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Dívidas em atraso com a União
chegam perto de R$ 2 trilhões
China suspende temporariamente
entrada de carne brasileira no país
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Cerca de R$ 250 mi desviados por Cabral
serão devolvidos ao governo do Rio
Página 4

Um relatório publicado na
segunda-feira (20) pela Organização das Nações Unidas
(ONU) revela que, desde janeiro deste ano, 38.110 pessoas
fugiram do Afeganistão para se
afastar do conflito no país.
Mais da metade das pessoas
que se tornaram refugiadas são
crianças.
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Previsão do Tempo
Terça: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

26º C
15º C

Noite

Brasileiros já pagaram de impostos este ano R$ 500 bilhões
O Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), marcou na segundafeira (20), às 6h50 da manhã,
R$ 500 bilhões já pagos pelos

brasileiros em impostos, taxas
e contribuições somente neste ano, sem descontar a inflação. Na comparação com o ano
anterior, o painel atingiu esse

EURO
Compra: 3,29
Venda:
3,30

OURO
Compra: 114,21
Venda: 129,47
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Suspensão de importação de
carne do Brasil não deve ser
longa, diz AEB
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Mercado reduz projeção da
inflação de 4,19% para
4,15% este ano
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Pedro e Guto vencem na
Brasileira vence
superação e levam primeiro Sul-Americano de
ouro da parceria em Aracaju Maratona no Chile
Pedro Solberg e Guto (RJ)
conquistaram na manhã de
domingo (19) o primeiro
ouro da parceria, formada no
início de 2017. Eles venceram Álvaro Filho e Saymon
(PB/MS) por 2 sets a 1 (14/
21, 21/19, 15/13), em 54 minutos, na decisão da etapa de
Aracaju (SE) do Circuito Brasileiro Open de vôlei de
praia. Um título na base da superação, já que os dois atletas vencedores tiveram que
ser atendidos pela equipe
médica.
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A brasileira Mirela Saturnino de Andrade deu ao País o
título do Campeonato SulAmericano de Maratona, disputado na manhã de domingo na cidade de Temuco, no

Chile. “Mirela fez os
42,195 km da prova em
2:44:43, novo recorde do
percurso”, informou o treinador da equipe brasileira,
Celso Ficagna.
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Salustiano vence
abertura da
Truck no Velopark

Saymon ataca contra o bloqueio de Pedro Solberg na decisão

Fittipaldi, Barbosa e
Albuquerque conquistam
mais um pódio na temporada
Foto/ José Mário Dias

Turismo
Compra: 2,92
Venda:
3,23

Justiça revoga decisão de
prisão domiciliar para
mulher de Cabral

valor no dia 29 de março, ou
seja, em 2017 os R$ 500 bilhões foram atingidos nove
dias antes de 2016.
Segundo o presidente da
ACSP e da Federação da Associação Comercial de São Paulo (Facesp), Alencar Burti, o
aumento de arrecadação de um
ano para outro é um incentivo
para que o governo federal descarte elevação ou criação de
impostos.
“Esse crescimento é sinal de
que a recessão perde força e a
economia começa a reagir. O
controle de gastos e as reformas
ajudarão a sanear as contas públicas nos próximos anos. Por
isso, vemos como desnecessário
qualquer aumento tributário porque retardaria a retomada da economia”, afirma Burti. Página 3

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,07
Venda:
3,07
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O brasileiro Christian Fittipaldi e os portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque estiveram mais uma vez na briga pela
vitória na 2ª etapa da temporada
2017 do IMSA WeatherTech
Sportscar Championship. O trio
do Mustang Sampling Cadillac
DPi-V.R da equipe Action Express Racing liderou boa parte
das 12 Horas de Sebring, no sábado (18), mas completou a 65ª
edição da corrida na segunda posição.
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Companheiros na Action
Express chegaram em terceiro

Foto/ Rodrigo Ruiz

Mais de 38
mil pessoas
fugiram do
Afeganistão
desde janeiro

Foto/Agência Brasil

O mundo celebrou na segunda-feira (20) o Dia Internacional da Felicidade. A data
foi criada em julho de 2012
pela Assembleia Geral das
Nações Unidas e as comemorações ocorrem desde
2013. Segundo a ONU, o dia
é uma forma de reconhecer
a importância da felicidade
na vida das pessoas em todo
o mundo.
Para marcar a data, a edição
deste ano do estudo Mundial
sobre a Felicidade foi divulgada hoje pela ONU em Nova
York. Trata-se de um relatório
oficial, que apresenta a lista
dos países mais felizes e dos
mais infelizes do planeta,
numa pesquisa que envolveu
155 nações. O Brasil ficou na
22ª posição. As informações
são da ONU News e da agência alemã DPA.
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Impostômetro da
Associação Comercial de SP
atinge R$ 500 bilhões

766/2017 com a possibilidade de alongar a quitação pelo
prazo de até 120 meses, o
dobro do tempo permitido na
legislação ordinária.
A informação foi dada na
segunda-feira (20) pelo procurador da Fazenda Nacional,
Cristiano Neuenschwander,
em encontro com um grupo de
empresários para esclarecer
dúvidas sobre as novas regras,
na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).
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Número de mortes no trânsito
continua em queda no Estado
de São Paulo

Foto/ Shana Reis

Noruega é
considerado
país mais feliz
do mundo;
Brasil fica
na 22ª posição

As adesões de contribuintes inscritos na dívida ativa da
União ao Programa de Regularização Tributária (PRT)
chegaram a 16 mil até o último dia 17 de março. O valor
de arrecadações da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) pode chegar a
R$ 6 bilhões. Do total de interessados, só houve a confirmação para o pagamento
de R$ 4 bilhões, seguindo as
opções de parcelamento previstas na Medida Provisória

Paulo Salustiano largou em oitavo e logo na volta inicial foi
para a frente
Paulo Salustiano teve bastante trabalho para vencer a prova
de abertura da 21ª temporada da
Fórmula Truck. Na tarde de domingo, no Autódromo Velopark,
em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, ele conquistou sua
oitava vitória na mais popular
categoria do automobilismo da

