com a suíça Zurich International Airport
AG, por R$ 83, 3 milhões, ágio
de 58%.

Medina e o potiguar Jadson André, estrearam com vitórias na

Austrália e passaram direto para
a terceira fase do Quiksilver Pro
Gold Coast, nas boas ondas de 35 pés da quinta-feira em Snapper
Rocks. Os outros seis integrantes da “seleção brasileira” perderam, mas terão uma segunda
chance de classificação na primeira rodada eliminatória da
etapa de abertura do World
Surf League Championship
Tour 2017. A única baixa foi a
cearense Silvana Lima, na bateria que a norte-americana
Lakey Peterson tirou a primeira nota 10 do ano e totalizou incríveis 19,27 pontos de 20 possíveis.
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memorações dos 50 anos de
automobilismo do ex-piloto
de Fórmula 1, que fez a sua
primeira corrida durante os
500 km de Brasília, em setembro de 1967, a bordo do
icônico protótipo apelidado
“Patinho Feio”.
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Programação definida
para a etapa de
Goiânia da Stock Car
Foto/ Rafael Gagliano

Orçamento de
Trump aumenta
gastos militares
e corta verba
para meio
ambiente

Foto/ Valter Campanato/Agência Brasil

Em meio ao conflito diplomático aberto entre a Turquia
a Alemanha e a Holanda, o ministro de Relações Exteriores
turco, Mevlüt Cavusoglu, advertiu na quinta-feira (16) sobre uma possível “guerra religiosa” na Europa, segundo a
agência estatal de notícias turca Anadolu. Ao mesmo tempo,
o presidente turco, Recep Erdogan, denunciou outra vez um
“novo nazismo” e acusou a Europa de voltar “aos dias anteriores à Segunda Guerra Mundial”. As informações são da
agência alemã DPA. Página 3

Temer anuncia retomada de
empregos em fevereiro e
destaca otimismo na economia

Foto/ William Lucas

Turquia
adverte sobre
possibilidade
de uma nova
“guerra
religiosa”
na Europa

Com o leilão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador,
Florianópolis e Porto Alegre,
realizado na manhã de quintafeira (16) na BM&FBovespa,
o governo receberá R$ 1,46
bilhão dos lances mínimos, valor que terá de ser pago à vista
no momento da assinatura do
contrato, e garantiu uma arrecadação de R$ 3,72 bilhões no
período da concessão.
O grupo alemão Fraport AG
FrankfurtAirport Services arrematou duas ofertas: o aeroporto de
Fortaleza (por R$ 425 milhões,
com ágio de 18,5%) e o de Porto
Alegre (por R$ 290, 5 milhões,
ágio de 852,12%). O aeroporto de
Salvador foi arrematado pela francesa Vici Airports, por R$ 660,9
milhões, com ágio de 113%.
O
aeroporto
de

Stock Car
A espera tem hora para acabar. Após três meses de intervalo, a Stock Car voltará a acelerar no final do mês de março,
nos treinos preparatórios para a
primeira etapa do ano, que será
disputada dia 2 de abril em Goi-

ânia. Além da principal categoria do automobilismo nacional, o Mercedes-Benz Challenge e o Campeonato Brasileiro de Turismo também participarão do final de semana de
velocidade.
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Megamutirão da Saúde vai antecipar
exames, consultas e cirurgias
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Enquanto o presidente Milton Leite (DEM) cumpre decisão
do Supremo (caso dos cortes salariais etc.), o Tribunal de
Justiça (São Paulo) decidiu em acordão que os servidores do Tribunal de Contas ...
P A U L I S T AN A
... do Município devem ter recomposto seus ganhos
(incorporações; ganhos acima do teto). Pode ser o que o vereador-presidente da Câmara, Milton Leite (DEM), precisava
pra parar com seus cortes.
PR E F E IT U R A
Prefeito João Doria (PSDB) agradece que o Movimento Brasil
Livre (MBL) o queira candidato à Presidência em 2018, mas segue
dizendo que o seu candidato é o governador (SP)
Geraldo Alckmin (PSDB), ...
P A U L I S T AN A
... Enquanto isso, segue ‘prefeitando’, por saber que ”as nuvens da política podem mudar de formato e cor a qualquer momento”, uma vez que tá usando o que os antigos políticos ‘profissas’ citavam.
A S S E M B LE IA ( S P)
Cauê Macris (PSDB), 33 de idade, não é o mais jovem deputado-presidente da história, como tão dizendo e publicando. Robson Marinho (PMDB) tinha menos de 30 e Rodrigo Garcia (PFL
- DEM) tinha 31.
GOVERNO (SP)
Geraldo Alckmin (PSDB), agora na lista de Janot (PGR),
avalia o deputado federal Rodrigo Garcia como um nome pra
recompor a aliança histórica com o DEM (ex-PFL)
como possível vice pra Presidência 2018.
CONGRESSO
É esperada como certa a eleição - deputado federal em 2018 do deputado estadual e agora ex-presidente da Assembleia
(SP) Fernando Capez. Ele saiu ileso das denúncias (‘laranjada’ na
merenda escolar).
PR E S I D Ê N C I A
Michel Temer (PMDB) tá naquela de não dar a menor bola
pra plateia, jogando tudo nas reformas que o Brasil precisa, uma
vez que não vai mais disputar nem a atenção de Marcela, uma vez
que já tem.
J U S T I Ç AS
Lista de recebedores de dinheiro - corrupção e ’caixa 2' via Odebrecht, feita pela PGR de Janot, por enquanto será
somente um inquérito; não uma exata visão do conjunto dos fatos, ainda que subjetivamente.
PA R T I D O S
É tão grande o abismo entre os Poderes, que dá margem a
operadores do Direito - tipo Gilmar Mendes - fazerem parte
de políticas partidárias, fragilizando relações institucionais e
arrebentando necessárias isenções.
H I ST Ó R IA S
A coluna que você tá lendo entra no seu 25º ano de publicação diária no próximo mês de abril. Graças a você, ela consolidou-se nos principais ‘clippings’ de política (Poderes
Legislativos, Executivos e Judiciários).
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica 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
Jornal
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Um megamutirão de saúde
vai acelerar o atendimento à população em todas as regiões do
Estado. A ação, entre os dias 18
e 25 de março, foi anunciada
pelo governador Geraldo Alckmin nesta quinta-feira (16) na
AME de Heliópolis, região sudeste da cidade de São Paulo.
Durante o período, a população poderá antecipar consultas, exames e cirurgias que já
estão agendados nos centros
de saúde, hospitais e ambulatórios médicos de especialidade (AMEs). Espera-se
atender aproximadamente 60
mil pessoas, em mais de 15
mil consultas, 40 mil exames e
cinco mil cirurgias que devem

ser realizadas.
Também está prevista a oferta de 70 mil tipos de procedimentos clínicos para a população, entre exames preventivos
de hipertensão e glicemia. No
total, a expectativa é atender 130
mil pessoas no Estado de São
Paulo em cerca de 150 equipamentos de saúde ligados à rede
hospitalar.
“Nós vamos fazer o maior
megamutirão de saúde da história de São Paulo porque vamos
incluir a capital, a Região Metropolitana de São Paulo, o litoral e o interior do Estado. Começa nesta sábado pela manhã
(18) e vai até o sábado (25) da
semana seguinte”, anunciou o

governador.
Alckmin destacou que pessoas que não fizeram agendamento também serão atendidas.
“Vamos fazer prevenção de hipertensão arterial e diabetes.
Então, a pessoa vai tirar a pressão, fazer exame de glicemia e
identificar a pressão arterial e já
ser encaminhada para tratamento. De um lado a prevenção e de
outro o tratamento e a redução
da fila de atendimento”.
Entre os exames programados estão tomografias e ressonâncias diversas, colonoscopias,
mamografias, densitometrias
ósseas, endoscopias, ultrassonografias e exames cardiológicos e de urologia.

Pacientes também poderão
antecipar diversos tipos de cirurgias, como as oftalmológias (catarata e pterígeo), ginecológicas
(laqueadura), de pequeno porte
infantil (postectomia e hérnia),
vesícula, hérnia, cálculo renal,
vasectomia e dermatológicas.
Os equipamentos de saúde
do Estado promoverão ainda
para o público em geral ações
preventivas, como testes de glicemia e medição de pressão arterial, além de palestras e orientações de saúde e qualidade
de vida. Se nos exames for detectado algum problema de saúde, os pacientes serão encaminhados para tratamento e acompanhamento.

