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Gastos com Previdência cresceram
R$ 16 bilhões no primeiro trimestre
O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto
Almeida, disse na segundafeira (17) que as despesas com
a Previdência cresceram R$ 16
bilhões no primeiro trimestre
deste ano, na comparação com
o mesmo período do ano passado, incluindo gastos com o
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) e com a aposentadoria de servidores públicos.
Enquanto isso, as despesas discricionárias (não obrigatórias)
do governo federal tiveram um
corte de R$ 10 bilhões.
“Ou seja, o governo cor-

Defesas de parlamentares querem novo
relator de delações da Odebrecht no STF
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Vacinação contra gripe pretende
imunizar 10 milhões de paulistas
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“Derrotaremos
qualquer tipo
de ataque”, diz
vice dos EUA
sobre Coreia
do Norte
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence,
afirmou na segunda-feira (17)
em Seul que a Coreia do Norte “faria bem não testando a
determinação” de Donald
Trump e lembrou que Washington ordenou ataques recentemente na Síria e no Afeganistão. As informações são
da Agência EFE.
Página 3

Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Operação Lava
Jato, determinou na segunda-feira, (17) o envio dos inquéritos

envolvendo os senadores Aécio
Neves (PSDB-MG), Romero
Jucá (PMDB-RR) e Renan Calheiros (PMDB-AL) para a Polícia Federal (PF). A decisão dá

EURO
Compra: 3,30
Venda:
3,30

OURO
Compra: 122,55
Venda: 131,58

Fim do imposto sindical
obrigatório terá resistências,
diz relator da reforma

início ao processo de investigação na PF, que poderá solicitar
quebras de sigilo telefônico e
fiscal, além da oitiva dos próprios acusados.
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Esporte

Liberdade para Bottas e
Hamilton. É o que promete
a Mercedes
Depois de ordenar que
Valtteri Bottas permitisse a ultrapassagem de Lewis Hamilton por duas vezes no GP do
Bahrein, a Mercedes diz que
não vai interferir na disputa
entre seus dois pilotos. Pelo
menos nesta fase inicial do
Mundial de Fórmula 1 - 2017.
O que provocou a ordem
da equipe, segundo o chefe
Toto Wolff, foi um problema
técnico no gerador de pressão
dos pneus do carro de Bottas.
A Mercedes não quis correr
risco e preferiu colocar Lewis
na frente de Bottas. Página 6

Thomaz Bellucci é
vice-campeão do
ATP de Houston
O paulista Thomaz Bellucci (Claro/ Embratel/
Wilson/ CBT/ IMM) conquistou no domingo o vicecampeonato do ATP 250 de
Houston. Na decisão, o te-

Noite

nista número 1 do Brasil
foi superado pelo norteamericano Steve Johnson,
em 2 sets a 1, parciais de 6/
4 4/6 7/6(5), em 2h24min
de partida.
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Funvic Taubaté vence
o Sesi-SP e abre
vantagem na série
pelas semifinais

Sebastian Vettel

Alberto Cesar Otazú estreia
com dois pódios em Piracicaba
na Copa ECPA de Fórmula Vee
Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 2,95
Venda:
3,26
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23º C
16º C

men Lúcia, no primeiro dia útil
de trabalho após a divulgação das
decisões do ministro Edson Fachin, que determinou a abertura
de inquéritos para investigar parlamentares citados nas delações
de ex-executivos da empreiteira
Odebrecht.
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Pezão pedirá à Alerj
prorrogação do estado de
calamidade financeira

Senadores Aécio Neves, Romero Jucá e Reban Calheiros

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,10
Venda:
3,10

O Supremo Tribunal Federal
(STF) deve começar a discutir a
restrição ao foro privilegiado
para deputados federais e senadores no mês que vem. A decisão de incluir a questão na pauta
de julgamento de maio foi tomada pela presidente da Corte, Cár-

A estreia do jovem (16
anos) Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Alpie/Cazarré-MasterMidia Mktcom)
na Copa ECPA de Fórmula Vee
foi excelente. O saldo foi a
vice-liderança do certame que
começou no último final de
semana no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo,
em Piracicaba (SP), após subir no pódio nas duas etapas,
com um terceiro e um segundo lugares.
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Alberto Cesar Otazú
estreou em Piracicaba

Foto/ Wander Roberto

Terça: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Supremo deve julgar restrição
ao foro privilegiado em maio

Foto/ Divulgação/ABr

Muitos portos do Sul da Itália receberam na segunda-feira (17) vários dos mais de 8 mil
migrantes resgatados durante o
último fim de semana no Mar
Mediterrâneo, muitos deles
crianças desacompanhadas e
homens com sinais de tortura.
Fontes da Guarda Costeira
italiana disseram à Agência
EFE que hoje chegarão ao Porto de Messina, na Sicília, aproximadamente, 1.200 migrantes
e que, dadas as difíceis condições do mar, ainda não foi
possível localizar balsas no
Mediterrâneo. Pela manhã,
chegaram à Catânia, também
na região da Sicília, 1.181
migrantes, a bordo do navio
alemão Rhein, segundo os meios locais.
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Fachin envia inquéritos
contra Aécio, Jucá e Renan
para Polícia Federal

Foto/ Scuderia Ferrari

Itália recebe
milhares de
migrantes
após vários
resgates no
Mediterrâneo

tou R$ 10 bi de despesa discricionária e mesmo assim não foi
suficiente para contrabalançar
um crescimento de R$ 16 bilhões
da despesa com Previdência. Isso
mostra que cada vez mais o crescimento da conta da Previdência está deslocando todo o Orçamento público”, disse o secretário, durante o seminário sobre
a reforma da Previdência.
Mansueto alertou que a dinâmica do crescimento dos
gastos com a Previdência no
Brasil, por causa do envelhecimento da população, faz com
que a reforma seja necessária
para o país.
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Lucarelli, o melhor do jogo
O equilíbrio esperado para a
série pelas semifinais da Superliga masculina de vôlei 2016/
2017, entre Funvic Taubaté (SP)
e Sesi-SP, foi visto na noite de
sábado (15). Depois de uma vitória por 3 sets a 0 no primeiro
confronto, o time do Vale do Pa-

raíba enfrentou dificuldades,
mas conseguiu o resultado positivo no tie break, vencendo
por 3 a 2 (25/23, 21/25, 18/25,
25/19 e 15/13), em 2h24 de
jogo disputado no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do
Sul (SP).
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Vacinação contra gripe pretende
imunizar 10 milhões de paulistas
Parque Gabriel
Chucre recebe
doação de 17 mil
mudas de árvores
O Parque Gabriel Chucre
em Carapicuíba vai ganhar 17
mil mudas de árvores da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, como parte do programa
de revitalização do espaço, que
vai contar com comércio de
sourvenir, aluguel de bicicletas
e espaço para alimentação.
Inaugurado em novembro
de 2011 pelo governador Geraldo Alckmin, o parque recebe frequentadores dos municípios vizinhos de Barueri, Jandira, Itapevi e Osasco. O Governo do Estado investiu na
época R$ 17,3 milhões para
recuperar os 135 mil m² de
área, antes degradada.
O parque está localizado a
cerca de 500 metros da Esta-