América do Sul e assumiu a liderança entre os pilotos. A ultrapassagem decisiva sobre
seu companheiro de equipe, o
tetracampeão Wellington Cirino, foi feita nas últimas voltas
e, mesmo assim, ele teve bastante trabalho para segurar o
adversário.
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Número de mortes no trânsito
continua em queda no Estado de SP
HC da Unicamp adota
microscópio com alta
tecnologia para cirurgias
As cirurgias neurológicas,
otorrinolaringológicas, plásticas e de coluna feitas no Hospital das Clínicas da Unicamp
vão passar a contar com um microscópio de alta tecnologia.
A aquisição é do modelo
Zeiss OPMI VARIO 700, fabricado na Alemanha. O equipamento estará em funcionamento ainda neste semestre, com
uma série de diferenciais tecnológicos como câmera Full
HD integrada, controles motorizados acionados por joysticks para focalização e zoom,
iluminação por fibra óptica, sistema ergonômico com funções
automatizadas em touchscreen
e ausência de cabos.
“A tecnologia embarcada
oferece um movimento fino

que resulta num excelente suporte ao cirurgião com o mínimo esforço, posicionamento
preciso, agradável e fácil. Nele,
a imagem microscópica se caracteriza por um ótimo contraste e pelo reconhecimento de detalhes com um grau de profundidade de campo”, destaca coordenador de Assistência do HC e
cirurgião, professor Antonio
Gonçalves de Oliveira Filho.
O equipamento possui rotação de 360º ao redor do seu
eixo bem como, freios eletromagnéticos em todos os movimentos do aparelho. O Zeiss
OPMI VARIO 700 permite ainda integração com sistemas de
neuronavegação, com sistema de
sala cirúrgica inteligente e com
micromanipulador para laser.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
ALGUNS
Num momento em que o Brasil vive praticamente um inferno
político e portanto espera que cristãos de verdade possam dar
testemunho de como se pode fazer uma política baseada nos ...
PA R T I D O S
... ensinamentos deixados por Jesus (o Cristo), um grupo de ditos
cristãos - pretensamente liderados por um deputado do DF (PROS) tá
usando indevidamente o nome do pastor José Wellington ...
POLÍTICOS
... (ministério Belém - o maior do Brasil), presidente da convenção nacional das Assembleias de Deus há cerca de 30 anos
e pai da vereadora paulistana Ruth (PSD), da deputada (ALESP)
Marta ...
NO
... e do deputado federal Paulinho (PR), vendendo que já existe o Partido Republicano Cristão (PRC). Infelizmente, um dos
membros da AD Belém, que devia ter sido afastado do conselho
político ...
B R AS I L
... há muito tempo, continua circulando tal notícia, desmentida pelo próprio Wellington numa das nossas edições, usando o
nome do deputado Paulinho Freire (PR) como já sendo secretário do PRC, ...
EM
... que teve vários dos deputados ‘coordenados’ pelo deputado
fundador - e ele próprio - defensores incondicionais do agora
cassado e preso presidente da Câmara Federal - Eduardo Cunha
(então PMDB) ...
SÃO
... A ‘notícia’ pegou várias lideranças das Assembleias de Deus em especial do Belém - de surpresa e já causa muito constrangimento, em especial pelo interior do Estado de São Paulo. Agora, ...
PA U L O
... ou Wellington toma uma posição, ou seu filho - deputado
federal Paulinho (PR) que diz ter sido usado e até Marta Costa
(PSD) podem ficar muito prejudicados. O mundo evangélico
aguarda com fé !
H I S T Ó R I AS
Literatura bíblica - ditas lideranças cristãs, que em tese podem ser usados como orientadores da salvação via Jesus, como é
o caso que você leu acima, serão chamados de malditos e não
reconhecidos por Ele.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna desde 1992.
Ela foi se tornando referência na política e uma via da liberdade
possível. Ele está dirigente na API e Associação dos Cronistas de
Política (São Paulo).
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Com queda de 3,7% no número de mortes em acidentes de
trânsito nos dois primeiros meses do ano e de 4,3% no número de acidentes com vítimas no
mesmo período, o Movimento
Paulista de Segurança no Trânsito comemora os bons resultados alcançados. A meta fixada pelo programa do Governo
do Estado é reduzir pela metade os casos de óbito no trânsito até 2020.
Em comparação com o mesmo período de 2016, segundo o
Infosiga -SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes
de Trânsito no Estado de São
Paulo) o número de mortes de
acidentes no trânsito caiu de 855
para 823 ocorrências.
Outros dados fornecidos por
meio dessa ferramenta técnica
indicam que entre os 415 acidentes fatais registrados em fevereiro, 79% dos casos envolvem homens (327 casos) e 21%
mulheres (87 casos).

A predominância é de jovens entre 18 e 24 anos, com
16% (66) dos casos fatais, seguido pela faixa etária de 25 a
29 anos (49 casos).
As principais ocorrências
envolvem as colisões entre um
ou mais veículos responsáveis
por 36% dos óbitos (150), seguidas por atropelamentos
com 30% dos casos de vítimas
fatais (123).
As principais vítimas fatais
são os motociclistas (35% ou
143 pessoas); em seguida, vem
os pedestres (28% ou 118 pessoas), pessoas no interior de automóveis (21% ou 89 casos),
ciclistas (5% ou 21 casos), usuários de caminhões (3% ou 12
casos) e ônibus (2% ou 9 casos).

os locais dos acidentes com vítimas fatais. Clique aqui para
acessar os dados das duas ferramentas. As informações são atualizadas a cada dia 19 do mês ou
dia útil subsequente.
Para ampliar os resultados, o
movimento vem fazendo convênios com os municípios (leia
mais sobre o assunto). A meta
é fechar o ano com 52 dos municípios mais populosos que,
somados aos 15 municípios
existentes, vão cobrir 71% do
Estado. Para ajudar a estruturar a gestão da segurança viária nos municípios e apoiar
ações de redução de mortes no
trânsito serão destinados R$
100 milhões provenientes de
multas do Detran-SP.