Programa “Biblioteca Viva” transforma
espaços públicos em polos de cultura
O prefeito João Doria e o
secretário municipal de Cultura,
André Sturm, apresentaram nesta quinta-feira (16) o programa
“Biblioteca Viva”, que irá reestruturar os 54 equipamentos de
leitura administrados pela Prefeitura de São Paulo. Serão nove
eixos de transformação, com
foco no leitor e na otimização
dos espaços para que se tornem
polos culturais em todas as regiões em que estão localizados.
“O objetivo é que as bibliotecas municipais passem a ter
atividades interativas. Que elas
passem a ser também centros
culturais de difusão de música,
teatro, performances, saraus,
debates com escritores brasileiros e estrangeiros que eventualmente estejam em visita à cidade”, disse Doria.
A ideia é oferecer nas bibliotecas opções em diversas linguagens como teatro, dança,
música, circo, entre outras, com
regularidade, especialmente aos

fins de semana, e assim ampliar
o leque de ações que ocorrem
nestes ambientes, transformando as bibliotecas em espaços
multiculturais. Haverá também
mudança na categorização dos
livros, tornando-a mais atrativa
ao público, e na disposição das
obras nas prateleiras.
O modelo é inspirado em iniciativas internacionais que foram
colocadas em prática em cidades como Medellín, na Colômbia. As ações prometem transformar a relação dos leitores
com esses espaços de diversão,
cultura e lazer, inclusive aos finais de semana.
Eixos de transformação:
1- Ampliação do horário de
atendimento: todas as bibliotecas públicas funcionarão aos
domingos, por um período de
pelo menos 4 horas. Esta operação foi combinada em reuniões
entre o secretário André Sturm
e os coordenadores regionais e

bibliotecários.
2 - Wi-fi livre e gratuito em
todas as bibliotecas: 19 delas já
oferecem o serviço;
3 - Mapeamento do acervo e
reformulação da política de
aquisição para melhorar a oferta de lançamentos;
4 - Alterar a exposição dos
livros de forma que sejam visualizados pelas capas e não mais
apenas pelas lombadas;
5 - Programação artística:
regularidade na oferta de atividades de diversas linguagens
como dança, teatro, música, circo etc. A ideia é transformar a
biblioteca em um espaço de uso
múltiplo;
6- Novas categorias de organização como humor, amor, literatura policial, ficção científica, fantasia, mangás, etc., que
são mais atrativas para o público;
7- Treinamento das equipes
que atuam nas bibliotecas públicas por meio de cursos de atua-

lização e atividades culturais
para formação;
8- Embaixadores das bibliotecas: autores consagrados que
apadrinham as bibliotecas e se
envolvem na curadoria de programações literárias;
9- Integração das bibliotecas
com os saraus literários, que
ocupam uma cena cultural vibrante e poderão circular pelas
unidades da rede levando propostas contemporâneas de interação com a literatura.
Com essas transformações,
a Secretaria Municipal de Cultura espera que, no máximo em
três meses, já será possível notar a diferença no serviço prestado pelas bibliotecas públicas.
“Mais do que um ambiente para
armazenar o acervo de livros, as
bibliotecas precisam ser compreendidas como espaço de convivência e diversão. Por isso, é
tão importante mudar o foco do
livro para o leitor”, enfatiza André Sturm.

Trecho de Pinheiros da ciclovia
Rio Pinheiros é liberada após obras
As obras do trecho da ciclovia Rio Pinheiros entre as estações Cidade Jardim e HebraicaRebouças, foram concluídas e a
passagem reaberta aos ciclistas
nesta terça-feira (14). No dia 24
de fevereiro, as fortes chuvas
que atingiram a capital e a Região Metropolitana de São Paulo romperam tubulações da Sabesp que passam sob a Ciclovia,

causando danos à pista. A Sabesp
providenciou os reparos, garantindo a reabertura da Ciclovia.
A Ciclovia está operando nos
trechos entre as estações Villa
Lobos-Jaguaré e Vila Olímpia e
entre a ponte João Dias, nas
proximidades de Santo Amaro,
e a av. Miguel Yunes, nº 620,
após a Estação Jurubatuba. Até
o próximo domingo, 19/03, o

horário de funcionamento ainda está estendido das 5h às
19h30. A partir da segunda-feira, 20, a Ciclovia voltará a funcionar no horário normal, das
5h às 18h30, diariamente.
Com 21,5 km, a Ciclovia
Rio Pinheiros é uma alternativa para o deslocamento diário,
proporcionando uma vida mais
saudável.

Existem seis acessos para a
ciclovia:
Na Av. Miguel Yunes, entre as
estações Jurubatuba e Autódromo
Na estação Jurubatuba
Pela passarela da EMAE, que
já existia, junto à estação Vila
Olímpia
Estação Santo Amaro
Passarela Parque do Povo
Ponte Cidade Universitária

Nota Fiscal Paulista: São Paulo
tem uma nova milionária
O sorteio de março da Nota
Fiscal Paulista tornou uma
moradora de Pinheiros, na capital, a mais nova milionária da
cidade. A consumidora de 43
anos participou do 100º sorteio com 149 bilhetes e foi
contemplada com o prêmio de
R$ 1 milhão.
A extração de março ainda
premiou com R$ 500 mil um

morador de Mirassol, que participou com 12 bilhetes, e um
consumidor do município de
Sertãozinho, que teve um de
seus 9 bilhetes sorteados.
Participaram do sorteio os
consumidores cadastrados que
efetuaram compras no mês de
novembro de 2016 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ
no documento fiscal. No total,

foram 598 prêmios que somaram R$ 4,7 milhões.
Outros usuários do programa
também foram sorteados com
10 prêmios de R$ 100 mil, 15
de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil,
50 de R$ 5 mil e 500 prêmios
de R$ 1 mil.
Os interessados em consultar os resultados podem acessar
o site da Nota Fiscal Paulista

(www.nfp.fazenda.sp.gov.br).
Para verificar se algum bilhete foi
premiado, basta acessar o sistema
com o CPF e senha cadastrada e
clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios >Sorteio nº 100.
Para concorrer aos sorteios, o consumidor que pede a
Nota Fiscal Paulista deve se
cadastrar no site acima e aderir ao regulamento.

Ficou mais fácil pedir a 2ª via da
CNH; veja as dicas do Detran.SP
Está mais fácil pedir a segunda via da CNH! Agora, o documento pode ser solicitado ao
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP)
sem necessidade de justificativa do pedido.
Ou seja, não é mais necessário apresentar Boletim de
Ocorrência, declaração de perda, roubo ou extravio ou a CNH
em mau estado de conservação.
Basta, apenas, levar um documento de identificação.
Como solicitar
É possível solicitar a segunda via do documento pelo aplicativo do Detran.SP, que está
disponível gratuitamente para

smartphones e tablets com sistema operacional iOS ou Android. Para baixar é só acessar
as lojas virtuais Apple ou Google Play e digitar “Detran.SP”
na busca.
Depois de fazer o download, o acesso ao serviço online
“Pedir 2ª via da CNH” pelo app
é feito com o mesmo login e
senha de cadastro do portal do
Departamento de Trânsito. A 2ª
via da habilitação também pode
ser solicitada pelo próprio
portal www.detran.sp.gov.br.
Para receber o documento
em casa, após fazer o pedido
eletrônico basta pagar a taxa de
emissão de R$ 41,37 e o custo
de envio pelos Correios de R$

11 em agências, caixas eletrônicos ou pelo internet banking
dos bancos conveniados. A entrega é feita em até sete dias
úteis depois da emissão, no
endereço em que a CNH está
registrada. Por isso, é imprescindível que o endereço esteja atualizado. No próprio app
é possível acompanhar se o
documento já foi emit ido e
obter o código de rastreamento da entrega.
O passo a passo para pedir a
2ª via da CNH pode ser consultado
no
portal www.detran.sp.gov.br, na
área de “CNH-Habilitação”, ou
diretamente no link http://
bit.ly/1SUas9W. Vale ressaltar

que se o condutor tiver trocado
de endereço, além de um documento de identificação será necessário apresentar também
comprovante de residência.
Uma nova via da CNH, emitida com a mesma validade da
anterior, pode ser solicitada
quando o documento estiver em
mau estado de conservação ou,
ainda, por motivo de perda, furto ou roubo. Agora, para obter
a 2ª via da habilitação, o condutor deverá apresentar apenas
um documento de identificação. Não será mais exigido
Boletim de Ocorrência, declaração de perda, roubo ou extravio ou a CNH em mau estado
de conservação.
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Mercado financeiro projeta déficit
nas contas públicas acima da meta
Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda projetam que o déficit primário do Governo Central, formado
por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, deve
chegar a R$ 149,684 bilhões. A
estimativa está acima da meta de
déficit perseguida pelo governo de
R$ 139 bilhões. Em fevereiro, a
projeção era R$ 149,589 bilhões.
A estimativa consta da pes-

quisa Prisma Fiscal, elaborada
pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, com base em informações
do mercado financeiro.
Para 2018, a estimativa das
instituições financeiras é déficit de R$ 118,319 bilhões, contra R$ 125 bilhões previstos em
fevereiro. A projeção da arrecadação das receitas federais este
ano caiu de R$ 1,351 trilhão para

R$ 1,348 trilhão. Para 2018, a
estimativa é R$ 1,443 trilhão,
ante R$ 1,455 trilhão previsto
anteriormente.
Para a receita líquida do Governo Central, a estimativa para
este ano é R$ 1,148 trilhão, ante
R$ 1,151 trilhão previstos no
mês passado. No caso da despesa total do Governo Central, a
projeção passou de R$ 1,309 trilhão para R$ 1,300 trilhão.

A pesquisa apresenta também a projeção para a dívida bruta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições financeiras, deve ficar em 75,6% do Produto Interno Bruto (PIB – a soma
de todas as riquezas produzidas
pelo país). A previsão anterior era
76,2% do PIB. Para 2018, a estimativa ficou em 78,7% do PIB,
ante 79,62% previstos no mês
passado. (Agencia Brasil)

Roubo de carga custou R$ 6,1 bilhões
ao Brasil em seis anos
Os roubos de carga custaram R$ 6,1 bilhões à economia
brasileira entre 2011 e 2016,
divulgou na quinta-feira (16) a
Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O prejuízo chega a R$ 3,9
milhões por dia com as ocorrências que se concentram
principalmente nos estados do
Rio de Janeiro (43,7%) e de
São Paulo (44,1%).
As perdas causadas por
esse tipo de crime têm crescido ano a ano, assim como o
número de casos registrados,
que aumentou 86%, de 12 mil
em 2011 para mais de 22 mil
no ano passado.
O presidente da Firjan,
Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, disse que as transportadoras

têm exigido taxas extras que
chegam a 1% nos casos de produtos com destino ao Rio de Janeiro. Segundo Vieira, grandes
empresas têm considerado desistir de chegar ao estado. No
Rio de Janeiro, a incidência do
roubo de carga passa de 50 casos por 100 mil habitantes.
“Chegamos a níveis intoleráveis, cifras vergonhosas. Ano
passado batemos todos os recordes.” Em 2016, os prejuízos
com o roubo de cargas chegaram
ao valor recorde de mais de R$
1,4 bilhão, quase o dobro dos R$
761 milhões registrados em
2011. Os números contabilizados pela Firjan desconsideram
os estados do Acre, Amapá, Pará
e Paraná, cujos dados não foram
obtidos pela pesquisa.