ção Carapicuíba da CPTM e
próximo da rodovia Castelo
Branco e do Rodoanel. Possui
cinco quadras poliesportivas,
quadra de areia, três quadras de
tênis, pista-circuito de skate,
dois campos de bocha, pista
para prática de caminhadas e
corridas a pé, ciclovia e três
estações de ginástica.
A concepção do parque está
associada ao fato de o município estar localizado na curva do
Rio Tietê. Projetos especiais
da artista Cirça Gorski se baseiam nessa característica. Ela
projetou na Praça da Proa uma
gigantesca pérgula em forma
de asa delta, com a ponta direcionada para a nascente do rio,
em Salesópolis.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Vereadores reagem à fala do vice-prefeito em exercício Bruno Covas (PSDB) - de que “Prefeituras Regionais podem ter
indicados, mas não voltarão a ser feudos deles. Um veterano tá
apostando que volta.
P R E F E I T U R A ( SP)
Pergunta da hora: até quando João Doria (PSDB) vai
continuar tergiversando sobre suas possíveis candidaturas (governo SP ou Presidência da República em 2018) ? Não dá mais
pra segurar; explode coração.
A S S E M B LE IA ( S P)
Acusados de receber pequenas quantias - via Odebrecht - os
deputados Munhoz, Capez e Massafera (todos PSDB),
mais Campos (PTB) e Rillo (PT) - este recebendo mais que todos - não parecem preocupados.
CONGRESSO
Maioria dos deputados que compõem a Comissão de Ética
não deve processar e até cassar colegas acusados (lista Odebrecht) antes que se tornem réus no Supremo. Vai longe o que rolou
no ‘mensalão’.
PR E S I D Ê N C I A
Perguntas: por que Temer preferiu dar entrevista à Band (tv) e
não à Record (tv),que tá no seu governo, ou Globo (tv), que tem a
maior fatia do dinheiro da propaganda do seu governo ? Quais
são as lógicas ?
J U S T I Ç AS
Vai chegar o momento no qual nem as instâncias inferiores e
nem o próprio Supremo vão poder segurar o que vai pintar de
denúncias (lista Odebrecht e até outras) sobre membros do Poder Judiciário brasileiro.
PA R T I D O S
Quer dizer que apenas nos 26 partidos citados nas delações
(Odebrecht) exitem políticos que corrompem e que são corrompidos ? Nos demais 9 os donos e sócios majoritários estão acima do bem e do mal ?
H I S T Ó R I AS
Enquanto um pequeno ’armagedon’ dá cartas no Brasil, o mundo espera que pinte um anti-Cristo pra promover a paz - momentânea - entre EUA, Rússia e China, pra que as profecias da literatura bíblica se cumpram ...
POLÍTI C A S
... Enquanto isso, cada vez mais- pra que se cumpram as profecias - as palavras e os ensinamentos de Jesus [que jamais incentivou os seguidores a atuarem na política mundana] serão descumpridos via religiões.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando uma referência. Ele está dirigente na Associação Paulista de Imprensa e na Associação dos
Cronistas de Política (São Paulo).
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A Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (17) a vacinação
contra o vírus Influenza, causador da gripe, para idosos a partir
dos 60 anos. A campanha de
2017 ocorrerá em fases para
cada público-alvo, de acordo
com as orientações do Ministério da Saúde, responsável por
encaminhar as doses da vacina.
O Governo do Estado planeja proteger cerca de 10 milhões
de paulistas, o que corresponde
a 80% das 12,6 milhões de pessoas dos grupos atendidos. A próxima etapa será realizada a partir de 24 de abril, para crianças
com mais de seis meses e menos de cinco anos, gestantes e
mulheres que acabaram de dar à
luz, além da população indígena.
Em 2 de maio, a vacinação se
estende para pacientes com do-

enças crônicas e comorbidades
(associação de pelo menos duas
enfermidades). Professores da
rede pública e privada de ensino
poderão se imunizar a partir de
8 de maio.
O cronograma começou na
ultima segund a-feira (10) para
trabalhadores dos serviços públicos e privados de saúde de todo
o Estado. Nada impede que o cidadão de um grupo com período
de atendimento iniciado participe da iniciativa nas semanas seguintes. As doses estarão disponíveis normalmente nos postos
de saúde, desde que respeitada a
data para o público-alvo.
Dia D contra a gripe
Neste ano, o “Dia D” da
campanha contra a gripe está
marcado para 13 de maio, com
encerramento em 26 do mesmo

mês, em todo o território paulista. A população contará com
mais de quatro mil locais, que
funcionarão de segunda a sextafeira, de 8h às 17h.
“A vacinação contra
o Influenza é fundamental para
evitar complicações decorrentes da gripe e doenças graves,
como pneumonia”, afirma Helena Sato, diretora de Imunização
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. “A vacina não
tem nenhuma capacidade de provocar gripe, já que é composta
apenas por partículas do vírus
que são incapazes de causar
qualquer infecção”, acrescenta.
Além de imunizar contra a
gripe A H1N1, que se espalhou
pelo mundo em 2009, as doses
defenderão os paulistas contra os
vírus do inverno de 2017, denominados A/Hong Kong e B/Brisbane.

Cronograma da Campanha
de Vacinação Contra Gripe
2017:
Etapa 1 – a partir de 10 de
abril: trabalhadores de saúde dos
hospitais
Etapa 2 – a partir de 17 de
abril: trabalhadores de saúde dos
serviços públicos e privados e
idosos com 60 anos ou mais de
idade
Etapa 3 – a partir de 24 de
abril: indígenas, gestantes, mulheres que acabaram de dar à luz,
crianças com pelo menos seis
meses e menores de cinco anos
Etapa 4 – a partir de 2 de
maio: pacientes com doenças
crônicas e comorbidades
Etapa 5 – a partir de 8 de
maio: professores da rede pública e privada e todos os outros
grupos
anteriores
Dia 13 de maio – “Dia D”

Disponibilidade de medicamentos nas farmácias
da Prefeitura de SP atinge média de 90%
A disponibilidade de medicamentos nas farmácias da Prefeitura de São Paulo atingiu a
média de 90%, nível considerado aceitável e dentro dos padrões praticados na iniciativa
privada. A melhora no abastecimento se deve ao programa
Remédio Rápido, lançado em
fevereiro pelo prefeito João
Doria para combater emergencialmente a falta de remédios
nas cerca de 600 farmácias da
rede pública.
“O nosso programa Remédio
Rápido envolve um esforço muito grande que ainda não terminou. É um esforço contínuo,
pois a demanda por medicamentos nos postos de saúde e nos
hospitais públicos municipais é
muito grande”, afirmou o prefeito João Doria.
Dos 50 remédios mais procurados nestas farmácias, apenas três estão com estoque em
estado crítico no momento. Um
deles é o Ibuprofeno, que tem

uma compra emergencial em
curso. Desde janeiro, foram
abertos pela Prefeitura mais
de 580 procedimentos para
aquisição de medicamentos,
que somaram R$ 95,9 milhões
em investimentos. A maior parte das compras foi realizada em
fevereiro, quando a Secretaria
Municipal da Saúde investiu
R$ 47,3 milhões, metade do
total. Durante este mês, a Prefeitura realizou compras em
todos os dias úteis.
A atual gestão encontrou os
estoques em níveis bastante críticos. No início do programa
Remédio Rápido, em 16 de fevereiro, a média de estoque nas
farmácias era próxima a 40%.
Dos 187 remédios regularmente fornecidos pela Prefeitura, 82
estavam em nível crítico (presente em menos de 30% das farmácias) e 28 regular (encontrado entre 30% e 60% das farmácias). Somente 32 estavam em
nível considerado bom (entre

60% a 90%) e 45 ideal (em mais
de 90% das farmácias).
Atualmente, com a cobertura média de 90% de medicamentos garantida nas farmácias, dos
187 remédios, 144 estão em nível ideal e 25 em nível bom –
somente 10 se encontram em
nível crítico e 8, em situação
regular. O percentual é calculado levando-se em conta a presença, no balcão de cada farmácia, do total dos medicamentos
da lista regular. Os 90% significam que, na média das farmácias, 9 em cada 10 remédios
buscados serão encontrados –
algumas, no entanto, terão índices mais altos ou m ais baixos
do que os 90%.
A melhora no abastecimento nas farmácias foi possível por
causa da ação emergencial realizada em fevereiro pela Secretaria Municipal de Saúde, que
recebeu doação de laboratórios
farmacêuticos, sem contrapartida para o município, e pela reto-

mada das compras, que foram
reduzidas em setembro.
“É muito importante ressaltar que não basta comprar os
medicamentos. Eles precisam
chegar às farmácias. Nesse
sentido, realizamos um grande
esforço de distribuição emergencial, com entregas aos finais de semana e feriados”, diz
Wilson Pollara, secretário
municipal da Saúde.
Ação emergencial
Em fevereiro deste ano, em
busca de uma solução rápida
para o desabastecimento das farmácias, a Prefeitura solicitou a
laboratórios a doação de medicamentos com validade superior a seis meses. As empresas
disponibilizaram 165 tipos de
remédios de atenção básica
(analgésicos, anti-inflamatórios,
controle de pressão arterial e
diabetes). Até agora, a Prefeitura recebeu deles 60,4 milhões
de unidades.