Mapeamento de dados
Além do Infosiga, o Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito, também se utiliza do
Infomapa-SP, implantado em
dezembro de 2016, para mapear

Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito
Inspirado na “Década de
Ação pela Segurança no Trânsito”, da Organização das Nações
Unidas (ONU), o Movimento

Paulista de Segurança no Trânsito é responsável por um conjunto de políticas públicas para
redução de vítimas em acidentes de trânsito.
Seu comitê gestor é coordenado pela Secretaria de Governo do Estado de São Paulo
e composto por mais nove secretarias estaduais: Casa Civil, Segurança Pública, Logística e Transporte, Saúde, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação, Transportes
Metropolitanos, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Além das pastas de governo,
o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito tem o envolvimento da sociedade civil, parceria estratégica do Centro de Liderança Pública (CLP) e apoio
de empresas privadas.
Saiba mais sobre as metodologias utilizadas pelo InfosigaSP e Infomapa-SP.

IPEM-SP autua 38 padarias
fiscalizadas na capital e interior
Fiscais do IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) percorreram
padarias de pequeno, médio e
grande porte da capital paulista e
interior, entre os dias 15 e 16 de
março, para verificar irregularidades no peso de produtos prémedidos de responsabilidade do
ponto de venda como bolos, pães,
biscoitos, torradas, salgados,
doces e outros produtos.
Foram inspecionadas, além
da capital, as cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão
Preto, Rio Claro, Santos, São
José do Rio Preto, São Vicen-

te e Sorocaba.
No caso dos produtos embalados sem a presença do
consumidor (pré-medidos), dos
93 estabelecimentos fiscalizados, 25 (27%) foram autuados.
Ao todo foram verificados 557
produtos, sendo que 38 deles
(7%) estavam com menos peso
do indicado na embalagem.
Na capital, foram 206 produtos fiscalizados, sendo quatro (2%) autuados. Ao todo as
equipes fiscalizaram 23 estabelecimentos e dois (9%) foram autuados.
Em Araçatuba, por exemplo,
foram 79 produtos fiscalizados,

sendo quatro (5%) autuados. Ao
todo as equipes fiscalizaram
nove estabelecimentos e dois
(22%)
foram
autuados.
Na Baixada Santista, foram fiscalizados os municípios de Santos e São Vicente.
Em Santos foram 61 produtos fiscalizados, sem irregularidades. Ao todo as equipes fiscalizaram oito estabelecimentos. Na cidade de São Vicente,
foram 37 produtos fiscalizados, e dois (5%) autuados. Sendo sete locais fiscalizados e
dois (28%) autuados.
Já em Campinas, Presidente
Prudente e Ribeirão Preto e Rio

Claro, o total de autuados foi
bem maior. Em Campinas, foram
41 produtos fiscalizados, sendo
nove (22%) autuados. Ao todo as
equipes fiscalizaram dez estabelecimentos e quatro (40%) foram autuados. Em Presidente
Prudente, foram 29 produtos fiscalizados, sendo quatro (14%)
autuados. Ao todo as equipes fiscalizaram 11 estabelecimentos e
quatro (36%) foram autuados.
Em Ribeirão Preto, foram 31
produtos fiscalizados, sendo
quatro (13%) autuados. Ao todo
as equipes fiscalizaram oito estabelecimentos e três (37%) foram autuados.

Secretaria do Meio Ambiente e
Cetesb fecham aterro sanitário
Um aterro sanitário que recebia diariamente 42,9 toneladas de resíduos, sem as devidas
licenças ambientais e tratamento adequado, foi fechado temporariamente no município de Batatais, Região Norte do Estado.
Este é o 13º aterro interrom-

pido nessas condições no Estado, pela Secretaria do Meio
Ambiente e Cetesb, desde o início de uma campanha deflagrada para inibir esse tipo de ação
de degradação do ambiente e
contaminação do solo.
O resíduos eram jogados em

uma área ampliada do aterro sanitário original. Além de não
possuir as licenças ambientais
necessárias, o terreno não tinha
dreno de gás e sistema de drenagem de líquidos percolados
(chorume). Foi constatada ainda a falta de cobertura e a pre-

sença de grande quantidade de
transmissores de doenças.
A Cetesb determinou o fechamento do aterro sanitário até
a regularização das condições
necessárias para o seu funcionamento e a obtenção das licenças
ambientais necessárias.

Emprega SP oferece 3.409 vagas
de trabalho em todo Estado
Está à procura de um emprego? Então, confira as 3.409 vagas
ofertadas no programa Emprega
São Paulo/Mais Emprego. Há
oportunidades em todo o Estado
de São Paulo para as áreas da indústria, comércio e serviços.
Dentre os destaques estão as
ocupações de para auxiliar de
limpeza, auxiliar de produção,

atendente de loja, costureiro,
corretor de imóveis, estoquista,
mecânico, operador de caixa,
pedreiro, recepcionista, soldador, operador de telemarketing
e vendedor.
Vagas para aprendiz
O programa ainda oferece a
oportunidade de alunos dos cur-

sos técnicos do Centro Paula
Souza (Etecs) entrarem no mercado de trabalho. Há 62 vagas de
aprendiz. Entre os destaques estão as vagas para os cursos de
administração, secretariado, química, mecânica, entre outras
oportunidades.
Como se cadastrar

Para ter acesso às vagas e aos
programas de qualificação da
SERT,
basta
acessar
o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br,
criar login, senha e informar os
dados solicitados. Outra opção
é comparecer a um Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Modelódromo passa por reforma
para abrigar Praça Ayrton Senna
O Centro Esportivo Modelódromo, na Zona Sul da cidade,
passará por um projeto de revitalização para abrigar a Praça
Ayrton Senna. Todas as instalações que funcionam no equipamento serão mantidas e
aperfeiçoadas para melhor
atender os frequentadores. A
iniciativa será feita por meio
de doações de empresas que
atuam na região, sem custos
para a Prefeitura. A previsão é
que o projeto seja entregue em
1º de maio desde ano, data marcada pela morte do piloto.
“Esta praça será nominada
Praça Ayrton Senna em homenagem ao herói brasileiro, o
maior piloto de todos os tempos. Ela vai ser recuperada, mas
todas as suas características