Para enfrentar o problema,
a Firjan propõe um movimento
nacional contra o roubo de cargas, com ações articuladas entre estados, municípios e governo federal e Legislativo.
Os industriais pedem penas
duras para os crimes de roubo
de cargas e receptação e consideram importante contratar
mais policiais para recompor os
quadros das corporações. Proibir a venda dos bloqueadores de
sinal de radiocomunicação é
outra medida proposta, já que
os equipamentos têm sido usados pelas quadrilhas.
As consequências do crescimento desse crime têm sido
o encarecimento dos seguros,
taxas extras cobradas pelas
transportadoras e repasse dos

custos ao consumidor. Com a
venda ilegal dos produtos, também ocorre sonegação de impostos, reduzindo a arrecadação do estado.
Em dezembro do ano passado, o Ministério da Justiça
criou o Comitê de Combate a
Furtos e Roubos de Cargas, que
reúne empresários, trabalhadores e membros do Poder Público para levar propostas ao governo. O presidente do comitê,
Adilson Pereira de Carvalho,
pediu a participação da indústria
na discussão.
“O setor de [transporte de]
cargas não é um oásis, não é
algo apartado do Brasil. Ele sofre como sofrem todos os outros setores da sociedade.”
(Agencia Brasil)

Brasil é oitavo país em que é
mais perigoso transportar cargas
Transportar carga no Brasil é
tão perigoso quanto no Iraque ou
na Somália, países em que há
conflitos armados que se arrastam por anos. Essa é a avaliação
de um comitê do setor de cargas no Reino Unido, que listou
os 57 países em que é mais arriscado transportar mercadorias.
Os dados foram divulgados no
início do mês e citados na quinta-feira (16) pela Federação das
Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan) para alertar sobre o impacto desse tipo de crime na economia.
Segundo o Joint Cargo Committee, o Brasil é o oitavo país
em que é mais perigoso transportar carga. Se excluídas as
nações atualmente em guerra,
como Síria e Sudão do Sul, o
Brasil passa a ocupar o topo da
lista, seguido de perto pelo
México.
A pesquisa levou em conta os
trechos da BR-116, entre Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, da SP-330, entre Uberaba e
Santos, e da BR-050, entre Brasília e Santos. Para o vice-pre-

sidente da Firjan, Sergio Duarte, a gravidade do problema afeta a competitividade da economia brasileira.
“A decisão de investimento
do empresário leva várias coisas
em consideração, e uma delas é
a segurança. O roubo de carga
afeta frontalmente a decisão de
investimento e compromete o
futuro do nosso país”, alertou.
De 2011 a 2016, o número
de roubos de carga registrados no Brasil subiu 86%, passando dos 22 mil casos por
ano no levantamento realizado pela Firjan. A soma não
leva em conta os casos do
Acre, Amapá, Paraná e Roraima, cujos dados não foram
obtidos pela pesquisa.
Em 2017, o Brasil levou apenas 44 dias para superar o número de roubos de carga registrados em 25 países europeus, Estados Unidos e Canadá. Apesar
de São Paulo concentrar a maior parte dos casos, o Rio de Janeiro chama a atenção pela velocidade com que a incidência
do crime vem aumentando. Em

2011, pouco mais de 25% dos
casos do país ocorreram no estado do Rio, fatia que cresceu
para 43,7% em 2016.
“O industrial do Rio de Janeiro tem a sua carga saindo da
empresa com risco de ser roubada e tem aumento de custo da
sua matéria prima. O produto
dele fica mais caro e ele não vai
competir com as empresas de
outros estados”, diz Duarte, que
é empresário do setor de alimentos, o mais afetado pelo
problema. “Nos supermercados,
por volta de 20% dos preços estão sendo majorados por causa
do roubo de carga.”
Como resultado da alta dos
custos, já há empresas desistindo de levar suas mercadorias
para o Rio de Janeiro, e empresários fechando suas unidades
no estado. Além do encarecimento, o consumidor pode enfrentar falta de produtos se o
problema permanecer em alta,
afirma Duarte.
A Firjan lançou hoje um movimento nacional de combate ao
roubo de cargas e pediu empe-

nho das autoridades em combater o problema. Duarte acredita
que são necessárias leis mais rigorosas com empresas que armazenam e vendem produtos
roubados. “É importante as pessoas entenderem que não existe
roubo se não houver quem compra o roubo. O consumidor tem
que entender que ele faz parte
disso.”
A deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil, Martha Rocha (PDT), apontou que o crime
de roubo de cargas no estado tem
relação com o controle de territórios na periferia por parte de
organizações criminosas, que
usam esse crime para financiar
outros.
“Hoje, as organizações criminosas estão utilizando o roubo de carga como um fomento
para a compra de armas”, analisou Martha, que prometeu que a
Comissão de Segurança Pública
e Assuntos de Polícia da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro realizará uma audiência pública sobre o assunto.
(Agencia Brasil)

Sistemas de defesa do consumidor
registram 2,7 milhões de
atendimentos em 2016
Os sistemas de defesa do
consumidor registraram mais de
2,7 milhões de atendimentos e
reclamações no ano passado. As
empresas de telecomunicações
lideram a lista de reclamações,
segundo dados dos boletins do
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
(Sindec)
e
do
Consumidor.gov.br, divulgados
na quinta-feira (16) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Para o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor, André Lopes, o
volume de litígios de consumo
na Justiça é grande, por isso, o
ministério trabalha em um serviço que ajude o cidadão a resolver seus problemas online , o
Consumidor.gov.br. “É um avanço muito importante o consumidor buscar seus direitos e encontrar canais para isso, sobretudo
sem precisar fazer recurso ao
Judiciário.”
Ele explicou que as empresas que mais geram volume de
reclamação nos Procons são
convidadas a entrar no
Consumidor.gov.br, uma plata-

forma na qual o cidadão pode se
comunicar diretamente com as
empresas participantes, que devem responder às demandas em
até 10 dias. A adesão das empresas é voluntária.
No site também é possível
ler as últimas reclamações registradas, consultar o desempenho das empresas e ver a lista das
participantes, entre outras
informações. Lopes destaca,
entretanto, que esse serviço via
internet não substitui o que é
prestado nos canais tradicionais
pelos órgãos de defesa do consumidor.
Números
No total, o Sindec registrou
2.458.127 atendimentos, sendo
63,7% de reclamações ou denúncias. Em operação desde
2004, o Sindec reúne informações de Procons de todo o país.
No ano passado, os atendimentos presenciais caíram 7,2% em
relação a 2015, quando
2.648.521 pessoas foram atendidas no Procons.
No Sindec, as empresas de
telecomunicações respondem
por 28,8% das reclamações; as-

suntos financeiros, por 25,3%;
produtos, por 20,9%; e serviços
privados, por 13,4%.
As queixas recorrentes nos
Procons são referentes à telefonia celular e à fixa e aos cartões
de crédito. Entre os principais
problemas estão cobrança, contrato e vício, ou má qualidade do
serviço.
Já o Consumidor.gov.br registrou 288 mil atendimentos
em 2016, índice maior que o
de 2015, quando 184 mil pessoas solicitaram atendimento
pelo site.
Desde que foi lançada, em
junho de 2014, a plataforma recebeu 581.946 reclamações e já
tem mais de 470 mil usuários
cadastrados e 372 empresas credenciadas. O índice médio de
soluções pela plataforma é de
80,1%, em até sete dias.
As operadoras de telecomunicações foram alvo de 47,5%
das reclamações na plataforma
online; 23,9% das reclamações
foram para bancos e financeiras; e 9,7% para comércio eletrônico.
Os assuntos mais reclamados no Consumidor.gov.br são

cartão de crédito, telefonia móvel pós-paga e bancos de dados
e cadastros. Entre os principais
problemas também estão cobrança, contrato e oferta e vício,
ou má qualidade do serviço.
Para todos os casos, Lopes
destaca as reclamações sobre
problemas de atendimento,
7,8% nos Procons e 12,8% no
Consumidor.gov.br. “No site ficam os relatos. E as pessoas, por
vezes, têm o problema resolvido, mas se perguntam ‘por que
eu tive que vir ao site e não consigo resolver direto com a empresa?’. Então, há essa insatisfação com o atendimento, que poderia ser melhorado”, disse.
Cursos
O Ministério da Justiça
disponibiliza ainda para a população cursos gratuitos a distância na área de defesa do
consumidor. Atualmente, estão abertas inscrições para os
cursos de educação financeira e oferta e publicidade. As
informações estão disponíveis no site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor.
(Agencia Brasil)

Turquia adverte
sobre possibilidade
de uma nova “guerra
religiosa” na Europa
Em meio ao conflito diplomático aberto entre a Turquia
a Alemanha e a Holanda, o ministro de Relações Exteriores
turco, Mevlüt Cavusoglu, advertiu na quinta-feira (16) sobre uma possível “guerra religiosa” na Europa, segundo a
agência estatal de notícias turca Anadolu. Ao mesmo tempo,
o presidente turco, Recep Erdogan, denunciou outra vez um
“novo nazismo” e acusou a Europa de voltar “aos dias anteriores à Segunda Guerra Mundial”. As informações são da agência alemã DPA.
Falando para seguidores na cidade de Sakaria, no oeste do
país, o mandatário turco criticou duramente a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de que as empresas podem proibir em determinadas circunstâncias que suas empregadas usem o
lenço islâmico.
“Entre a cruz e a meia lua”
“Meus queridos irmãos, há começado uma batalha entre a
cruz e a meia lua (símbolo do Islã). Não pode haver outra
explicação”, disse Erdogan. Além disso, ele acusou a Holanda pelo massacre de Srebrenica, na Bósnia. “Sua democracia é uma vergonha”, disse, e ressaltou que a Holanda “pagará” por proibir seus ministros de realizar atos em território holandês.
“Ei, Rutte, teu partido venceu as eleições, mas deves saber
que perdeste um amigo como a Turquia”, afirmou Erdogan, em
referência à vitória do primeiro ministro holandês Mark Rutte
nas eleições ontem. O chefe de governo da Holanda já havia rechaçado as acusações turcas, que qualificou de inaceitáveis e de
uma “deplorável falsificação da História”.
Inaceitáveis
Do mesmo modo, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, François Hollande, rechaçaram hoje as acusações lançadas por membros do governo turco contra ambos os
países. Os mandatários mantiveram uma conversa telefônica em
que concordaram que “as comparações com o nazismo e outras
declarações contra a Alemanha e outros Estados são inaceitáveis”, comunicou o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert. (Agencia Brasil)