Atividades gratuitas em abril estimulam
o interesse das crianças pela leitura
A Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo promove
diversas atividades para destacar
o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado nesta terça-feira
(18). A iniciativa pretende despertar o interesse das crianças
pelas publicações impressas, a
partir de ações interativas, de 18
a 30 de abril.
Instituições como as Bibliotecas de São Paulo e Parque
Villa-Lobos, além das Fábricas
de Cultura, desenvolveram maneiras de deixar a leitura mais
descontraída. Contações de histórias, brincadeiras, músicas e
tecnologias são algumas das propostas para estimular o costume
de manusear as obras.
Projetos semanais
Semanalmente, as Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos realizam duas atividades gratuitas voltadas ao público infantil: a Hora do Conto e o Lê no Ninho. A Hora do
Conto apresenta companhias
de contação de histórias, como
os grupos Girasonhos e Mãos
de Fada, que interpretam textos
modernos e clássicos da literatura infantojuvenil, com fantasias e cenários.
Já o projeto Lê no Ninho foi
elaborado para bebês e crianças
entre seis meses e quatro anos.

Com duração de 45 minutos, as
sessões permitem que os pequenos tenham o contato inicial
com as publicações por meio de
livros-brinquedos, fantoches e
chocalhos. A tecnologia também
faz parte do programa, que passou recentemente a usar tablets.
Um dos objetivos das ações
é estimular que os pais repitam
as experiências em casa. “A criação de vínculos afetivos, com
o incentivo de que o adulto leia
para um jovem, e a seleção de
conteúdos adequados são essenciais nessas missões”, ressalta
Pierre André Ruprecht, diretorexecutivo da SP Leituras, organização social responsável pela
gestão das Bibliotecas de São
Paulo e Parque Villa-Lobos.
Desenvolvimento dos jovens
As Fábricas de Cultura promovem atividades como contação de histórias, saraus e rodas
de conversa nas bibliotecas das
dez unidades do projeto, localizadas no Parque Belém, Vila
Curuçá, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, Sapopemba, Vila
Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Brasilândia, Jardim São Luís e Capão Redondo.
De acordo com Mônica Rodrigues, educadora da Fábrica de
Cultura Cidade Tiradentes, o hábito de leitura na infância repre-

senta um dos principais mecanismos de aprendizagem dos jovens. “Ler desperta o interesse
pela linguagem, pelos saberes
ancestrais combinados aos da
contemporaneidade e instiga o
corpo a realizar uma aventura de
desenvolvimento pelo mundo”,
completa a educadora.
O Dia Nacional do Livro Infantil foi criado em 2002 para
comemorar o aniversário de
Monteiro Lobato e ressaltar a
importância das obras do escritor para o universo da Literatura
Infantojuvenil Brasileira.
Serviço
Confira as ações deste mês
voltadas ao incentivo de hábito
de leitura pelas crianças:
Biblioteca de São Paulo
Av. Cruzeiro do Sul, 2.630
Estação Carandiru do Metrô
– Linha Azul
(11) 2089-0800
Funcionamento: de terçafeira a domingo e feriados, das
9h30 às 18h30
Entrada gratuita
Acessibilidade no local
www.bsp.org.br
Hora do Conto
Sextas-feiras, às 15h00; sábados e domingos, às 16h00
Local: Piso térreo
Dia 21/04 – O Circo da Lua,

de Eva Furnari – Grupo Girasonhos
Dia 22/04 – Urashima Taro,
de Lúcia Hiratsuka – Cia. Mapinguary
Dia 23/04 – O Menino que
Quase Morreu Afogado no Lixo,
de Ruth Rocha – Recantação
Dia 28/04 – Minhas fábulas
de Esopo, de Michel Morpurgo
– Equipe BSP
Dia 29/04* – O Equilibrista, de Fernanda Lopes de Almeida – Mirela Estelles e Amarilis
Reto
Dia 30/04 – Os Sete Novelos e Outros Contos Africanos,
de Angela Shelf Medearis – Vanessa Meriqui e Drika Nunes
* Com interpretação em Libras
Lê no Ninho
Sábados, dias 22 e 29, às
11h00 e às 15h00 e domingos,
dias 23 e 30, às 16h00.
Local: Piso térreo
Biblioteca Parque Villa-Lobos
Av. Queiroz Filho, 1205, Alto
de Pinheiros
(11) 3024-2500
Funcionamento: de terça a
domingo e feriados, 9h30 às
18h30.
Acessibilidade no local
Entrada gratuita
www.bvl.org.br

Telecurso TEC: inscrições para
exame presencial vão até dia 28
As inscrições para o exame
presencial da modalidade aberta
do Programa Telecurso TEC podem ser feitas até o dia 28 de
abril. Os candidatos devem enviar o formulário preenchido com
a documentação por correio.
O programa de formação técnica e qualificação profissional
a distância do Centro Paula Souza conta com cursos de carga
horária com 800 horas, divididas em três módulos. Os estu-

dantes que obtêm as notas necessárias recebem a certificação técnica – oferecida de acordo com o término dos módulos,
após prova presencial – e o diploma técnico, na conclusão.
A prova será aplicada para
certificação de qualificação profissional e diplomação técnica
para os cursos a distância do
Centro Paula Souza em Administração, Comércio e Secretariado (módulos I, II e III).

O exame presencial será realizado no sábado, 8 de julho, às
9 horas, em 37 Etecs de todo o
Estado. O gabarito será divulgado no mesmo dia, a partir das 13
horas, no site do Centro Paula
Souza. O resultado final com a
relação dos aprovados estará na
internet no dia 25 de agosto.
Cursos
As aulas da modalidade aberta são transmitidas pela Internet

e podem ser acessadas via smart
TV, computador, celular ou tablet. Os livros e os vídeos estão
disponíveis na página do Telecurso TEC, no site do Centro
Paula Souza.
Os cursos técnicos a distância também são oferecidos nas
modalidades on-line e semipresencial. Nessas opções, o ingresso se dá por meio do Vestibulinho. Mais informações
no site do programa.
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Meirelles: reforma da Previdência
é necessidade financeira e fiscal
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na segunda-feira (17) que a reforma da
Previdência é necessidade financeira e fiscal e que o relatório da proposta pode ser
apresentado nesta terça-feira
(18) pelo deputado Arthur de
Oliveira Maia (PPS-BA), relator do texto na comissão especial da Câmara. No domingo (16), parlamentares e ministros se reuniram com o presidente Michel Temer para
discutir detalhes da reforma
proposta pelo Executivo.
Meirelles disse que as mudanças feitas pelo relator estão
dentro da margem de negociação
prevista pelo governo e que as
lideranças da base aliada estão
comprometidas com a aprovação da reforma. “Quero dizer que
as lideranças todas estão com-

prometidas a aprovar o mais rápido possível”, disse, após participar de seminário sobre a Previdência, promovido pelo jornal
Valor Econômico.
Segundo ele, ainda falta fechar no texto questões de metodologia e detalhes como o do
modelo do regime de transição
para as aposentadorias e questões referentes a acúmulo de
aposentadoria e pensão por morte. “Existe aí uma série de coisas que ainda não estão definidas. Até amanhã, o relatório estará pronto e em condições de ser
divulgado”, afirmou. E completou “Estaremos durante todo o
decorrer do dia de hoje fazendo
os cálculos para ter a segurança
de que os números estão dentro
daqueles números que asseguram
o sucesso da reforma.”
Ao defender a necessidade

da aprovação da reforma da Previdência, Meirelles disse que a
medida irá contribuir para a retomada do crescimento do país.
“A reforma não é uma questão de
preferência ou de opinião, é uma
questão de necessidade matemática, financeira, fiscal. Se o
país não fizer uma reforma no
devido tempo, em primeiro lugar as taxas de juros brasileiras,
ao invés de cair, vão voltar a subir fortemente, vão faltar recursos para o financiamento do consumo, do investimento, o desemprego voltará a crescer e, ao
mesmo tempo, teremos a inflação de volta”, disse
A reunião de ontem com o
presidente Temer durou cerca de
três horas e teve a participação
dos ministros da Fazenda, Henrique Meireles; da Secretaria de
Governo, Antônio Imbassahy;

da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco; e de
parlamentares como o relator da
reforma da Previdência Arthur
de Oliveira Maia, relator da reforma da Previdência, e de Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da comissão.
Seminário
Durante a apresentação no
seminário, o ministro Meirelles
disse que circulam informações
inverídicas sobre a reforma,
como a de que, caso fosse feita
a cobrança dos grandes devedores, seria possível pagar o déficit da Previdência. Segundo ele,
mais de 50% da chamada dívida
ativa com a previdência pública
é de companhias falidas e as demais dívidas são cobradas seguindo os ritos judiciais. (Agencia Brasil)