serão preservadas”, disse o prefeito João Doria, que visitou as
dependências do Modelódromo. Doria também ressaltou a
importância para a capital de
parcerias com as empresas e se
colocou à disposição de outros
representantes da iniciativa privada que desejarem contribuir
com a cidade.
A escultura “Velocidade:
Alma e Emoção” foi inaugurada
no ano de 1995 em homenagem
a Ayrton Senna e atualmente fica
sobre uma das entradas do túnel
de mesmo nome. Ela será recuperada e transferida para o centro da futura praça, que receberá
um projeto paisagístico elaborado e doado pelo arquiteto e urbanista Benedito Abbud.
“O Senna inspirou muitos

outros atletas, não só no automobilismo. Então nós queremos
dar mais destaque a escultura,
dando mais visibilidade a ela, trazendo aqui pessoas do mundo
inteiro. É um projeto que redesenha esta área, resguardando
suas características de fauna e
flora”, disse Abbud.
O cachorródromo, que hoje
ocupa o espaço, será mantido em
outra área do Modelódromo. Ele
será ampliado para que possa
oferecer mais conforto aos cachorros e seus donos. O projeto
prevê a instalação de bebedouros e equipamentos para a prática de agility.
“Nós co meçamos agora
esse primeiro processo de fazer todos os estudos, que serão
apresentados ao prefeito nos

próximos dez dias, e imediatamente começar a obra. Independente da praça, nós estamos revitalizando toda a parte do ferródromo e do autorama”, disse
o secretário municipal de Esportes, Jorge Damião.
Centro Esportivo Modelódromo
Localizado na Rua Curitiba,
290, no Paraíso, o Centro Esportivo Modelódromo possui uma
área aproximada de 23 mil metros quadrados. O local possui
espaços para a prática de Aeromodelismo, Automodelismo de
Fenda, Ferromodelismo, Nautimodelismo, Plastimodelismo,
Tai chi chuan, além de cachorródromo, área de caminhada e
feira orgânica aos sábados.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Dívidas em atraso com a União
chegam perto de R$ 2 trilhões
As adesões de contribuintes
inscritos na dívida ativa da União
ao Programa de Regularização
Tributária (PRT) chegaram a 16
mil até o último dia 17 de março. O valor de arrecadações da
Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) pode chegar a
R$ 6 bilhões. Do total de interessados, só houve a confirmação para o pagamento de R$ 4
bilhões, seguindo as opções de
parcelamento previstas na Medida Provisória 766/2017 com
a possibilidade de alongar a quitação pelo prazo de até 120 meses, o dobro do tempo permitido na legislação ordinária.
A informação foi dada na
segunda-feira (20) pelo procurador da Fazenda Nacional, Cristiano Neuenschwander, em encontro com um grupo de empresários para esclarecer dúvidas
sobre as novas regras, na sede da
Federação das Indústrias do Es-

tado de São Paulo (Fiesp).
De acordo com o procurador, a União tem um passivo de
R$ 1,8 trilhão e a maioria, 70%,
desse montante refere-se às dívidas de empresas, com valores
acumulados que superam R$ 15
milhões em cada processo. As
que estão nessa condição têm de
apresentar garantias para conseguir a renegociação do débito.
Além de empresas, o grupo de
devedores incluem órgãos públicos, prefeituras, estados e
pessoas físicas.
Acordos de R$ 180 bilhões
No caso dos devedores da
Receita Federal, as renegociações já atingem R$ 30 bilhões.
O alvo do governo é receber propostas para o pagamento efetivo
de R$ 180 bilhões, segundo informou à Agência Brasil o coordenador geral de Arrecadação
e Cobrança da Receita Federal,

João Paulo Machado Martins da
Silva.
Ele lembrou que o contribuinte tem prazo até 31 de maio
próximo para escolher uma das
quatro opções de parcelamento
que permitem alongar o prazo de
quitação em até 120 meses, o
dobro do previsto na legislação
ordinária. “Esta é uma boa oportunidade para os contribuintes
quitarem os seus débitos com
outro tipo de crédito que eles
têm com a Receita Federal ou
pelo parcelamento com o benefício das parcelas iniciais menores, o que dá um alívio no caixa
das empresas”.
Pelas regras do PRT, o contribuinte começa o pagamento
com 0,5% do valor da dívida no
primeiro ano, depois a proporção sobe para 0,6% no segundo
ano e 0,8% no terceiro, com
correção pela Taxa Básica de
Juros, a Selic. A grande diferen-

ça dessa negociação em relação
às anteriores, segundo Martins
da Silva, é que não são mais concedidas anistias de juros e multas “em respeito àqueles que pagam seus tributos em dia”.
O diretor jurídico da Fiesp,
Helcio Honda, afirmou que apesar de “positivo”, o programa
beneficia mais os empresários
que estão com prejuízo e base
negativa e não é ”muito atrativo
aos contribuintes que estão com
lucro presumido”. A expectativa
dos empresários, conforme explicou, é de que as cerca de 20
emendas propostas ao Congresso Nacional possam melhorar o
PRT de forma que “se amplie o
leque de contribuintes que querem se regularizar”. O executivo acrescentou que a intenção é
“pedir redução da multa, dos juros e do próprio valor, para inserir outros empresários no benefício”. (Agencia Brasil)

Impostômetro da Associação
Comercial de SP atinge R$ 500 bilhões
O Impostômetro, da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP), marcou na segundafeira (20), às 6h50 da manhã,
R$ 500 bilhões já pagos pelos
brasileiros em impostos, taxas
e contribuições somente neste ano, sem descontar a inflação. Na comparação com o ano
anterior, o painel atingiu esse
valor no dia 29 de março, ou

seja, em 2017 os R$ 500 bilhões foram atingidos nove
dias antes de 2016.
Segundo o presidente da
ACSP e da Federação da Associação Comercial de São Paulo
(Facesp), Alencar Burti, o aumento de arrecadação de um ano
para outro é um incentivo para
que o governo federal descarte
elevação ou criação de impostos.