Orçamento de Trump
aumenta gastos
militares e corta verba
para meio ambiente
A proposta orçamentária dos Estados Unidos para 2018,
apresentada na quinta-feira (16) pelo presidente Donald Trump,
quer incrementar os gastos militares, diminuir os recursos para
programas de ajuda externa e eliminar o envio de dinheiro do
país para o Fundo Verde das Nações Unidas, verba destinada
para amenizar as mudanças climáticas. Internamente, a proposta também traz um corte de recursos para a Agência de
Proteção Ambiental (EPA).
Por outro lado, a proposta de Trump dá um aumento de U$
52 Bilhões para o Pentágono. E destina parte da verba para
programas nucleares. Além disso, o texto aumenta os recursos para combater o grupo extremista Estado Islâmico, aumentar a quantidade de tropas norte-americanas no Oriente
Médio e promover investimentos em equipamentos para a
Força Aérea e a Marinha.
As chamadas Operações de Contingência no Exterior terão um fundo de U$ 12 bilhões para financiar gastos extraordinários, em zonas de guerra.
Ambiente prejudicado
O orçamento de Trump prevê o corte de 31% dos recursos
destinados à Agência de Proteção Ambiental, e retira o financiamento voltado para questões vinculadas às mudanças climáticas, eliminando o Plano de Energia Limpa – que concentrava as iniciativas para a redução da emissão de dióxido de
carbono – e prevendo cortes em programas sobre qualidade
da água e ar.
A redução em programas de ajuda externa será de pelo menos 28% e além de suspender a ajuda para o Fundo Verde da
ONU, outros financiamentos que eram destinados ao organismo multilateral também serão afetados, como ações de intercâmbio cultural.
O Departamento de Segurança Interna dos EUA aparece na
nova proposta com aumento de quase 7% dos seus recursos,
que devem ser usados especialmente para coibir a imigração
ilegal e incrementar deportações. Ao todo U$ 5.1 bilhões serão destinados para a construção de um muro na fronteira dos
EUA com o México, divididos para este ano e o ano que vem.
(Agencia Brasil)
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Dívida ativa da Previdência cresce
15% ao ano, diz procuradora
Temer anuncia retomada
de empregos em
fevereiro e destaca
otimismo na economia
O presidente Michel Temer comemorou na quintafeira (16) a retomada da criação de empregos em fevereiro, depois de 22 meses seguidos de queda.
Ao convocar a imprensa
para comentar dados positivos
da economia brasileira, Temer
informou que foram criados
35.612 empregos formais no
mês passado. O presidente disse também que pode “garantir”
que a inflação fechará este ano
abaixo do centro da meta de
4,5% ao ano.
Em uma rara iniciativa, o
próprio presidente anunciou
os dados de emprego, durante
uma fala no Palácio do Planalto. Os números geralmente
são divulgados pelo Ministério do Trabalho.
Mencionando a vida “indigna” dos brasileiros que ainda
estão desempregados, Temer
reconheceu que o dado é apenas “um começo”. “Nós temos
muitos milhões de brasileiros
que dependem de empregos,
mas é preciso começar. E o
começo veio com essa notícia
que estou dando a vocês.”
De acordo com o presidente, o “otimismo deve guiar” os
passos do governo e da economia. “Mais que nunca, eu verifico interesse de investimentos

estrangeiros no nosso país”,
disse ele, citando as reformas
e medidas de ajuste que o Planalto vem implementando ao
longo dos últimos meses.
Em um elogio ao apoio do
Congresso na aprovação das
propostas, Temer disse que as
medidas reforçam a “estabilidade das instituições”.
“Estamos num clima de estabilidade política e social.
[Sobre] a reforma da Previdência, é claro que há observações, que serão examinadas
pelo governo”, afirmou.
O presidente destacou ainda a mudança da perspectiva da
economia brasileira feita pela
Agência Moody’s. De acordo
com Temer, a “queda substancial, em pouquíssimo tempo”,
dos pontos negativos, depois
que o país perdeu o grau de investimento em fevereiro do
ano passado, sinaliza que o país
poderá retomá-lo. “Ao longo
do tempo é muito provável que
se atinja uma pontuação que
nos faça retomar o grau de investimento.”
Temer também lembrou o
leilão de quatro aeroportos
brasileiros, realizado hoje em
São Paulo, que atingiu o valor
de R$ 3,72 bilhões. Foi um
“grande sucesso”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Quadrilha presa no
Rio desviou
14 milhões de litros de
combustível em 1 ano
A Polícia Civil prendeu 13
pessoas de uma quadrilha especializada em furto de combustível de oleodutos da Refinaria
Duque de Caxias (Reduc), na
Baixada Fluminense. A ação foi
desenvolvida em conjunto com
o Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do
Rio. As investigações levaram
2 anos e meio para desarticular
a quadrilha.
De acordo com os promotores de Justiça, o prejuízo com o
desvio do furto de combustíveis
como gasolina, diesel, álcool e
petróleo cru é estimado em R$
33,4 milhões. Apenas em 2016,
o grupo desviou cerca de 14 milhões de litros de combustível da
Petrobras Transporte S.A (Transpetro) apenas na Baixada Fluminense. A Operação Ouro Negro
foi deflagrada na quinta-feira
(16) no Rio, São Paulo e em
Minas Gerais.
A quadrilha usava a técnica
da trepanação, que consistia na
instalação de uma derivação
clandestina na tubulação perfurada, sem a necessidade de
fechar o abastecimento do
produto.
Com esta finalidade, a quadrilha alugava terrenos nos municípios de Duque de Caxias,
Magé, Nova Iguaçu e perto do
Arco Metropolitano, na Baixada Fluminense, onde fazia a extração do combustível, que depois era levado por caminhões
para refinarias clandestinas em
Minas Gerais e São Paulo. Em
apenas duas horas de operação,
o grupo chegava a encher seis
caminhões de combustível furtado da Transpetro.
De acordo com a promotora

de Justiça, Simone Sibílio, na
refinaria clandestina de São Paulo foi constatado que no tanque
havia petróleo cru, que é ilegal.
“E confirmada a presença de 31
caminhões no pátio, sendo que
pelo menos em 12 deles havia
petróleo cru nos tanques”.
Dos 11 mandados de prisão
expedidos pela Justiça, seis foram cumpridos. Mais sete pessoas foram presas em flagrante durante a ação. A polícia
cumpriu ainda 26 mandados de
busca e apreensão expedidos
pela Justiça.
O chefe da quadrilha, Denilson Silva Peçanha, conhecido
como “Maninho”, foi ex-vereador por Duque de Caxias, em
2008. Ele não foi localizado e é
considerado foragido pela Justiça. Maninho, além de responsável pela perfuração e retirada
do combustível furtado, também
providenciava a emissão de notas fiscais fraudulentas para o
transporte da carga.
O promotor de Justiça Rogério Lima Sá disse que essa é
uma atividade altamente lucrativa. “Em cada litro de petróleo
eles extraem 50% de diesel e
30% de gasolina e os outros
20% eles descartam. Como essa
atividade ilícita está dando muito dinheiro, esse tipo de crime
aumentou substancialmente nos
últimos anos”.
A Petrobras disse que por
enquanto não vai se pronunciar
sobre a questão do furto de
combustível dos dutos da Transpetro na Refinaria Duque de
Caxias (Reduc) e que no momento as informações estão
concentradas no Ministério Público do Rio e na Polícia Civil.
(Agencia Brasil)

A procuradora da Fazenda
Anelise Lenzi, diretora do Departamento de Gestão da Dívida
Ativa da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), informou na quinta-feira (16) que
os débitos previdenciários inscritos em dívida ativa, atualmente em R$ 452 bilhões, crescem a
uma taxa média de 15% ao ano.
Anelise participa de audiência
pública na comissão especial da
Câmara dos Deputados que debate a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que
trata da reforma da Previdência.
O crescimento da dívida
ocorre em função dos juros, mas
também é resultado da inscrição
de novos débitos. De acordo
com a procuradora, boa parte do
estoque é recuperável. “Fizemos, por determinação do TCU
[Tribunal de Contas da União],
um grupo de trabalho para analisar a recuperabilidade desse estoque. Nós concluímos que, desse valor, 4% são altamente recuperáveis e 38% tem recuperabilidade entre média e alta. Ou
seja, 42% têm potencial de recuperabilidade”, ressaltou.