Pezão pedirá à Alerj prorrogação
do estado de calamidade financeira
O governo Rio de Janeiro vai
pedir a prorrogação do estado de
calamidade financeira por um
ano à Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) ainda nesta semana. Em
nota, a assessoria do governador Luiz Fernando Pezão informou que, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
terá que ser enviada à Alerj ainda no mês de abril e o Plano de
Recuperação Fiscal ainda não
foi aprovado, ao contrário do
que o governo estadual esperava, “é absolutamente natural
a solicitação da prorrogação
da calamidade financeira”.
“Falta ainda definição em relação à solução para o reequilíbrio fiscal do estado, e as
condições que levaram ao estado de calamidade prosseguem inalteradas”.
Segundo o governo do Rio,
o envio da mensagem à Alerj é
uma medida preventiva, uma vez

que a aprovação do Projeto de
Lei Complementar 343/2017,
que prevê a renegociação das
dívidas dos estados após o cumprimento de contrapartidas exigidas pelo governo federal, ainda não ocorreu. “Assim que a
solução prevista no plano for
confirmada, todos os mecanismos previstos na Lei de Calamidade se tornarão dispensáveis”,
informou a assessoria de Pezão.
A votação do projeto de lei complementar no plenário da Câmara dos Deputados vem sendo adiada desde meados de março.
O estado de calamidade pública nas finanças foi decretado pelo então governador em
exercício, Francisco Dornelles, em junho do ano passado e
reconhecido pela Alerj em novembro, com validade até 31
de dezembro. A aprovação suspendeu temporariamente alguns dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal no

estado. Entre os artigos suspensos está o que permite ao
governo reduzir salários e demitir servidores.
Dívida ativa
Também nesta semana o
governo criará um mutirão
para agilizar a cobrança da dívida ativa. A força-tarefa terá integrantes da Procuradoria-Geral do estado, da Alerj, do Judiciário e do Executivo. Os moldes e prazos para o mutirão serão definidos em reunião nesta
tarde no Tribunal de Justiça do
Rio de Janeiro. A cobrança da
dívida ativa está estimada em
mais de R$ 65 bilhões.
O governador Luiz Fernando Pezão anunciará ainda esta
semana medidas para combater
a crise no estado, enquanto a
votação do Plano de Recuperação Fiscal tramita na Câmara Federal.
As principais iniciativas

são: incentivo fiscal às empresas que anteciparem o pagamento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a venda da dívida ativa, antecipação do leilão
que definirá o banco responsável pela folha de pagamento do
Rio, licitação das linhas intermunicipais de ônibus e a suspensão por 180 dias de compensação do crédito tributário.
As licitações para a folha de
pagamento e linhas intermunicipais de ônibus são medidas
internas. As outras dependem
de projetos de lei a serem enviados pelo Executivo para
aprovação na Assembleia Legislativa do Rio.
Em novembro do ano passado, o governo do Rio anunciou
um conjunto de medidas para
equilibrar as contas públicas. A
maioria dependia de aprovação
na Alerj, e muitas ainda não foram votadas. (Agencia Brasil)

Governo busca instalação de
indústrias de defesa em Pernambuco
O ministro da Defesa, Raul
Jungmann, reuniu-se na segunda-feira (17) com representantes de fábricas para apresentar
um plano de incentivos federais
para instalação de polos industriais na área de defesa em Pernambuco e outros estados do
Nordeste. Duas grandes empresas, uma suíça e uma brasileira,
manifestaram interesse em abrir
fábricas no estado, mas as contrapartidas ainda precisam ser
definidas.
Na semana passada, o ministro Raul Jungmann e o governador Paulo Câmara assinaram um
protocolo de cooperação para
desenvolvimento da indústria de
defesa no estado. Jungmann disse que pretende descentralizar o
setor, atualmente concentrado
no Sul e Sudeste do país. O modelo de protocolo deve ser ampliado para outros estados do
Nordeste.
A suíça Ruag e a brasileira
CBC já manifestaram interesse
em se instalar em Pernambuco.
A Ruag prevê investimento de
US$ 80 bilhões. De acordo com
JungmannJ, a CBC anu nciou que
irá ao estado na Feira Internacional de Defesa e Segurança
(LAAD, na sigla em inglês).
Além disso, o estaleiro italiano Vard Pomar foi considerado apto à concorrência em edital a ser lançado em breve pelo
Ministério da Defesa para a

construção de quatro navios
corveta da Marinha, um investimento de US$ 1,8 bilhão.
“Será um certame internacional, mas Pernambuco tem condições de competir em pé de
igualdade”, disse o ministro.
O prazo para instalação das
empresas depende de garantias a serem dadas pelo estado de
Pernambuco às companhias interessadas. Jungmann informou que, na semana passada,
representantes das empresas
almoçaram com o governador.
“Quem pode dar as informações é o próprio governo do
estado, mas, ao que tudo indica, as empresas estão prontas
para fazer o investimento.”
No prot ocolo assinado no
dia 10 de abril, há previsão de que
o estado forneça condições para
a instalação do setor industrial
em território pernambucano, que
podem ser desde isenções fiscais
a doação de terreno ou garantia
da infraestrutura necessária.
Em nota, a assessoria do governo de Pernambuco disse que
possíveis benefícios estão em
negociação, mas ainda em fase
inicial, e que, por questões de
confidencialidade, não emitiria
comunicado neste momento.
Proximidade
De acordo com o diretorpresidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernam-

buco (Fiepe), Ricardo Essinger,
toda a área está interessada na
possibilidade de novos negócios, mas a principal reivindicação
é a instalação de um escritório
de compras do Ministério da
Defesa em Pernambuco, pois os
empresários reclamam das dificuldades de acesso às negociações com a pasta. “Esse é o grande problema. Há dificuldade
para o médio e pequeno empresário terem acesso. Para autorização do Ministério da Defesa,
depois a aprovação dos seus produtos, todo o trâmite”, afirmou
Essinger.
Para Essinger, Pernambuco
tem potencialidade para a área.
“Tem a parte metal-mecânica,
que vai ser forte supridora dessa área. Por exemplo, se os estaleiros fabricarem as corvetas,
temos as indústrias montadas
para dar apoio à construção
dos navios”, disse ele. “Essa
indústria não é só a fabricação
de armas, tem a retaguarda.
Temos área e confecção muito próspera e desenvolvida
que, no entanto, não abastecem a área de defesa”.
Para contribuir com a criação desse segmento no estado,
a Fiepe destaca que tem negociado com o governo estadual a
possibilidade de isenção fiscal
para as empresas. Além disso, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) se com-

prometeria a preparar a mão de
obra necessária.
Incentivos federais
O ministro apresentou na
reunião os incentivos federais
disponíveis para a Região Nordeste. A começar pela linha de
crédito anunciada na LAAD
pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), especial para
exportação e para a indústria
de Defesa.
A linha terá 100% de financiamento, 25 anos de prazo total para pagar, 10 anos de carência e juros que ficarão abaixo do
cobrado pelo mercado, mas analisados caso a caso. Será a primeira vez que o BNDES disponibilizará crédito para esse setor de exportação, o que foi chamado pelo ministro Raul Jungmann de “revolução”.
Outros incentivos estão em
fase final de negociação com o
Ministério da Integração Nacional para que as indústrias de
Defesa possam ser contempladas pelo Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste
(FNE) e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).
Segundo o ministro, a base industrial de Defesa no Brasil fatura mais de R$ 200 bilhões por
ano e dá lugar a cerca de 40 mil
empregados diretos e 130 mil
indiretos. (Agencia Brasil)