“Esse crescimento é sinal de
que a recessão perde força e a
economia começa a reagir. O
controle de gastos e as reformas
ajudarão a sanear as contas públicas nos próximos anos. Por
isso, vemos como desnecessário qualquer aumento tributário
porque retardaria a retomada da
economia”, afirma Burti.
O painel foi implantado em

2005 pela ACSP, em sua sede na
rua Boa Vista, centro da capital
paulista, para conscientizar o cidadão sobre a alta carga tributária e incentivá-lo a cobrar os
governos por serviços públicos
melhores. Para ter mais informações sobre os valores arrecadados basta acessar o portal
www.impostometro.com.br.
(Agencia Brasil)

Mais de 3 milhões de trabalhadores sacaram
R$ 4,8 bi de contas inativas do FGTS
Nos primeiros sete dias
após a abertura do calendário
para saques de contas inativas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mais de
3 milhões de trabalhadores sacaram R$ 4,81 bilhões. Os valores foram creditados diretamente nas contas correntes dos

beneficiados ou sacados nas
agências da Caixa Econômica
Federal.
Desde o último dia 10, trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que têm direito
ao saque já podem receber os
valores, depositados por empresas com as quais eles não

têm mais vínculo. A partir de
10 de abril, poderá sacar o dinheiro quem faz aniversário
em março, abril e maio.
O prazo limite para saque
vai até 31 de julho, de acordo
com o calendário estipulado
pela Caixa. O banco informou
que já receberam os valores

3,28 milhões dos 4,8 milhões
de trabalhadores que têm direito ao primeiro lote. A estimativa é que eles saquem quase
R$ 7 bilhões dos R$ 35 bilhões que, segundo as expectativas do governo, devem ser
injetados na economia com a
medida. (Agencia Brasil)

Petrobras quer retomar
rapidamente o processo de venda
da BR Distribuidora
Depois da decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) de
liberar a Petrobras para vender
seus ativos, a empresa quer retomar o processo de venda de sua
participação na BR Distribuidora. O processo terá que ser reiniciado do zero, por determinação
do TCU, mas o presidente da
empresa, Pedro Parente, disse
que a empresa está trabalhando
para recomeçar os desinvestimentos o mais rápido possível.
“Certamente, pelo que já andou, isso vai nos ajudar a ser
mais céleres no que será possível ser, porque tem prazos que a
gente tem que cumprir. Vejo
com boas expectativas a gente
andar rápido”, disse Parente na
segunda-feira (20), após se reu-

nir com o ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho.
Para ele, a decisão do TCU foi
extremamente importante para a
Petrobras, porque garante uma sistemática de desinvestimentos totalmente aprovada pelo tribunal.
Parente disse que o primeiro passo para retomar a venda
da BR Distribuidora será a aprovação do processo pela diretoria executiva da Petrobras, o que
deve ser “simples e rápido”, segundo ele. Depois disso, será
enviado o prospecto da venda
para a lista de interessados novamente e essas informações
serão publicadas para que outros
possíveis interessados se manifestem. “Vamos analisar se eles
têm as condições necessárias

para participar do processo, se
tiverem vão ser incorporados
também”, disse.
O processo formal de venda
da participação da Petrobras na
BR Distribuidora foi iniciado
em outubro do ano passado, mas
teve que ser paralisado por uma
medida cautelar do TCU, que
suspendeu a venda de ativos da
empresa. Na última quarta-feira
(15), o tribunal liberou a venda
de ativos, mas determinou que a
Petrobras deverá reiniciar todos
os negócios cujos contratos de
compra e venda não tenham sido
firmados.
Pré-sal
Parente disse também que a
Petrobras deverá exercer o di-

reito de preferência nos próximos leilões do pré-sal. “A Petrobras tem muita informação
sobre várias áreas do pré-sal,
com bastante detalhe, já perfurou mais de 200 poços, tem
muita informação geológica e
geofísica, e sem dúvida nenhuma, naquelas áreas que forem
importantes em função dessa
sua visão, ela vai querer participar”, disse.
O presidente da Petrobras
garantiu que não tratou com o
ministro sobre aumento de preços de combustíveis. “A gente
tem uma política que está sendo praticada e pelo menos uma
vez por mês a gente faz a revisão dos preços”, disse. (Agencia Brasil)

BNDES escolhe gestora do
Fundo de Energia Sustentável
Plataforma de investimentos
alternativos, especializada em
gestão de recursos, de patrimônio e em assessoria financeira,
a empresa Vinci Partners foi escolhida pela BNDES Participações (BNDESPar), subsidiária
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
para ser a gestora do Fundo de
Energia Sustentável.
Com patrimônio de R$ 500
milhões e prazo de 15 anos, o
fundo será o primeiro parceiro,
no Brasil, da instituição internacional Climate Bonds Initiative,

cujo objetivo é estimular a criação de instrumentos financeiros
que possam apoiar o combate a
mudanças climáticas. A informação foi dada na segunda-feira
(20) pelo BNDES, por meio de
sua assessoria de imprensa.
A participação da BNDESPar
no fundo será de, no máximo,
50%. A ideia é incentivar a criação de um mercado brasileiro de
títulos verdes. A partir da escolha do gestor, após um processo
de seleção iniciado em dezembro
do ano passado, a BNDESPar e a
Vinci Partners se dedicarão ao

processo de estruturação do fundo, cujo lançamento é previsto
para o segundo semestre deste
ano. Serão definidos também o
regulamento e a oferta de quotas
para os investidores.
Debêntures
Segundo o BNDES, o fundo
vai investir em debêntures incentivadas de projetos de infraestrutura, com destaque para ativos ligados à economia de baixo carbono na área de energia.
Haverá isenção para investidores
pessoas físicas. Os títulos deve-

rão ser de projetos financiados
pelo BNDES.
De acordo com o banco, a
associação de infraestrutura com
os chamados títulos verdes atende uma das prioridades da instituição, na medida em que “conjuga a
necessidade de ampliar investimentos nesse setor no Brasil com
uma demanda por projetos ambientalmente sustentáveis”. Ao mesmo tempo, a iniciativa visa desenvolver o mercado interno de capitais de renda fixa, bem como o financiamento privado de longo
prazo. (Agencia Brasil)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
fale conosco através do e-mail:
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
jornalodiasp@terra.com.br