Anelise disse que os 58%
restantes têm recuperabilidade
entre baixa e quase irrecuperável.
A medição considera questões
como antiguidade do débito e
perfil do devedor. De acordo com
a procuradora, o estudo será apresentado nos próximos dias ao
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles. A prioridade da
PGFN, segundo ela, são os débitos de maior recuperabilidade.
“A recuperação desses débitos [de baixa recuperabilidade] é
uma solução [a ser pensada] para
o futuro. O que realmente interessa, para a discussão de hoje,
é recuperar esses 42% o mais
rápido possível” afirmou. Segundo a procuradora, desde o
segundo semestre de 2015, a
PGFN vem desenvolvendo ações
para acelerar a cobrança da dívida ativa e reduzir a judicialização dos casos.
“Temos hoje quase 5 milhões de processos de execução
fiscal. Havia uma lógica de encaminhamento para o Judiciário,
indiscriminadamente, dos débitos acima de R$ 20 mil. O processo judicial é caro e lento e

não chegou a um patamar de eficiência. A PGFN tem se aproximado de processos de mercado.
A gente faz uma separação por
tipo de devedor”, declarou.
Segundo Anelise, a procuradoria aborda de maneira diferente os débitos de pequenos e os
de grandes devedores. No caso
dos grandes, foi instalado um
grupo de operações para combater a fraude fiscal estruturada, o que, para a procuradora,
aponta para tentativas de grandes grupos econômicos ou pessoas físicas de “ludibriar o sistema, dissolvendo patrimônio,
botando laranja, mandando para
o exterior”.
Anelise Lenzi também criticou os programas de parcelamento de débitos. Recentemente, a Medida Provisória (MP)
766 instituiu um novo parcelamento. “Há a falsa ideia de que
estender prazos e dar descontos
resolveria o problema. Desde
2000, mais de 30 programas de
parcelamento foram concedidos. Os índices demonstram que
os programas só geram uma cultura de inadimplemento.”

Desonerações
Além dos débitos em aberto, as desonerações concedidas
pelo Poder Público têm impacto sobre as receitas da Previdência. O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da
Receita Federal, Claudemir
Malaquias, afirmou que, com
a desoneração da contribuição
patronal para as folhas de pagamento de alguns setores da
economia, implementada em
2012, o total da renúncia fiscal sobre a arrecadação passou
de 0,88%, naquele ano, para
6,25%, em 2015.
“Com a volta da contribuição
para alguns setores em 2016, o
percentual caiu para 3,73%”, disse. No caso do Simples Nacional, programa de simplificação
tributária para pequenas empresas, a renúncia foi de R$ 20,7 bilhões no ano passado. No caso
das entidades filantrópicas de
áreas como saúde e educação,
que gozam de imunidade tributária, a renúncia fiscal somou
cerca de R$ 11 bilhões. (Agencia Brasil)

Governo diz que resultado de leilão
de aeroportos foi “extraordinário”
O ministro Moreira Franco,
da Secretaria-Geral da Presidência da República, considerou
“extraordinário” o resultado do
leilão de privatização dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, que
ocorreu na quinta-feira (16), na
sede da BM&F Bovespa, em São
Paulo, com um ágio de 93,7%.
“Esse resultado é uma manifestação extremamente importante porque estamos fazendo um esforço
para colocar o país nos trilhos e
retomar os investimentos internos e externos, gerando com
isso milhares de empregos.”
Ele fez uma avaliação positiva do processo de recuperação
econômica do país, citando que
o governo tem conseguido controlar a inflação e assim reduzir
a taxa básica de juros, a Selic.
“Os indicadores mostram que o
emprego está voltando a crescer
bem como o governo está resgatando a confiança”. Ele também comemorou o fato de os
quatro terminais oferecidos

hoje foram arrematados por
“empresas qualificadas e com
reconhecimento internacional
pelos serviços prestados”.
Para o ministro, com essa
desestatização, haverá uma mudança na qualidade dos serviços
prestados aos usuários que poderão contar com mais conforto. Satisfeito com o resultado,
o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício
Quintella, disse que o “sucesso”
do leilão evidencia que o Brasil
está de novo “na rota dos investimentos internacionais”.
Quintella afirmou que com
os investimentos previstos de
R$ 6,6 bilhões em cinco anos
nos quatro terminais, o país só
tem a ganhar e sai mais fortalecido para os próximos leilões.
O ministro também comentou o futuro da Empresa Brasileira de Infraestrututura Aeroportuária (Infraero) e disse que,
no ano passado, o governo tomou medidas importantes para
garantir o aporte de mais de R$

500 milhões para o Programa de
Demissão Voluntária da estatal:
”queremos uma Infraero mais
moderna, mais enxuta.”.
Leilão
O leilão dos quatro terminais, que durou cerca de duas
horas e foi promovido pela
Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), atingiu o valor de
R$ 3,72 bilhões, com ágio de
23% sobre o valor estimado
pelo governo (R$ 3,01 bilhões)
e de 93,75% em relação à oferta mínima prevista. Segundo a
Anac, as quatro propostas vencedoras, somadas, representam
a maior contribuição fixa ao sistema aeroportuário.
Os quatro terminais respondem por 12% do total de passageiros em circulação no tráfego
aéreo do país. Os grupos vencedores – Zurich Airport International, da Suíça; a Vinci Airport,
da França; e o Fraport, da Alemanha – deverão pagar 25% do
valor da concessão mínima, so-

Impacto de entidades
filantrópicas sobre
Previdência é pequeno,
afirma advogado
O advogado e contador Ricardo Monello, editor e colunista da revista Filantropia, disse
na quinta-feira (16) que a imunidade tributária concedida a
esse setor impacta em apenas
3% a receita da Previdência Social. Para Monello, a desoneração concedida à filantropia “é
muito pequena perto do que é
devolvido à sociedade”. O advogado falou sobre o assunto na
comissão especial da Câmara
dos Deputados criada para analisar a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287/2016,
da reforma da Previdência.
Monello afirmou que o papel das instituições filantrópicas
está previsto na Constituição de
1988. “A renúncia tributária se
faz presente no texto constitucional porque essas organizações estão presentes em lugares
onde o próprio Estado não está.
Caso percam suas imunidades,
serão centenas de escolas, centros sociais, que correrão risco,
e milhares de pessoas perderão
o atendimento digno e humanitário. Pode-se levar a uma calamidade social total”, argumentou o advogado.
A PEC 287 não trata das en-

tidades filantrópicas, prevendo
apenas o fim da desoneração
previdenciária sobre as exportações. Entretanto, o relator da
proposta do governo na Câmara,
Arthur Maia (PPS-BA), tem declarado-se a favor também do
fim das desonerações concedidas a entidades filantrópicas educacionais. Segundo ele, o motivo é que a educação não integra
a seguridade social, rubrica com
fontes próprias de financiamento abarcando saúde, assistência
social e Previdência.
Na quinta-feira, o relator voltou a defender o ponto de vista.
“Não posso deixar de colocar o
dedo nessa ferida. Não sou contra a filantropia, mas a Previdência está falida e a educação não
tem nada a ver com seguridade
social”, afirmou. Segundo o deputado, a educação já tem orçamento próprio.
Modelo social
O economista Eduardo Fagnani, pesquisador do Centro de
Estudos Sindicais e do Trabalho
e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
afirmou na comissão que a reforma da Previdência proposta

pelo governo não é apenas um
ajuste fiscal e sim uma mudança
do modelo social pactuado em
1988.
“Sem dúvida, a Constituição
[de 1988, pós-redemocratização] é um dos grandes legados
do P MDB para este país. É o
marco do processo civilizatório brasileiro. O gasto social
está relacionado às demandas
da democracia”, afirmou. Ele
citou como exemplo o cenário
na Europa após a 2ª Guerra
Mundial para defender o incremento dos gastos sociais em
tempos de crise.
“Na Europa pós-guerra os
gastos sociais cresceram de
6%, 7% do PIB [Produto Interno Bruto, soma dos bens e riquezas produzidos em um país]
para 20%. Em 2010, na crise
financeira internacio nal, mesmo com as restrições, o gasto
social cresce em todos os países”, destacou.
A comissão especial de análise da PEC 287 discute nesta
quinta-feira a arrecadação tributária, cobrança da dívida ativa,
desonerações e imunidade às
entidades filantrópicas. (Agencia Brasil)

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

mado ao ágio of ertado na assinatura do contrato, marcada para início de agosto. O valor restante irá
para o Fundo Nacional de Aviação
Civil (Fnac), com recolhimento
em parcelas anuais, a partir da data
de eficácia do contrato, com correção calculada com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
A operadora francesa Vinci
Airports arrematou o terminal de
Salvador por R$ 660,9 milhões,
com ágio de 113%. A alemã Fraport AG Frankfurt Airport Services foi a que apresentou a proposta vencedora na concorrência do terminal de Porto Alegre
(RS) por R$ 290,5 milhões, ágio
de 852,12%) e também arrematou o aeroporto Internacional de
Fortaleza (CE) por R$ 425 milhões, com ágio de 18,5%. A
Zurich International Airport AG
garantiu o direito de concessão
do terminal de Florianópolis ao
apresentar proposta de R$ 83
milhões, com ágio de 18,5%.
(Agencia Brasil)

STF reafirma
prazo de
5 anos para
empregado
cobrar
parcelas
do FGTS
não pagas
O Supremo Tribunal Federal
(STF) reafirmou na quinta-feira
(16) que o trabalhador tem cinco anos para cobrar na Justiça os
valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Antes da decisão,
o prazo para entrar com ação era
30 anos. A Corte reiterou entendimento firmado em 2014 durante o julgamento de um caso
semelhante.
Os ministros entenderam
que o prazo para o trabalhador
reclamar as parcelas não recebidas devem seguir prazo razoável em relação aos demais direitos trabalhistas, que é cinco
anos. No entanto, a decisão só
poderá ser aplicada em novos
casos sobre o assunto.
O plenário acompanhou voto
do relator, ministro Gilmar
Mendes, proferido em 2014.
Segundo o ministro, a Lei
8.036/1990, que regulamentou
o FGTS e garantiu o prazo prescricional de 30 anos é inconstitucional por violar o Artigo 7º
da Constituição Federal. De
acordo com o texto, os créditos
resultantes das relações de trabalho têm prazo prescricional de
cinco anos. (Agencia Brasil)
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Setor de serviços puxou criação
de empregos em fevereiro
A criação de 35.612 postos
formais de trabalho em fevereiro foi puxada pelo setor de serviços, informou o coordenador
de Estatísticas do Ministério do
Trabalho, Mário Magalhães. Ele
também ressaltou que o emprego aumentou em três das cinco
regiões do país: Sudeste, Sul e
Centro-Oeste. Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quinta-feira
(16) pelo presidente Michel Temer e pelo ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira.
Na distribuição por setores,
os serviços foram responsáveis
pela geração de 50.613 empregos com carteira assinada em
fevereiro, seguidos pela administração pública (8.280), pela
agropecuária (6.201) e pela indústria de transformação

(3.949). Os serviços industriais de utilidade pública – que inclui estatais de água e de energia – gerou 1.108 postos de trabalho no mês passado. Os setores que mais demitiram do que
contrataram foram o comércio
(-21.194), a construção civil (12.857) e a indústria extrativa
mineral (-488).
De acordo com o coordenador do Ministério do Trabalho,
os números mostram o início da
recuperação do emprego. Em
relação ao setor de serviços, ele
destacou que, apesar de a educação tradicionalmente puxar a
criação de vagas em fevereiro,
diversos subsetores apresentaram reversão da tendência e passaram a contratar mais do que
demitir, como os de alojamento, de alimentação, de manutenção e os ligados à área da saúde.