Economia cresce 1,31% em
fevereiro, diz Banco Central
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)
divulgado na segunda-feira (17)
mostra crescimento de 1,31% da
economia brasileira em feverei-

ro. Observados os ajustes sazonais, o aumento é 0,52%.
Em relação a fevereiro de
2016, sem considerar os efeitos
sazonais, foi registrada redução

de 0,73%. Com ajustes sazonais,
o IBC-Br apresenta crescimento de 0,48%, informa nota divulgada pelo Banco Central.
No acumulado de 12 meses até

fevereiro, a atividade econômica
teve diminuição de 3,56% sem
ajustes sazonais. Com os ajustes, a
redução da atividade econômica é
de 3,68%. (Agencia Brasil)
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Itália recebe milhares
de migrantes após
vários resgates no
Mediterrâneo
Muitos portos do Sul da Itália receberam na segunda-feira
(17) vários dos mais de 8 mil migrantes resgatados durante o
último fim de semana no Mar Mediterrâneo, muitos deles crianças desacompanhadas e homens com sinais de tortura.
Fontes da Guarda Costeira italiana disseram à Agência EFE que
hoje chegarão ao Porto de Messina, na Sicília, aproximadamente,
1.200 migrantes e que, dadas as difíceis condições do mar, ainda
não foi possível localizar balsas no Mediterrâneo. Pela manhã,
chegaram à Catânia, também na região da Sicília, 1.181 migrantes,
a bordo do navio alemão Rhein, segundo os meios locais.
Nos últimos dias, o país também recebeu um elevado número
de migrantes em outros portos, como o da Ilha de Lampedusa e
da Reggio di Calabria. A chegada desses migrantes a bordo das
balsas que ajudaram nos resgates ocorre depois que foram retirados, de sexta-feira (14) a domingo (16), mais de 8.300 migrantes no Mar Mediterrâneo, entre a Líbia e a Itália.
A porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados
(Acnur), Carlotta Sami, informou que, ao todo, 60 operações de
salvamento com 35 embarcações estão em desenvolvimento.
Ela afirmou que o ritmo de salvamentos no fim de semana foi
“frenético”, a tal ponto que muitos trabalhadores humanitários e
autoridades marítimas trabalharam por 40 horas. Mesmo assim,
foram registradas mortes. De acordo com Carlotta, foram recuperados sete corpos, entre eles o de uma mulher grávida, mas o
número final pode aumentar.
A porta-voz do Acnur explicou que entre os resgatados há
muitos meninos e homens com evidentes sinais de tortura, como
queimaduras nas costas e chicotadas, após serem aprisionados
na Líbia por traficantes para extorquir suas famílias.
Desse modo, a Itália continua registrando números recordes
no que se refere à chegada de migrantes. Segundo dados do Ministério do Interior, de 1º de janeiro a 12 de abril, 26.989 migrantes desembarcaram na Itália, 23,8% a mais do que há um ano.
e migrantes. Segundo dados do Ministério do Interior, de 1º
de janeiro a 12 de abril, 26.989 migrantes desembarcaram na
Itália, 23,8% a mais do que há um ano. (Agencia Brasil)

“Derrotaremos qualquer
tipo de ataque”, diz vice
dos EUA sobre
Coreia do Norte
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou
na segunda-feira (17) em Seul que a Coreia do Norte “faria bem
não testando a determinação” de Donald Trump e lembrou que
Washington ordenou ataques recentemente na Síria e no Afeganistão. As informações são da Agência EFE.
“Derrotaremos qualquer tipo de ataque e enfrentaremos qualquer provocação nuclear ou de mísseis com uma resposta surpreendente”, disse Pence após se reunir hoje em Seul com o presidente em exercício sul-coreano, Hwang Kyo-anh, no segundo
dia de sua visita ao país asiático.
A viagem do número dois do Governo dos EUA à Coreia do
Sul acontece em um momento de tensão com a Coreia do Norte,
após um novo teste de lançamento de um míssil realizado na véspera pelo regime de Kim Jong-un.
Pence destacou que a “era da paciência estratégica” de Washington com Pyongyang acabou com a chegada de Trump à Casa Branca
e lembrou que no último ano o regime norte-coreano realizou dois
testes nucleares ilegais e vários lançamentos de mísseis.
“Queremos chegar [a uma solução para a atual crise] por meios pacíficos. Ainda assim, todas as opções estão sobre a mesa”,
advertiu o vice-presidente americano em referência à via militar.
“Todas as futuras decisões sobre as políticas em relação ao
Norte serão tomadas com uma estreita cooperação e com base
em nossa aliança”, disse na mesma linha o presidente interino
sul-coreano.
Horas antes de Pence aterrissar em solo sul-coreano, a Coreia do Norte tentou lançar, sem sucesso, um míssil balístico
que explodiu após ser disparado. (Agencia Brasil)

Vendas a prazo
apresentam leve alta
na Páscoa
As vendas a prazo na Páscoa
cresceram 0,93% em relação ao
ano passado, após dois anos de
queda, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O levantamento
levou em conta a semana anterior ao feriado.
Na Páscoa de 2014, último
ano que registrou alta no indicador, as vendas a prazo subiram
2,55%. Em 2015, houve queda
de 4,93% e em 2016, de
16,81%.
“A alta que tivemos neste

ano ainda é insuficiente para
voltarmos ao patamar anterior
à crise, mas é um sinal de que a
fase mais aguda da recessão
pode ter ficado para trás. Aos
poucos, os consumidores se
sentem mais confiantes para
voltar a consumir”, disse, em
nota, o presidente da CNDL,
Honório Pinheiro.
Segundo a entidade, o resultado da Páscoa deste ano rompe
uma trajetória de 17 quedas consecutivas nas principais datas
comemorativas para o comércio,
desde o Dia das Mães de 2014.
(Agencia Brasil)
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Gastos com Previdência cresceram
R$ 16 bilhões no primeiro trimestre
Fachin envia
inquéritos contra
Aécio, Jucá e Renan
para Polícia Federal
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Operação Lava
Jato, determinou na segundafeira, (17) o envio dos inquéritos envolvendo os senadores
Aécio Neves (PSDB-MG),
Romero Jucá (PMDB-RR) e
Renan Calheiros (PMDB-AL)
para a Polícia Federal (PF). A
decisão dá início ao processo
de investigação na PF, que poderá solicitar quebras de sigilo telefônico e fiscal, além da
oitiva dos próprios acusados.
As investigações envolvendo outros parlamentares também deverá seguir o mesmo
procedimento nos próximos
dias. Os inquéritos foram abertos pelo ministro, a pedido da
Procuradoria-Geral da República (PGR), para apurar citações aos nomes dos parlamentares nos depoimentos de delação de ex-executivos da empreiteira Odebrecht.
Aécio Neves e Romero
Jucá são os que acumulam o
maior número de pedidos de
investigações na Lava Jato, cinco ao todo. Renan Calheiros
foi citado em quatro inquéritos
envolvendo a Odebrecht e passou a responder a 12 investigações na operação.
Outro lado
Após a abertura da investigação, o senador Aécio Neves
disse considerar “importante o

fim do sigilo sobre o conteúdo das delações”. Segundo o
comunicado, a divulgação das
colaborações premiadas foi
solicitada pelo próprio parlamentar a Fachin na semana passada. “[Aécio Neves] considera que assim será possível desmascarar as mentiras e demonstrar a absoluta correção
de sua conduta”, informou a
assessoria do senador.
Já Romero Jucá disse que
“sempre esteve” e “sempre estará” à disposição da Justiça para
qualquer informação. “Nas minhas campanhas eleitorais, sempre atuei dentro da legislação e
tive todas as minhas contas aprovadas”, disse o parlamentar, também por meio de nota.
Renan Calheiros disse que
a abertura dos inquéritos permitirá que ele possa conhecer
“o teor das supostas acusações
para, enfim, exercer meu direito de defesa sem que seja apenas baseado em vazamentos
seletivos de delações”.
“Um homem público sabe
que pode ser investigado. Mas
isso não pode significar uma
condenação prévia ou um atestado de que alguma irregularidade foi cometida. Acredito
que esses inquéritos serão arquivados por falta de provas,
como aconteceu com o primeiro deles”, argumentou o
senador e ex-presidente do
Senado. (Agencia Brasil)