Noruega é considerado
país mais feliz do
mundo; Brasil fica
na 22ª posição
O mundo celebrou na segunda-feira (20) o Dia Internacional da Felicidade. A data foi criada em julho de 2012 pela Assembleia Geral das Nações Unidas e as comemorações ocorrem desde 2013. Segundo a ONU, o dia é uma forma de reconhecer a importância da felicidade na vida das pessoas em todo
o mundo.
Para marcar a data, a edição deste ano do estudo Mundial
sobre a Felicidade foi divulgada hoje pela ONU em Nova York.
Trata-se de um relatório oficial, que apresenta a lista dos países mais felizes e dos mais infelizes do planeta, numa pesquisa que envolveu 155 nações. O Brasil ficou na 22ª posição. As
informações são da ONU News e da agência alemã DPA.
O informe combina seis fatores: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social (ter alguém em quem confiar em momentos difíceis), ausência de corrupção no governo e nas empresas, liberdade social e generosidade (medida
por doações recentes).
Segundo a lista, os 10 países mais felizes são, pela ordem:
Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Finlândia, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Suécia.
No outro extremo, os 10 países mais infelizes do mundo
são: República Centro-Africana, Burundi, Tanzânia, Síria, Ruanda, Togo, Guiné, Libéria, Sudão do Sul e Iêmen.
Metas para a felicidade
Em 2015, a ONU e os seus estados-membros lançaram os
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que buscam
acabar com a pobreza, reduzir as desigualdades e proteger o
planeta.
Segundo as Nações Unidas, esses são três aspectos que
podem levar ao bem-estar e à felicidade das nações. (Agencia
Brasil)

Mais de 38 mil pessoas
fugiram do Afeganistão
desde janeiro
Um relatório publicado na segunda-feira (20) pela Organização das Nações Unidas (ONU) revela que, desde janeiro deste
ano, 38.110 pessoas fugiram do Afeganistão para se afastar do
conflito no país. Mais da metade das pessoas que se tornaram
refugiadas são crianças.
Segundo a agência alemã DPA, no ano passado, 654 mil civis
abandonaram suas casas pelo mesmo motivo. No Afeganistão, as
tropas do governo lutam contra os radicais islâmicos, mas há também enfrentamentos entre milícias rivais. O regime Talebã caiu
há 16 anos, mas a milícia nunca foi derrotada.
A maioria das pessoas que se deslocaram saíram das províncias de Kunduz e Baghlan, no Norte. Mas, no Sul do país, o conflito também se aprofundou. (Agencia Brasil)

Uso eficiente de recursos
naturais pode injetar
US$ 2 tri na economia,
diz ONU
O uso mais inteligente e eficiente dos recursos naturais do
mundo pode injetar US$ 2 trilhões na economia global até 2050
e também compensar os custos de uma ação ambiciosa contra a
mudança climática, segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU). As informações são da ONU News, em Nova York.
Em um comunicado, o chefe da ONU Meio Ambiente, Erik
Solheim, citou uma nova pesquisa do chamado Painel Internacional de Recursos, um grupo de especialistas de gestão de recursos naturais ligado à agência da ONU, segundo a qual “fazendo
um uso melhor dos bens naturais do planeta”, é possível “injetar
mais dinheiro na economia para criar empregos e aprimorar meios
de subsistência, além de criar os fundos necessários para financiar uma ação climática ambiciosa”.
Potencial sustentável
O relatório Eficiência de Recursos: Potencial e Implicações
Econômicas, encomendado em 2015, diz que o investimento em
uma ação climática ambiciosa causaria queda de 3,7% no produto global bruto per capita até 2050. No entanto, segundo o documento, o uso mais sustentável de materiais e energia não apenas cobriria o custo de manter o aquecimento global abaixo dos
2 graus Celsius, mas também adicionaria US$ 2 trilhões na economia global até 2050.
Outras conclusões apontam para ganhos econômicos assimétricos pela eficiência de recursos e extração mais lenta, que afetariam algumas indústrias, como mineração. De acordo com o
relatório, os países, entretanto, ganhariam mais implementando
políticas de compensação e transferência para facilitar a transição para práticas mais eficientes do que continuando a apoiar
atividades ineficientes.
Além dos benefícios econômicos, a análise mostra que a eficiência e ação climática reduziriam o uso global de recursos em
cerca de 28% em 2050, em comparação com tendências atuais.
Segundo estimativas, a população mundial deve crescer 28%
até 2050 e usar 71% a mais de recursos por pessoa. Sem medidas urgentes para aumentar a eficiência, o uso global de metais,
biomassa, minerais e outros materiais vai subir de 85 bilhões
para 186 bilhões de toneladas por ano no mesmo período.
(Agencia Brasil)
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China suspende temporariamente
entrada de carne brasileira no país
Cerca de R$ 250 milhões
desviados por Cabral
serão devolvidos ao
governo do Rio
Cerca de R$ 250 milhões
repatriados no esquema de desvio de recursos liderado pelo
ex-governador Sérgio Cabral
serão devolvidos aos cofres
públicos nesta terça-feira (21)
na sede do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2),
centro da capital fluminense. O
dinheiro pagará o 13º salário de
2016 de cerca de 146 mil aposentados e pensionistas do estado, com vencimento de até
R$ 3,2 mil, o que representa
57% dos inativos.
A repatriação foi possível
por meio de um acordo de colaboração premiada com dois
réus de cerca de US$ 85,3 milhões. As investigações revelaram até o momento que mais
de R$ 300 milhões foram movimentados no exterior pela
organização criminosa.
A cerimônia de devolução
ocorrerá às 15h e estarão presentes o procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, o
presidente do TRF2, desembargador federal Poul Erik
Dyrlund, o coordenador da
Força Tarefa da Operação
Lava Jato no Rio de Janeiro,
Leonardo Cardoso de Freitas,
e o procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Espíndola.