Em relação à agropecuária,
Magalhães citou a safra de soja
e as culturas permanentes de frutas como principal fator para a
criação de empregos em fevereiro. Na administração pública,
ele citou a contratação temporária nas prefeituras e nos governos estaduais. Apesar de o comércio ter continuado a registrar perdas de postos de trabalho, ele ressaltou que o comércio varejista criou 2.430 vagas
no mês passado, o que, segundo
ele, indica início da retomada
econômica.
Na comparação por regiões,
o Sul puxou a criação de empregos em fevereiro, com 35.422
novos postos de trabalho, seguido pelo Sudeste (24.188) e pelo
Centro-Oeste (15.740). Somente o Nordeste (-37.088) e o
Norte (-2.730) registraram per-

das.
Segundo o coordenador do
Ministério do Trabalho, o desempenho do Sudeste foi puxado pela recuperação da indústria
em São Paulo e Minas Gerais.
No Sul e no Centro-Oeste, ele
atribuiu a criação de empregos
à agricultura e à indústria. A redução do emprego no Nordeste,
explicou, é sazonal e deve-se ao
fim do ciclo da colheita da canade-açúcar.
Na comparação por estados,
São Paulo liderou a criação de
empregos, com 25.412 novas
vagas, seguido de Santa Catarina
(14.858) e Rio Grande do Sul
(10.602). Os estados que mais
cortaram postos de trabalho no
mês passado foram Pernambuco (-16.342), Alagoas (-11.403)
e Rio de Janeiro (-8.172).
(Agencia Brasil)

Conta de luz e alimentação pressionam
inflação, diz pesquisa da FGV
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) atingiu alta de 0,35%, na segunda
prévia de março, ante um aumento de 0,34% na primeira
apuração do mês. Cinco dos
oito grupos pesquisados indicaram avanços de preços, dois
apresentaram queda e um reduziu o ritmo de alta.
O levantamento é feito pelo
Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getulio Vargas
(Ibre/FGV), em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Brasília e Por-

to Alegre.
O grupo alimentação foi o
que mais pesou no orçamento
doméstico ao subir de 0,11%
para 0,25%, puxado pela correção de preços nos restaurantes,
que passou de 0,29% para 0,40%.
Em habitação, a taxa atingiu
0,72% ante 0,61% como reflexo, principalmente, da conta de
luz que, na última pesquisa, tinha
ficado 1,51% mais cara e voltou
a apresentar nova alta, de 2,91%.
Houve acréscimo, ainda, em
saúde e cuidados pessoais (de
0,50% para 0,56%), sob o efei-

to da alta de preço do perfume
(de 0,18% para 0,62%) e, em
vestuário, (de -0,05% para
0,25%) com os preços das roupas saindo da queda de 0,18%,
com o final do período das liquidações da moda primavera/
verão, para uma elevação de
0,62%. O mesmo ocorreu em
despesas diversas, onde o índice aumentou de 0,49% para
0,70%, refletindo, em especial,
o ítem cigarros (de 0,5% passou
para 0,94%).
Em movimento oposto, houve desaceleração no grupo trans-

portes (de 0,51% para 0,23%),
com destaque para a queda de
preço da gasolina (de 0,32%
para -0,34%). Além disso, caíram na média os preços em educação, leitura e recreação (de
0,04% para -0,12%).
Isoladamente, os itens de
maior impacto na inflação no
período foram: conta de luz
(2,91%); plano e seguro de
saúde (1%); refeições em bares e restaurantes (0,4%); condomínio residencial (0,94%)
e a laranja pêra (9,75%). (Agencia Brasil)

STF dará mais prazo para viabilizar
acordo financeiro entre União e Rio
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF),
concederá ao menos 15 dias de
prazo para que o governo federal tente aprovar no Congresso
Nacional o projeto de lei que
isenta o Rio de Janeiro de cumprir alguns dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
No dia 13 de fevereiro, o
ministro concedeu 30 dias de
prazo para que o Congresso
apreciasse a matéria, mas o projeto não chegou a ser votado.
A medida é necessária para
que a União possa fazer um empréstimo de resgate financeiro
ao estado, cujas contas públicas
estão em situação de “calamidade”, conforme descreveu o próprio Fux. Nos últimos meses, o
Rio tem atrasado o pagamento
dos salários dos servidores públicos, como consequência do
aperto fiscal.
A Assembleia do Rio de Ja-

neiro conseguiu aprovar apenas
parte das contrapartidas prometidas pelo governador Luiz Fernando Pezão, entre as quais a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).
Se, após a extensão de 15
dias, o governo federal e o Rio
de Janeiro não conseguirem
aprovar as medidas necessárias
para viabilizar o acordo de resgate ao estado, Fux disse que
tentará convencer a União a ceder, aceitando conceder o empréstimo apenas com as contrapartidas já aprovadas.
“O próximo passo daqui a
duas semanas será sentar para
uma nova conciliação”, disse
Fux. “Vamos sentar e ver se a
União se dá por satisfeita”,
acrescentou o ministro.
No mês passado, o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles,
descartou a possibilidade de antecipação de recursos sem a

aprovação das medidas.
Liminar
Fux é relator de um pedido
de liminar (decisão provisória)
feito pelo Rio para antecipar os
efeitos do projeto enviado pelo
governo federal ao Congresso,
que prevê afastar a aplicação de
alguns dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF)
em função da decretação de estado de calamidade nas contas
públicas do Rio de Janeiro.
O ministro reafirmou na
quinta-feira (16) que não resolverá a questão por meio de liminar. O pedido chegou ao Supremo no dia 27 de janeiro. A liminar teria efeito para acelerar o
recebimento dos recursos previstos.
No processo, a AdvocaciaGeral da União, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil manifestaram-se contra a an-

tecipação da ajuda federal por
entender que as contrapartidas e
as garantias do acordo devem
ser cumpridas pelo estado.
Em outro parecer enviado ao
ministro Fux, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot,
manifestou-se contra a concessão da liminar. Para Janot, as regras da Lei de Responsabilidade
Fiscal devem ser cumpridas pelo
governo do Rio de Janeiro.
O acordo de socorro financeiro ao Rio, assinado no mês
passado por Meirelles e o governador Luiz Fernando Pezão, prevê o aval do governo federal para
tomar dois empréstimos de cerca de R$ 6,5 bilhões, tendo
como garantias a privatização da
Cedae e uma antecipação de receitas de royalties do petróleo.
O déficit nas contas do Rio
de Janeiro deve chegar a R$
26,132 bilhões neste ano.
(Agencia Brasil)

Pesquisa indica que consumidor
permanece pessimista
Os consumidores brasileiros continuam pessimistas. É o
que mostra o Indicador de Confiança do Consumidor (ICC),
medido pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil e
pela Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas (CNDL).
O cálculo mensal é baseado
em avaliações da economia e da
própria vida financeira, quanto
ao momento atual e expectativas
para os próximos seis meses.
Numa escala de zero a 100, foram registrados 41,4 pontos em
fevereiro, índice abaixo do nível
neutro de 50 pontos, refletindo
a má avaliação da economia. O
resultado é pouco diferente dos
41,9 pontos de janeiro.
O subindicador de Percepção do Cenário Atual, que compõe o Indicador de Confiança,
acusou 29,7 pontos em fevereiro de 2017, sendo que a avaliação da vida financeira ficou em
39,8 pontos.
Já a avaliação da situação
econômica atual obteve 19,5
pontos. Em termos percentuais,
quatro em cada dez consumidores (42%) classificam a própria
vida financeira como ruim ou
muito ruim. Os que a classificam
como regular somaram 41%,
enquanto 15% a consideram boa

ou muito boa.
Os principais motivos para a
avaliação negativa são o orçamento apertado e dificuldades
para pagar as contas (33%), desemprego (31%) e atraso no pagamento de dívidas (15%). Com
relação à economia, 82% dos
entrevistados acreditam que a
situação está ruim ou muito
ruim, contra somente 3% que
consideram a situação boa ou
muito boa. Para 14%, o quadro
econômico atual é regular.
Quadro econômico atual é
regular para 14%
Entre os que fazem uma avaliação negativa, a maioria relativa (49%) atribui o resultado à
corrupção e ao mau uso dos recursos públicos. Outros 27%
creditam ao alto desemprego e
15% disseram que os preços dos
produtos aumentaram.
“A percepção quase unânime
de que a economia vai mal é reflexo de dois anos seguidos de
recessão econômica”, afirma a
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, em nota.
“Mesmo quem não foi atingido diretamente pela crise tem
conhecimento das más notícias
do cenário econômico e é por
isso que a percepção de deteri-

oração da economia é mais acentuada do que a da vida financeira”, explica.
Com relação às expectativas
para a própria vida financeira, a
maioria absoluta (56%) está otimista. Outros 26% não estão
nem pessimistas nem otimistas
e 14% mostram-se pessimistas.
Entre os otimistas, o principal motivo é acreditar em arrumar novo emprego ou receber uma promoção (31%). Já
entre os pessimistas, os principais motivos apontados são:
descrença na melhora da economia (27%), situação financeira atual muito ruim (20%),
preço das coisas continua aumentando (19%) e medo do
desemprego (11%).
O indicador também revelou
que o mau momento da economia reflete-se de várias maneiras na vida dos brasileiros. O que
mais tem pesado, no entanto, é
o custo de vida, mencionado por
53% dos entrevistados.
O desemprego, que atinge
quase 13 milhões de pessoas,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi mencionado por
21% dos entrevistados, o endividamento por 11% e a queda da
renda por 10%.