Comissão vai alterar
exigência de 49 anos
para receber teto
da aposentadoria
O presidente da Comissão
Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Carlos Marun (PMDBMS), disse na segunda-feira
(17) que haverá mudança na exigência de que o trabalhador contribua por 49 anos para ter direito a receber o teto da aposentadoria.
Marun não detalhou, porém,
qual será o tempo de contribuição necessário para que o trabalhador tenha direito de receber o benefício máximo. “Vai
mudar a regra dos 49 anos, agora, não sei o detalhe de como
será. Tudo que vi nas discussões
que foram apresentadas sinaliza para uma regra que considero inteligente, mas não tenho
detalhes. Que não vai ser 49
anos já está fechado”, disse
Marun, em entrevista após participar de seminário sobre a reforma da Previdência.
A previsão é que o relatório
sobre a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287/2016,
sobre a reforma da Previdência,
seja apresentado hojes pelo
Executivo na PEC, o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos
25 anos de contribuição para
poder se aposentar. Neste caso,
ele receberá 76% do valor da
aposentadoria. Cada ano adicional de contribuição dará direito
a mais 1 ponto percentual. Desta forma, para receber 100% da
aposentadoria, o trabalhador precisará contribuir por 49 anos, a
soma dos 25 anos obrigatórios
e dos 24 adicionais.
Marun disse que, ao longo
do dia, o relator da proposta de

reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA),
acertou os últimos detalhes do
parecer com a equipe econômica do governo. A intenção é que
o relatório seja apresentado ao
presidente Michel Temer e a
deputados da base aliada hoje,
antes da leitura na comissão
especial da Câmara.
“Trabalhamos para proteger
e preservar os mais vulneráveis
tanto economicamente quanto
pela sua atividade e, além disso,
estamos preservando o valor do
mínimo das aposentadorias e
pensões em conformidade com
o salário mínimo. Outro ponto
é atacar de pronto os privilégios. Por isso, a transição já começa com uma idade mínima
para aposentadoria. Um dos maiores privilégios que existem
hoje talvez sejam as aposentadorias precoces”, disse Marun.
Idade Mínima
No seminário, o secretário
da Previdência Social, Marcelo Caetano, destacou que o estabelecimento da idade mínima
para a aposentadoria é um dos
pontos centrais da reforma. Segundo Caetano, no continente
americano, apenas o Brasil e o
Equador não adotam esse padrão. Na proposta de reforma da
Previdência, o Executivo propõe a idade mínima de 65 anos
para aposentadoria.
“O principal objetivo da reforma da Previdência é manter
a Previdência. Ajustes são necessários, e um dos pontos centrais é o fato de no país não haver uma idade mínima”, disse.
(Agencia Brasil)

O secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida, disse na segunda-feira (17)
que as despesas com a Previdência cresceram R$ 16 bilhões no
primeiro trimestre deste ano, na
comparação com o mesmo período do ano passado, incluindo gastos com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e com a aposentadoria de servidores públicos. Enquanto
isso, as despesas discricionárias (não obrigatórias) do governo federal tiveram um corte

de R$ 10 bilhões.
“Ou seja, o governo cortou
R$ 10 bi de despesa discricionária e mesmo assim não foi suficiente para contrabalançar um
crescimento de R$ 16 bilhões da
despesa com Previdência. Isso
mostra que cada vez mais o crescimento da conta da Previdência
está deslocando todo o Orçamento público”, disse o secretário, durante o seminário sobre
a reforma da Previdência.
Mansueto alertou que a dinâmica do crescimento dos gastos
com a Previdência no Brasil, por

causa do envelhecimento da população, faz com que a reforma
seja necessária para o país. “O
Brasil ainda é um país jovem, e
gastamos mais da metade do que
se chama gasto social com Previdência. Isso simplesmente não
é sustentável, então a reforma da
Previdência é algo essencial”,
ressaltou.
Segundo o secretário, mais
da metade do crescimento do
gasto do governo entre 1991 e
2016 foi com a Previdência. “O
gasto do INSS não para de crescer, em decorrência, entre ou-

tras causas, do rápido processo
envelhecimento da população”,
disse. De acordo com Mansueto, sem a reforma da Previdência, as despesas com o INSS
chegarão a 16% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2060.
Ele também criticou as desigualdades no modelo previdenciário atual, com favorecimento dos funcionários públicos.
“Não é justo com a sociedade
que funcionários públicos se
aposentem cedo e tenham rendimentos acima do setor privado.” (Agencia Brasil)

Defesas de parlamentares querem novo
relator de delações da Odebrecht no STF
As defesas de parlamentares
citados nos depoimentos de delação premiada de ex-diretores
da empreiteira Odebrecht iniciaram na segunda-feira (17) no
Supremo Tribunal Federal (STF)
uma tentativa de retirar seus clientes das mãos do ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato na
Corte.
Desde o início do dia, chegaram ao Supremo pelo menos
duas petições protocoladas pelas defesas do ministro das Cidades, Bruno Araújo, e do sena-

dor Ricardo Ferraço (PSDBES), pedindo a redistribuição
dos inquéritos a que os parlamentares respondem para outro integrante do Tribunal.
Os advogados alegam que as
citações não estão relacionadas
com a operação, que apura desvios na Petrobras e não podem
seguir sob a relatoria de Fachin.
Ao longo da semana, a tese deve
ser aproveitada pelos demais
deputados e senadores, em sua
maioria, investigados pelo suposto recebimento de caixa dois
da Odebrecht.

Em uma das petições, a defesa do senador Ricardo Ferraço sustenta que o ministro não
tem competência legal para investigar as citações.
“Dessa forma, inexistentes
hipóteses de conexão dos fatos
que serão objeto de apuração no
presente inquérito com os fatos
que são objeto da Operação Lava
Jato resta evidente a necessidade de se determinar a livre distribuição do presente inquérito
para que, diante de seu definitivo relator, o requerente possa
exercer o seu amplo direito de

defesa, demonstrando a completa improcedência das acusações
contra ele imputadas.”, diz a defesa.
Desde o início das investigações da Lava Jato, os ministros
concordaram com a remessa
de investigações sobre propina nas obras da Usina Nuclear
de Angra 3 e em contratos do
Ministério do Planejamento
para a primeira instância da
Justiça Federal pela falta de
conexão com o esquema de
corrupção na Petrobras.
(Agencia Brasil)

Planilha da Odebrecht lista
pagamentos a 179 políticos em sete anos
Uma planilha anexada pelo
executivo Benedicto da Silva
Júnior, ex-presidente da construtora Norberto Odebrecht,
traz o nome de 179 políticos
como destinatários de R$ 246
milhões em supostos pagamentos via caixa 2 entre 2008 e
2014, ano em que tiveram início as investigações da Operação Lava Jato.
A lista com 645 contribuições supostamente ilegais foi
anexada ao Inquérito nº 4.402,
uma das investigações cuja abertura foi autorizada pelo ministro
Edson Fachin, relator da Lava
Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), que também autorizou
a divulgação das informações.
No ano passado, uma primeira versão da lista foi apreendida
pela Polícia Federal (PF) no
apartamento de Benedicto Júnior, em Salvador, durante a Operação Acarajé, 23ª fase da Lava
Jato, mas o documento foi man-

tido sob sigilo. Após assinar
acordo de colaboração premiada com a Justiça, Benedicto Júnior forneceu aos investigadores
uma segunda versão da planilha.
Benedicto Júnior foi um dos
responsáveis por comandar o
setor de operações estruturadas,
departamento da Odebrecht inteiramente dedicado ao pagamento de propinas. O valor de R$
246 milhões diz respeito ao que
foi canalizado via área de infraestrutura da Construtora Norberto Odebrecht, descrita pelo
próprio executivo como “porta
de entrada de diversos pedidos
de contribuições eleitorais”.
Ao Ministério Público, o
executivo afirmou que “foram
feitos pagamentos com caixa 2
a candidatos diversos, em diferentes campanhas, conforme
consta da planilha que integra o
presente relato”.
Maiores repasses

Na lista de repasses de dinheiro não declarado, os que mais
receberam recursos foram o exgovernador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, que teria recebido
R$ 61,9 milhões. Em seguida, aparece o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, com R$
21,2 milhões. Em terceiro, está o
sucessor de Cabral e atual governador fluminense, Luiz Fernando
Pezão, cujos repasses ilegais somaram R$ 20,3 milhões.
A planilha de Benedicto Júnior registra ainda as justificativas para os repasses. Entre as
razões mais presentes estão a de
que o candidato atuaria em prol
do “desenvolvimento de projetos e infraestrutura de interesse
da empresa” ou que teria “disposição para apresentar emendas/
defender projetos de interesse
da empresa”.
Constam na lista ainda 110
políticos que receberam recur-

sos, mas sequer disputaram cargos eleitorais entre 2008 e 2014.
Citados
Até o momento, o governador Sérgio Cabral, que encontrase preso no âmbito da Operação
Lava Jato, não quis comentar as
novas revelações sobre sua relação com a Odebrecht.
Por meio de nota, o ministro Gilberto Kassab “reafirma
que os atos praticados em suas
campanhas foram realizados
conforme a legislação”. Kassab
disse que “confia na Justiça, ressalta que não teve acesso oficialmente às informações e que é
necessário ter cautela com depoimentos de colaboradores,
que não são provas.”
O governador Luiz Fernando
Pezão afirmou, também por
meio de nota, que “todas as doações de campanha foram feitas
de acordo com a Justiça Eleitoral”. (Agencia Brasil)