Adriana Ancelmo
A defesa de Adriana Ancelmo, que está presa no Complexo Penitenciário de Jericinó,
em Bangu, informou na segunda-feira (20) que o apartamento onde ela cumprirá prisão
domiciliar já está apto para sua
transferência. A Polícia Federal ainda precisa vistoriar o local para que a Justiça autorize
a volta da ex-primeira dama
para casa. A expectativa da defesa de Adriana é que a transferência ocorra até a próxima
sexta-feira.
Cabral e Adriana Ancelmo
foram presos no final do ano
passado, na chamada Operação
Calicute, junto com assessores
e outros acusados no esquema.
Eles são acusados de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro.
Cabral está no mesmo complexo penitenciário que a esposa.
Na sexta-feira (18), a Justiça concedeu à Adriana Ancelmo o direito de cumprir a prisão preventiva em casa, devido
ao fato de que ela e Cabral têm
dois filhos menores de idade.
O Ministério Público Federal entrou ontem com mandado de segurança na Justiça
Federal contra a decisão de
conceder a prisão domiciliar a
Adriana. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes
defende reforma
política para eleições
de 2018
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar
Mendes, defendeu na segundafeira (20) uma reforma no sistema político do país para as próximas eleições. Ao participar da
abertura de seminário sobre o
assunto, em Brasília, Mendes
criticou o atual sistema de eleição por meio de lista aberta de
candidatos e com coligações.
“No nosso sistema hoje, vota-se
em Tiririca e elege-se Valdemar
da Costa Neto e Protógenes”,
disse o ministro.
Para o presidente, é preciso
discutir com a sociedade e com o
Congresso um modelo mais adequado para evitar distorções no
processo eleitoral, como candidatos que se elegem com votos de
terceiros porque não têm votos

para atingir o quociente eleitoral.
São os chamados “puxadores de
votos” – artistas e personalidades
atraídos pelos partidos para obter
votos para a coligação.
“O debate não pode ser fechado numa fórmula simples.
Nós sabemos o que não queremos. O que nós não queremos?
Mais esse sistema que aí está.
Esse sistema de lista aberta com
coligação, sem nenhum freio,
que nos levou a esse estágio em
que nós estamos hoje”, disse.
O seminário ocorreu na sede
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e teve a participação de
autoridades internacionais e representantes do Instituto Internacional para a Democracia e a
Assistência Eleitoral (Idea).
(Agencia Brasil)

Justiça revoga decisão
de prisão domiciliar
para mulher de Cabral
O desembargador federal
Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF2), revogou a decisão do
juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara
Federal Criminal, que concedia
regime de prisão domiciliar para
Adriana Ancelmo, esposa do exgovernador Sérgio Cabral. Com
isso, ela permanecerá presa no
Complexo Penitenciário de Bangu, onde cumpre prisão provisória desde o dia 6 de dezembro
do ano passado.
A liminar foi deferida na segunda-feira (20), em pedido
apresentado pelo Ministério
Público Federal, em mandado de
segurança ajuizado no TRF2. A
ordem vale até o julgamento do
mérito do processo pelo colegiado, que ainda não tem data
para ocorrer. A transferência de
Adriana para prisão domiciliar
havia sido determinada pela primeira instância da Justiça Fede-

ral do Rio de Janeiro na sextafeira (17).
Em sua decisão, o desembargador ponderou que o juízo de
primeiro grau já havia apreciado
a questão anteriormente e que,
desde então, não houve novos
fatos para justificar a alteração
da situação da custódia da acusada.
Abel Gomes ressaltou que a
decisão beneficiando a ré criaria expectativas vãs para a própria acusada, que poderia vir a
ser presa novamente, e para outras mulheres presas preventivamente, que não conseguem o
mesmo direito.
Advogada, Adriana Ancelmo
é suspeita de ter recebido dinheiro desviado de empresas de
construção em seu escritório.
Ela e Sérgio Cabral foram presos na Operação Calicute, desmembramento da Operação Lava
Jato. (Agencia Brasil)

A China suspendeu na segunda-feira (20) a entrada de
carne brasileira no país até que
o Brasil preste esclarecimentos
sobre a Operação Carne Fraca,
deflagrada pela Polícia Federal
(PF) na sexta-feira (17). Foi o
primeiro país a oficializar a interrupção na compra do produto
brasileiro. Segundo a denúncia
da PF, o esquema criminoso envolve empresários do agronegócio e fiscais agropecuários que
facilitavam a emissão de certificados sanitários para alimentos inadequados para o consumo.
Por meio de nota, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento informou que a
pasta dará todos os esclareci-

mentos aos chineses o mais rápido possível. “Até receber as
informações, a China não desembarcará as carnes importadas
do Brasil.
De acordo com a agência de
notícias chinesa Xinhua, as exportações do Brasil para a China quase duplicaram nos primeiros dois meses do ano em relação ao mesmo período em 2016.
Em janeiro e fevereiro, as exportações trouxeram US$ 6,246
bilhões, principalmente nas vendas de petróleo e ferro, soja,
polpa de madeira e carne bovina. O valor das exportações do
Brasil à China saltou 94,3%,
impulsionando por uma subida
dos preços de matérias-primas

como petróleo e ferro.
Na manhã de segunda-feira,
portaria do ministério exonerou
de cargos comissionados os
superintendentes federais de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Paraná, Gil Bueno de Magalhães; e de Goiás, Júlio César Carneiro. Na
sexta-feira, depois que a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, o governo já
havia anunciado o afastamento
de 33 servidores suspeitos de
envolvimento nas irregularidades investigadas.
De acordo com a PF, frigoríficos envolvidos no esquema
criminoso “maquiavam” carnes
vencidas e as reembalavam para

conseguir vendê-las. As empresas subornavam fiscais do ministério para que autorizassem a
comercialização do produto sem
a devida fiscalização.
Chile
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento confirma apenas a suspensão pela
China da entrada da carne brasileira. Entretanto, de acordo
com a agência notícias DPA, o
ministro da Agricultura chileno, Carlos Furche, anunciou
que o país vetou o ingresso da
carne brasileira até receber informações mais detalhadas sobre a extensão do esquema.
(Agencia Brasil)