Somente 4% disseram que
nada pesa no orçamento familiar. Ainda de acordo com o indicador, 47% dos entrevistados
afirmam ter pelo menos um desempregado em casa, sendo que
21% moram com pelo menos
duas pessoas nessa condição.
“O desemprego é um dos
efeitos sociais mais sensíveis da
crise econômica. Impacta diretamente na confiança dos consumidores e, portanto, no consumo”, disse Marcela Kawauti.
Na opinião dos entrevistados, o
que contribui para o alto custo
de vida é o aumento nos preços
do supermercado (64%), aumento na conta de luz (58%) e
na telefonia 38%.
Como foi feita a pesquisa
Foram entrevistados 801
consumidores em 12 capitais:
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Curitiba,
Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém.
A pesquisa foi composta por
pessoas com idade superior ou
igual a 18 anos, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. Os dados foram coletados
pela internet e presencialmente
entre os dias 1º e 14 de fevereiro. (Agencia Brasil)

BNDES retoma desembolsos
para mais duas empresas
investigadas na Lava Jato
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) anunciou na
quinta-feira (16) que serão retomadas as liberações de recursos para mais dois contratos de empresas investigadas na
Operação Lava Jato, iniciada
pela Polícia Federal em março de 2014. Os contratos são
da empreiteira Andrade Gutierrez, para exportação de serviços de engenharia para uma
rodovia em Gana, na África; e
da Construtora Queiroz Galvão, para exportação de serviços de engenharia para um projeto agrícola na República Dominicana.
Na quarta-feira (15), o
BNDES autorizou o envio do
termo de compromisso relativo à retomada dos desembolsos
para os dois contratos. No termo de ‘compliance’, as exportadoras dos serviços, no caso a
Andrade Gutierrez e a Queiroz
Galvão, e os importadores/devedores (governos de Gana e da República Dominicana) se comprometem a cumprir a finalidade da aplicação dos recursos
financiados pelo banco.
Foram considerados ainda
para a retomada das liberações
critérios anunciados em outubro do ano passado , entre os
quais se destacam percentual
de avanço físico da obra; participação de outras instituições
no financiamento; impacto de
novos desembolsos no aumento da exposição e do risco de
crédito do BNDES.
A participação do banco no
projeto de Gana é de cerca de
70%, ou US$ 202,1 milhões.

O contrato de financiamento
foi firmado em julho de 2013.
Até o momento, já foi desembolsado o equivalente a US$
65,3 milhões.
Para as obras de desenvolvimento agrícola na República
Dominicana, a participação do
BNDES corresponde a 73% do
valor do projeto, da ordem de
US$ 72 milhões, iniciado em
julho de 2013. Os desembolsos somam até agora correspondem a US$ 13,7 milhões.
Carteira
Do total de 25 contratos
com repasses suspensos pelo
banco, 21 continuam em análise. O diretor da Área de Comércio Exterior do BNDES,
Ricardo Ramos, anunciou em
outubro do ano passado, quando foi suspenso o pagamento
de US$ 4,7 bilhões para os 25
contratos de financiamento no
exterior de empresas de engenharia e construção brasileiras
investigadas pela Operação
Lava Jato, que os contratos seriam analisados caso a caso.
A análise leva em conta aspectos como economicidade
do projeto, adequação de custos, conformidade com práticas internacionais de contratação e verificação de concorrência no processo de seleção.
As regras foram definidas com
base na recomendação da Advocacia-Geral da União (AGU)
e em determinação do Tribunal
de Contas da União (TCU).
Os projetos que ainda não
foram contratados serão submetidos aos mesmos procedimentos. (Agencia Brasil)

Ministério reconhece estado de
emergência em cidade gaúcha
atingida por vendaval
A Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional
(Sedec-MI) reconheceu na
quinta-feira e (16) situação de
emergência em São Francisco
de Paula, município da serra do
Rio Grande do Sul. No último
domingo (12), um vendaval com
rajadas de mais de 100 km/h destruiu cerca de 500 casas e afetou 1,6 mil famílias. A prefeitura do município havia decretado
estado de calamidade pública na
segunda-feira (13).
Segundo o Ministério da Integração Nacional, a situação de
emergência foi reconhecida por
procedimento sumário, protocolo cumprido quando o desastre é notório e considerado de
grande intensidade. Esse tipo de
procedimento pode ser realizado antes mesmo de a solicitação
do município ser oficializada.
O ministro da Integração

Nacional, Helder Barbalho, esteve hoje na cidade para acompanhar os danos causados pelo
fenômeno climático. “Recebi
um telefonema do presidente
Michel Temer e relatei a ele o
que estava acontecendo. O reconhecimento do estado de emergência permite que possamos,
efetivamente, passar para o apoiamento para dar as respostas e
iniciar as discussões do plano de
reconstrução da cidade”, declarou Barbalho em discurso à população do município gaúcho.
Com o reconhecimento da
situação de emergência publicado no Diário Oficial da União, a
prefeitura de São Francisco de
Paula precisa agora apresentar um
Plano Detalhado de Resposta
(PDR) para análise. Caso aprovado, o município terá acesso aos
recursos emergenciais que serão
disponibilizados pelo Governo
Federal. (Agencia Brasil)

Bahia recebe 307 mil
testes rápidos para
diagnóstico de Zika
Começou na quinta-feira
(16) a distribuição de 307 mil
testes rápidos para diagnóstico
do vírus Zika na Bahia. De acordo com a Secretaria de Saúde, os
testes devem estar disponíveis
nas maternidades e nos laboratórios públicos de todo o estado em até 15 dias.
A secretaria informou que
este é o primeiro lote enviado
pelo Ministério da Saúde à Bahia
e corresponde a mais de 50% do
total previsto para o ano.
A tecnologia do teste rápido
permite que, em até 20 minutos,
o paciente saiba se está infectado ou se já teve algum contato
com o vírus Zika em algum momento da vida mesmo que não
tenha apresentado sintomas. Até
a criação do teste, o diagnóstico era feito com a detecção do
vírus em exames laboratoriais,
cujos resultados podiam levar
semanas.
O teste rápido fornecido

pelo Ministério da Saúde foi desenvolvido e produzido na
Bahia, pelo laboratório público
Bahiafarma, que obteve o primeiro registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ao todo, o Ministério da
Saúde adquiriu 3,5 milhões de
testes e fará a distribuição em
toda a rede pública do país por
meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os gestores municipais participaram de uma conferência
online na qual foram orientados
sobre a utilização do teste nas
cidades que receberão a ferramenta.
De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da
Bahia, no ano passado, foram
notificados mais de 57 mil casos de Zika em todo o estado.
Este ano foram registradas 460
notificações, somente até 21 de
fevereiro. (Agencia Brasil)
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Pinheiros recebe o Rexona-Sesc
no primeiro jogo do playoff

Centr al Carol ataca contra bloqueio
330, mas, jogadora do Sesi-SP, que nos colocaram nessa posição.
não atuará mais nesta Superliga.
O mérito de já ser considerado
“É difícil estar na nossa situ- finalista é todo deles e acho que
ação. Enfrentar logo de cara o isso ajuda o nosso time a jogar um
time de melhor campanha da Su- pouco mais solto, com alegria.
perliga. Nossa equipe poderia ter Fazer o primeiro jogo em casa
terminado um pouco mais acima nos favorece. Quando estamos
na tabela. Eu sei o valor do gru- aqui a nossa confiança é outra e,
po, mas tivemos uns tropeços para enfrentar o Rexona, preci-

samos de tudo um pouco. Sangue
quente, cabeça fria e muita determinação”, afirmou Bárbara.
Pelo outro lado, outra oposto bastante motivada. Monique é
um dos principais destaques do
Rexona-Sesc, a décima maior
pontuadora da competição, com
271 pontos, e quer a vitória nesse primeiro jogo da série melhor
de três jogos.
“O nosso time chega muito
bem preparado para esse primeiro
jogo das quartas de final. Viemos
crescendo ao longo da Superliga, e temos que entrar focadas
em fazer o nosso melhor, pois
sabemos o quanto essa vitória é
importante, ainda mais sendo
fora de casa. Eu acredito que essa
estratégia de jogar o primeiro
fora de casa seja boa. Sempre
foi assim aqui no Rexona-Sesc,
o Bernardinho e a comissão
técnica sempre optaram por
essa estratégia, e vejo isso
como um ponto muito positivo”, garantiu Monique.