Setor de propinas da Odebrecht pagou
R$ 10,6 bilhões entre 2006 e 2014
O ex-diretor do setor de operações estruturadas da Odebrecht Hilberto Mascarenhas disse,
em delação premiada, que a área
criada dentro da empreiteira para
fazer o pagamento de propinas
movimentou mais de R$ 10,6
bilhões entre os anos de 2006 e
2014. Ao Ministério Público
Federal (MPF), Mascarenhas
informou que os recursos eram
movimentados em contas
offshores no exterior (em paraísos fiscais).
O ex-executivo disse que
alertou ao então presidente da
empresa, Marcelo Odebrecht,

sobre os valores pagos em propina, que, segundo ele, estavam
muito altos.
“Estava preocupado, muita
gente participando das obras, e
pressionei. Fui a Marcelo [Odebrecht], várias vezes, e disse: não
tem condição, US$ 730 milhões
é bilhão [em reais]. Nem um
mercado tem essa disponibilidade de dinheiro por fora e não tem
como operar isso. É suicídio”,
afirmou. Segundo ele, como resposta, Marcelo Odebrecht deu
orientação de “segurar”.
O ex-diretor do chamado setor de propinas disse que cada

executivo responsável por obras
da Odebrecht podia solicitar o
recurso para fazer as obras andarem. Segundo ele, os gerentes
das obras recebiam bônus se
atingissem as metas definidas
para cada empreendimento.
“Se você der aquele resultado você ganha tanto. [Então]
você quer que o mundo se acabe, [mas] você quer atingir aquela meta e colocar no seu bolso,
o seu milhão [no bolso]. Se fazia qualquer coisa que tinha que
fazer e atingir”, afirmou.
Segundo Mascarenhas, a prática foi banalizada. “Tem que tra-

tar esse assunto como um extra,
uma necessidade. Não como prazer de comprar alguém. Já estava virando um prazer de comprar [as pessoas] e isso me incomodava”, disse, ao contar
que os valores pagos pelo setor da propina caíram em 2014
depois que ele pressionou Marcelo Odebrecht.
O ex-diretor relatou ainda,
que para proteger a identidade de
quem recebia a propina, o responsável por determinada obra
da empreiteira dava um apelido
para o beneficiário do dinheiro.
(Agencia Brasil)

Delatores apontam propina de mais de
R$ 80 mi por usinas no Rio Madeira
Oito dos 76 inquéritos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar políticos citados nas delações de ex-executivos da Odebrecht estão relacionados ao
pagamento de propina em obras
das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, construídas
no Rio Madeira, em Rondônia.
Serão investigado os senadores Romero Jucá (PMDBRR), Edison Lobão (PMDBMA),Valdir Raupp (PMDBRO), Ivo Cassol (PP-RO) e Aécio Neves (PSDB-MG), além
dos deputados Arlindo Chinaglia (PT-SP), João Carlos Bacelar (PR-BA) e Paulinho da

Força (SD-SP).
Em um dos casos, o ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura Henrique Valladares relatou, em delação premiada,
que a empreiteira, vencedora da
licitação de Santo Antônio,
acreditava estar sendo prejudicada no projeto de Jirau. Por
isso, em 2008, a empresa procurou o então deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para
operar com outros parlamentares os interesses do consórcio
formado pela Odebrecht e a
construtora Andrade Gutierrez.
“Marcelo [Odebrecht, expresidente-executivo da empreiteira] me deu o número de

R$ 50 milhões para colocar na
mesa como oferecimento ao
Dr. Eduardo Cunha para que
ele, com esse dinheiro, buscasse o apoio político, a critério
dele, buscasse distribuir de tal
forma que ele obtivesse o
apoio político necessário”,
disse o delator aos procuradores da força-tarefa da Operação
Lava Jato.
Conforme o delator, Cunha
teria se beneficiado com parte
do dinheiro e repassado outra
parte aos parlamentares com
influência no governo, que
também se tornaram alvo de inquéritos. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no

STF, também encaminhou as
delações para que a Justiça Federal analise o caso de Cunha,
que perdeu o foro privilegiado
após ter o mandato de deputado federal cassado. Ele está
preso em Curitiba no âmbito da
Lava Jato.
Segundo os delatores, a
empresa também pagou propina para garantir a aprovação de
propostas em tramitação no
Congresso, em matérias que
gerariam impacto na atuação
das hidrelétricas.
Todos os parlamentares citados nos inquéritos negam as
acusações dos delatores.
(Agencia Brasil)
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Sebastian Vettel
de Sochi.
Na Itália, o clima é de euforia
pela segunda vitória da equipe
Ferrari. E o presidente da Ferrari,
Sergio Marchionne, pediu ‘foco
total’ na disputa pelos títulos
mundiais de pilotos e construtores. O rendimento do carro é um
dos argumentos que Marchionne está usando para cobrar resultados melhores do piloto Kimi
Räikkönen. Enquanto Vettel lidera o Mundial com 68 pontos,
Räikkönen tem 34. O presidente
da Ferrari quer que seus dois pilotos tentem conquistar dobradinhas. Isso, além de dificultar

mais a competição para a rival
Mercedes, também garantiria à
Ferrari chances maiores de vencer o campeonato de construtores.
O clima esquentou, outra vez,
entre Felipe Massa e o holandês
Max Verstappen. No sábado,
após a tomada oficial de tempos,
Max responsabilizou Massa por
tê-lo atrapalhado no treino. No
domingo, Felipe Massa negou
que tenha prejudicado o holandês. “Se ele não soube se colocar
bem na pista para tentar uma volta rápida a culpa dele e de mais
ninguém”.

Copa ECPA de Fórmula Vee

O clima ruim entre Massa e
Verstappen vem desde o GP de
Mônaco de 2015 quando o brasileiro acusou o holandês de ter
provocado um grave acidente no
GP, envolvendo Romain Grosjean. Massa ainda colocou em dúvida o critério da FIA para conceder a superlicença a um piloto de
apenas 17 anos. Poucas semanas
depois, o pai de Max, o ex-piloto
Jos Verstappen, escreveu um artigo para uma publicação holandesa, criticando Massa por uma
postura de vitimização, sempre
culpando outros pilotos por seus
erros.
Independente das acusações
de Max Verstappen, Massa considerou o 6º lugar uma ótima
classificação no GP do Bahrein,
depois de ter enfrentado muitos
problemas na corrida anterior, na
China. Massa ofereceu o bom
resultado aos 75 anos de Frank
Williams. E está prevendo atuações melhores nas próximas etapas.
O Grande Prêmio do Brasil de
Fórmula 1 acontece nos dias 10,
11 e 12 de novembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Os
ingressos
para
a
corrida, informações e imagens
em 360 graus dos setores estão
disponíveis no único site oficial
do evento: www.gpbrasil.com.br.
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Alberto Cesar Otazú estreia
com dois pódios em Piracicaba

Alberto Cesar Otazú foi terceiro na segunda etapa da F-Vee
A estreia do jovem (16 anos) nal de semana no Esporte Clube
Alberto Cesar Otazú (Braspress/ Piracicabano de Automobilismo,
Pilotech/Alpie/Cazarré-Master- em Piracicaba (SP), após subir no
Midia Mktcom) na Copa ECPA pódio nas duas etapas, com um
de Fórmula Vee foi excelente. O terceiro e um segundo lugares.
saldo foi a vice-liderança do cerNa primeira prova Alberto
tame que começou no último fi- Cesar Otazú perdeu a primeira fila

por apenas 47 milésimos de segundo e largou com o terceiro
tempo. Sem cometer erros acabou recebendo a bandeirada em
segundo, a 5s590 de Francisco
Laborda, vice-campeão argentino de Fórmula A 1.300.
Largando na segunda prova,
Cesar Otazú não conseguiu conter o amazonense Gabriel Silva,
que tem mais experiência e um
excelente acerto em seu monoposto que o levou à vitória, e terminou em terceiro, logo depois
de Laborda.
Alberto Otazú foi à Piracicaba para realizar um treino no seletivo circuito piracicabano como
prêmio pela conquista da Seletiva da Fórmula Vee, na abertura
do Campeonato Click Speed de
Kart Amador. Em virtude de seu
bom desempenho, acabou sendo convidado por Flavio Menezes, organizador da categoria,
para estrear na Copa ECPA de