Programação definida para a etapa
de Goiânia da Stock Car
A espera tem hora para acabar. Após três meses de intervalo, a Stock Car voltará a acelerar
no final do mês de março, nos
treinos preparatórios para a primeira etapa do ano, que será disputada dia 2 de abril em Goiânia.
Além da principal categoria do
automobilismo nacional, o Mercedes-Benz Challenge e o Campeonato Brasileiro de Turismo
também participarão do final de
semana de velocidade.
As atividades de pista começam na quinta-feira, com treinos

extras válidos como pré temporada para Stock Car e Brasileiro
de Turismo. O Mercedes-Benz
Challenge inicia as atividades na
sexta.
A duração das duas corridas
da Stock Car será de 40 minutos,
no Mercedes Benz Challenge a
prova terá 45 minutos. Já no Brasileiro de Turismo a prova de sábado será de 30 e a de domingo
35 minutos. Mais notícias em:
www.stockcar.com.br
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Rodada dupla do dia 2 de abril também terá o Campeonato Brasileiro de Turismo e o Mercedes-Benz Challenge

Brasileiro de Turismo

Foto/ Pedro Bragança

Torneio Alex Dias Ribeiro de Kart
termina neste sábado em Interlagos

Largada da primeira etapa do Torneio Alex Dias Ribeiro de Kart
O Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, zona sul de
São Paulo recebe neste sábado
(18), as 17 horas a final do Tor neio Alex Dias Ribeiro de Kart,
que vale também como segunda
etapa do Campeonato Asseka. O
certame abre as comemorações dos 50 anos de automobilismo do ex-piloto de Fórmula
1, que fez a sua primeira corrida durante os 500 km de Brasília, em setembro de 1967, a
bordo do icônico protótipo apelidado “Patinho Feio”.
“É com muita satisfação que

estamos realizando esse torneio
em homenagem a um dos maiores pilotos da história do automobilismo nacional e grande
amigo da ASSEKA. O Alex sempre nos incentivou, seja com sua
história, com suas palavras nos
briefings e batendo roda com a
gente, e essa foi uma forma que
encontramos de homenageá-lo.
Uma forma também de propagar
seu testemunho de que vencer na
pista não é o mais importante,
pois já somos muito mais que
vencedores!”, anunciou Bruno
Escarim, organizador do certa-

me da ASSEKA (Associação
Evangélica de Kart Amador).
A abertura do Torneio Alex
Dias Ribeiro de Kart aconteceu
exatamente um mês atrás, no
mesmo kartódromo de Interlagos, com pole position e vitória
de Alberto Cesar Otazú (Braspress/Pilotech/BraClean/Alpie). “Quero brigar pelas primeiras posições nesta segunda
etapa do Torneio Alex Dias Ribeiro, para conquistar um título
que será muito importante para
o meu currículo”, acredita o jovem que começou a correr no
ano passado. “Sei que não será
fácil, pois tem pelo menos uns
dez pilotos que já foram campeões na categoria e que certamente vão dificultar o meu objetivo”, enalteceu o jovem de 16
anos de idade.
Alex Dias Ribeiro está muito lisonjeado com a homenagem, que inclui um troféu confeccionado especialmente pela
Zanoello, intitulado “Mais que
Vencedor”, título do primeiro
livro que ele faz questão de presentear a todos os pilotos participantes.
“Eu me sinto muito honrado
por ser homenageado pela As-

seka, com quem tenho uma forte ligação ideológica e histórica. Já ganhei um torneio que eles
fizeram. Este é um ano histórico, em que comemoro junto
com o “Patinho Feio” meio século nas pistas. Nesta idade, o
mais importante para mim é
construir um legado, passando a
experiência adquirida, e investindo com inspiração na carreira dos pilotos mais jovens”, afirmou o ex-piloto, autor, capelão
e palestrante.
Confira a pontuação do Torneio Alex Dias Ribeiro de Kart
e do Campeonato Asseka: 1) Alberto Cesar Otazú, 36 pontos; 2)
Vinicius Nunes, 30; 3) Valdir
Silva, 26; 4) Anderson Darc, 23;
5) Bruno Escarim, 21; 6) Luan
Oliveira, 20; 7) Adriano Ravasi,
18; 8) Cristian Peticov, 17; 9)
Paulo Piedade, 16; 10) Samuel
Bezerra, 15; 11) Clovis Silva,
14; 12) Erick Nemez, 13; 13)
Wagner Nascimento, 12; 14)
Rodrigo Ferrara, 11; 15) Raymundo Valério, 10; 16) Marcos
Soares, 10; 17) Marcos Sprogis,
8; 18) Ronaldo Benvenuti, 7.
O Torneio Alex Dias Ribeiro tem o apoio de Zanoello Troféus Visite www.asseka.com.br

Três brasileiros
estreiam com vitorias
no Quiksilver Pro
Jadson André ganhou a primeira bateria do ano e os
campeões mundiais Adriano de Souza e Gabriel Medina
também venceram na abertura da temporada 2017 da
World Surf League na Austrália
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O atual campeão da Superliga feminina de vôlei, RexonaSesc (RJ), estreia nesta sextafeira (17), na fase de playoffs. A
equipe carioca enfrentará o Pinheiros (SP), que classificou
para as quartas de final na oitava
posição, e o primeiro confronto
será às 21h30, com transmissão
ao vivo do SporTV. Com a vantagem da escolha por ter sido o
primeiro colocado, o time dirigido pelo técnico Bernardinho
optou por começar a série na
casa do adversário, no ginásio
Henrique Villaboin, em São Paulo (SP).
O fato de estar em casa dá ao
time do Pinheiros um ânimo a
mais. Estrear na nova fase, contra o líder do campeonato e com
o apoio da torcida é, segundo a
oposto Bárbara, bastante motivador. A jogadora, segunda maior
pontuadora da Superliga, com 329
pontos, tem tudo para assumir a
liderança do ranking, já que a primeira colocada, Lorenne, tem
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Em vantagem pela classificação, time carioca escolheu fazer primeiro jogo na casa do adversário nesta sexta-feira, às
21h30, com transmissão do SporTV

Filipe Toledo (SP)
Os campeões mundiais
Adriano de Souza e Gabriel
Medina e o potiguar Jadson
André, estrearam com vitórias
na Austrália e passaram direto
para a terceira fase do Quiksilver Pro Gold Coast, nas boas
ondas de 3-5 pés da quinta-feira em Snapper Rocks. Os outros seis integrantes da “seleção brasileira” perderam, mas
terão uma segunda chance de
classificação na primeira rodada eliminatória da etapa de
abertura do World Surf League
Championship Tour 2017. A
única baixa foi a cearense Silvana Lima, na bateria que a norte-americana Lakey Peterson
tirou a primeira nota 10 do ano
e totalizou incríveis 19,27 pontos de 20 possíveis.
Foi a última participação do
Brasil na longa quinta-feira de
praia cheia em Snapper Rocks,
para assistir a primeira apresentação dos melhores surfistas do
mundo na temporada. O natalense Jadson André venceu a primeira bateria do ano, mas mão
entraram muitas ondas boas e ele
aproveitou as oportunidades que
teve para manobrar forte de backside nas direitas de Snapper
Rocks. Com batidas verticais
mostrando o bico branco da sua
prancha, sem um patrocinador
principal, Jadson recebeu notas
5,93 e 5,53 em suas duas melhores ondas, que foram suficientes
para superar o cabeça de chave
Michel Bourez por 11,46 a 10,27
pontos. Além do taitiano, o potiguar bateu também o norte-americano Conner Coffin.
“Foi a minha primeira bateria do ano e vencer um cabeça
de chave aqui em Snapper já me
deixa mais confiante e, principalmente, porque o equipamento está bom também”, disse Jadson André. “Essa onda aqui de
Snapper tem muita força, sempre com muito volume de água,
então preferi pegar uma prancha um pouco maior e estou
feliz por ter vencido a bateria.
Comecei o ano com o pé direito e espero que seja uma boa
temporada para os brasileiros
e especialmente para mim, que
eu consiga melhores resultados do que no ano passado”.
A única novidade na “seleção brasileira” do CT esse ano,
estreou na bateria seguinte
marcando a volta do sobrenome Gouveia e da Hang Loose a

divisão de elite do surfe mundial. Fabio Gouveia foi um dos
pioneiros do país a correr todo
o circuito na década de 80 com
o patrocínio da marca 100%
nacional criada por Alfio Lagnado. Agora é o seu filho mais
jovem, Ian Gouveia, que integra o seleto grupo dos melhores surfistas do mundo. Só que
ele não conseguiu achar boas
ondas na bateria dominada pelo
defensor do título do Quiksilver Pro Gold Coast, Matt Wilkinson. O próximo desafio
será contra outro australiano
bem mais experiente no CT do
que ele, Josh Kerr, na quinta
eliminatória da segunda fase.
Depois da primeira derrota, teve Brasil em dose dupla
na quarta bateria, com o campeão mundial Gabriel Medina
mostrando a potência do seu
backside com manobras explosivas abrindo grandes leques de
água nas direitas de Snapper
Rocks. A melhor apresentação
foi na que ele pegou no último
minuto, já dropando dentro de
um tubo difícil, saiu limpo e
foi atacando a onda com batidas potentes de backside jogando muita água pra cima em
Snapper Rocks, para fechar a
vitória por 16,50 pontos com
nota 8,67.
Torção no joelho - Medina fez as marcas a serem batidas no campeonato e também
apresentou sua variedade de aéreos, mas não completou os
mais difíceis que tentou. Na volta de um deles, acabou torcendo
o joelho direito, antes de surfar
sua melhor onda no minuto final. Ele saiu mancando do mar e
já iniciou um tratamento intensivo para tentar continuar competindo na Gold Coast. O também paulista Wiggolly Dantas
ficou em segundo lugar nessa
primeira bateria do campeão
mundial de 2014 e o havaiano
Ezekiel Lau em último.
A equipe médica da World
Surf League logo atendeu Gabriel Medina em sua chegada na
arena do evento e, aparentemente, a torção não afetou os ligamentos do joelho e ele iniciou
tratamento com gelo imediatamente. “Estou bem e vai dar
para competir no próximo rounde sim”, garantiu Gabriel Medina, já no hotel onde está hospedado com seu pai e técnico,
Charles Saldanha Rodrigues.