Fórmula Vee.
“Só tenho o que agradecer.
Ficarei eternamente grato ao
Flávio (Menezes), ao Sérgio
Góes, e ao Wilson Fittipaldi Junior pela oportunidade que me
deram, e à dedicação e colaboração de todos os mecânicos,
que tiveram a paciência de me
escutar e me ensinaram muito
em dois dias”, agradeceu o jovem que em 12 meses conquistou 25 vitórias e 57 pódios em
campeonatos no kart amador.
A segunda rodada dupla da
Copa ECPA de Fórmula Vee será
no dia 24 de junho, novamente
em Piracicaba (SP).
Calendário da Copa ECPA de
Fórmula Vee:
2ª Etapa: 24 de junho; 3ª Etapa: 15 de julho; 4ª Etapa: 16 de
setembro; 5ª Etapa: 21 de outubro. Visite http://fvee.com.br

Thomaz Bellucci é vice-campeão
do ATP de Houston
O paulista Thomaz Bellucci
(Claro/ Embratel/ Wilson/ CBT/
IMM) conquistou no domingo
o vice-campeonato do ATP 250
de Houston. Na decisão, o tenista número 1 do Brasil foi superado pelo norte-americano
Steve Johnson, em 2 sets a 1,
parciais de 6/4 4/6 7/6(5), em
2h24min de partida.
Essa foi a oitava final de torneios da ATP da carreira de Bellucci, que conta com quatro títulos: Genebra (2015), Gstaad (2009
e 2012) e Santiago (2010).

Apesar da derrota, Bellucci
exalta a boa semana em Houston, já pensando na temporada
europeia de saibro. “Foi uma boa
semana aqui, só tenho a agradecer. O importante é que voltei
a jogar em alto nível e isso só
me dá mais confiança para os
próximos torneios. Obrigado à
minha equipe, meus patrocinadores (Claro, Wilson e CBT) e a
todas as pessoas que sempre
torcem por mim”, afirmou Bellucci.
O técnico João Zwetsch,

que esteve com Bellucci em seis
das suas oito finais, enalteceu o
desempenho de seu pupilo: “Semana muito legal, com o Thomaz
voltando a competir em alto nível,
fisicamente forte. Chegamos da
Copa Davis em condições completamente diferentes aqui e foi uma
semana incrível. A expectativa é
muito boa pelo que vem pela frente, só elogios ao Thomaz e seguimos firmes e fortes para a gira europeia”.
Pelo vice-campeonato em
Houston, Bellucci somará 150

pontos e, nesta segunda-feira,
deverá ganhar 13 posições subindo para a 52a. colocação do
ranking mundial.
Bellucci também definiu seu
calendário até Roland Garros.
Seu próximo compromisso sera o
ATP 500 de Barcelona (24 de
abril). Depois jogará o ATP 250
de Munique (1 de maio), o ATP
Masters 1000 de Madri (7 de
maio), o ATP Masters 1000 de
Roma (14 de maio), o ATP 250 de
Genebra (21 de maio) e Roland
Garros (28 de maio).

Superliga Masculina 16/17

Funvic Taubaté
vence o Sesi-SP e
abre vantagem na
série pelas semifinais
Mesmo fora de casa, time dirigido pelo técnico Cezar
Douglas levou a melhor por 3 sets a 2 e fez 2 jogos a
0 na série melhor de cinco jogos
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Depois de ordenar que Valtteri Bottas permitisse a ultrapassagem de Lewis Hamilton por
duas vezes no GP do Bahrein, a
Mercedes diz que não vai interferir na disputa entre seus dois
pilotos. Pelo menos nesta fase
inicial do Mundial de Fórmula 1 2017.
O que provocou a ordem da
equipe, segundo o chefe Toto
Wolff, foi um problema técnico
no gerador de pressão dos pneus
do carro de Bottas. A Mercedes
não quis correr risco e preferiu
colocar Lewis na frente de Bottas. Não fosse a punição que o
piloto inglês sofreu – 5 segundos – ele poderia ter chegado em
Sebastian Vettel e tentar uma ultrapassagem. Valtteri Bottas não
teria condições de tentar um ataque.
No ano passado, com a disputa limitada aos dois pilotos da
escuderia – Nico Rosberg e
Lewis Hamilton – a Mercedes
não se envolveu na luta pelo título. Este ano, entretanto, com a
ascensão da Ferrari, a Mercedes
admite que deverá reavaliar o
jogo de equipe. Tudo dependerá das próximas etapas. A quarta
corrida do campeonato está marcada para 30 de abril, com a disputa do GP da Rússia no circuito
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Liberdade para Bottas e Hamilton.
É o que promete a Mercedes

Théo, o maior pontuador
O equilíbrio esperado para
a série pelas semifinais da Superliga masculina de vôlei
2016/2017, entre Funvic Taubaté (SP) e Sesi-SP, foi visto
na noite de sábado (15). Depois de uma vitória por 3 sets
a 0 no primeiro confronto, o
time do Vale do Paraíba enfrentou dificuldades, mas conseguiu o resultado positivo no
tie break, vencendo por 3 a 2
(25/23, 21/25, 18/25, 25/19 e 15/
13), em 2h24 de jogo disputado no ginásio Lauro Gomes,
em São Caetano do Sul (SP).
A partida fo i realizada no
ABC Paulista, já que o Sesi da
Vila Leopoldina, em São Paulo
(SP), onde o Sesi-SP joga, não
tem a capacidade mínima exigida nesta fase da competição.
Mesmo assim, a torcida compareceu em grande número e o
ginásio esteve lotado, com cerca de 4.400 pessoas.
Com a vantagem de 2 a 0, o
Funvic Taubaté receberá o
Sesi-SP para o terceiro confronto da série na próxima sexta-feira (21), às 21h30, novamente no ginásio do Abaeté,
em Taubaté (SP). Em caso de
uma vitória, o time da casa estará classificado para a grande decisão da Superliga masculina 16/17.
Antes disso, a comemoração desta noite foi do Funvic
Taubaté e, especialmente do
ponteiro Lucarelli. Eleito o
melhor do jogo, através de votação popular, o jogador foi
premiado com o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da Confederação Brasileira de Voleibol
(CBV) que atende crianças de
7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei, e comemorou a
conquista.
“Foi uma bela batalha.
Acho que o torcedor estava
esperando por isso, aconteceu

um 3 a 2 equilibrado, e agora
temos uma próxima chance na
sexta-feira para tentar fechar
em casa. Quando o nosso saque entrou um pouco melhor,
conseguimos jogar. Quando
forçamos no lugar certo deu
resultado. Mas, temos que
melhorar muito. Vacilamos em
alguns momentos. Ganhamos,
mas temos que melhorar sempre”, afirmou Lucarelli.
Pelo Sesi-SP, o levantador
Bruninho comentou sobre
momentos importantes da
partida, sobre a possibilidade
de ter o ponteiro Douglas,
afastado por uma lesão no abdômen, de volta, e terminou
afirmando que seu time não
desiste de buscar a virada da
série.
“No quarto set, pecamos
um pouco na virada de bola.
Em uma sequência do Wallace, eles acabaram abrindo e
depois ficou difícil de recuperar. Erramos muito saque e isso
dificultou. O tie break foi decidido nos detalhes. Mas, a
partida foi um belo espetáculo para todos. Temos que continuar lutando e vamos ver se
conseguimos recuperar o
Douglas para o terceiro jogo.
Isso pode ser uma arma para
o nosso time. Não vamos desistir. Sabemos que jogar lá em
Taubaté é difícil, mas vamos
tentar abrir a série de novo”,
concluiu Bruninho.
A outra série pela semifinais acontece entre Sada Cruzeiro (MG) e Vôlei Brasil Kirin
(SP). O time mineiro também
tem vantagem de 2 jogos a 0.
A terceira partida será no próximo sábado (22), às 21h30, no
ginásio do Riacho, em Contagem (MG), com transmissão
ao vivo do canal SporTV.