Temer diz que esquema de fraude em
frigoríficos atinge pequena parte do setor
O presidente Michel Temer
disse na sexta-feira (20) que os
problemas descobertos em frigoríficos pela Operação Carne
Fraca, da Polícia Federal, atingem apenas uma pequena parte
do setor. “O agronegócio é para
nós uma coisa importantíssima
e não pode ser desvalorizado por
um pequeno núcleo, uma coisa
que será menor: apurável, fiscalizável e punível, se for o
caso. Mas não pode comprometer todo o sistema que nós
montamos ao longo dos anos.
Exportamos para mais de 150
países”, disse a uma plateia de
empresários na sede da Câmara Americana de Comércio, na
capital paulista.
A operação deflagrada na última sexta-feira (17) atingiu algumas das maiores empesas do

ramo alimentício do país, como
JBS, BRF e Peccin, acusadas de
praticar uma série de fraudes para
ocultar o uso de matéria-prima
vencida ou de qualidade inferior
na fabricação dos produtos.
Temer destacou que o número de funcionários públicos envolvidos (33) é pequeno em
comparação ao tamanho do quadro do Ministério da Agricultura, de mais de 11 mil servidores.
“Nós temos sistemas rigorosíssimos de avaliação sanitária aqui
no Brasil”, enfatizou o presidente. Os servidores são acusados
de receber propina para liberar
produtos que não atendiam às
normas legais. De acordo com ele,
também é pequeno o número de
plantas industriais sob suspeita
(21), tendo em vista o tamanho do
setor, que conta com mais de 4,8

mil estabelecimentos.
O presidente mencionou ainda os diversos encontros que
teve nos últimos dias, tanto para
se inteirar do assunto, quanto
para tranquilizar os países importadores de alimentos brasileiros. “Eu tive várias reuniões em
Brasília. Primeiro, com os ministros das áreas envolvidas com
essa matéria. Depois, com as
associações dos produtores de
carne da mais variada espécie e
com os embaixadores dos países que importam a carne brasileira. E acabamos, muito fraternalmente, comendo um churrasco na noite de ontem com todos
os representantes dos países que
lá se achavam”, disse.
Conversa com Trump
Temer comentou sobre o te-

lefonema recebido no último
sábado do presidente dos
Estados Unidos, Donald
Trump. Foi a segunda conversa telefônica entre os
dois. “Ambos concordamos
em levar adiante uma agenda
de investimentos. Tanto que
Sua Excelência disse: ‘precisamos fazer logo uma reunião aqui nos Estados Unidos
ou no Brasil com empresários brasileiros e americanos’”, disse ao explicitar
parte do teor do diálogo.
Para melhorar o comércio
bilateral, o presidente disse
que tem buscado reduzir os entraves para importações e exportações no Brasil. “Não sem
razão que nós estamos reduzindo a burocracia”, enfatizou.
(Agencia Brasil)

Rodrigo Maia diz que reforma da Previdência
não será desfigurada na Câmara
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na segunda-feira (20) que a proposta de reforma da Previdência, enviada ao
Congresso pelo governo federal,
manterá os eixos principais, apesar das alterações que devem ser
feitas pelos parlamentares.
“[A proposta] não será desfigurada. Eu estou muito confiante, tenho certeza de que o relator e o presidente da comissão
vêm fazendo um bom trabalho”,
enfatizou, após participar da cerimônia de posse do conselho de
administração da Câmara Americana de Comércio.
Segundo Maia, os grupos que
têm sistemas próprios de previdência e devem ser incorporados

ao regime geral estão entre os
principais opositores da reforma. “Você está fazendo uma reforma em que todos, a partir da
sua aprovação, vão fazer parte
de um mesmo sistema. Então,
aqueles que têm um sistema diferenciado hoje, que recebem
aposentadoria integral, têm trabalhado contra a reforma”,
afirmou.
A votação da regulamentação
da terceirização, prevista para
ocorrer até a próxima quarta-feira (22), e da reforma trabalhista, em abril, vai, na avaliação do
presidente da Câmara, abrir espaço para a reforma da Previdência. “A gente vai gerando um
ambiente favorável às reformas
na certeza de que elas vão me-

lhorar muito as condições econômicas no país”, frisou.
O governo está, segundo
Maia, preparado para enfrentar o
debate sobre o tema. “A gente
não tem problema em enfrentar
o debate porque a proposta é boa.
Ela não tira o direito de quem já
está aposentado, nem de quem já
tem direito à aposentadoria. Faz
uma transição acima de 50 anos.
E aqueles que estão abaixo vão
ter que entender que vai ser assim”, explicou.
Rodrigo Maia enfatizou, ainda, que, se a proposta não for
aprovada agora, o Brasil corre o
risco de ter que fazer a transição de uma forma brusca no futuro. “É a última oportunidade
para o Brasil de fazer uma refor-

ma que não vai tirar benefício de
ninguém à vista. Diferente [das
reformas] de Portugal e da Grécia, onde se cortaram salários e
aposentadorias”, destacou.
Reforma eleitoral
O presidente da Câmara defendeu também mudanças no sistema eleitoral antes das próximas eleições, em 2018. “Qualquer modelo dos que existem,
não uma nova invenção brasileira, qualquer desses que têm
dado certo há anos nos Estados
Unidos e na Europa, precisa ser
testado no Brasil. O Brasil não
pode entrar na próxima eleição
com esse sistema eleitoral do
jeito que está”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Carne Fraca: consumidores estão
mais cautelosos e pensam em
mudança de hábitos
Consumidores ouvidos pela
Agência Brasil no Rio de Janeiro disseram na segunda-feira (20) que pretendem mudar
hábitos alimentares em relação
a carnes e embutidos. Na última
sexta-feira (17), a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne
Fraca que mostrou que frigoríficos envolvidos em um esquema criminoso “maquiavam” carnes vencidas com ácido ascórbico para vendê-las ao mercado
interno e externo.
A contadora Jane Dias disse
que vai diminuir o consumo de
embutidos. “Eu acredito que o
principal problema deve estar
nos processados, como salsicha,
linguiça, e nos enlatados. Eu costumo comer, mas evito ao máximo esses embutidos. Agora vou
tomar mais cuidado ainda.”
A gerente de projetos Rose
Gomes ficou impressionada com
as notícias e disse que vai rever
os hábitos alimentares da casa.
“Agora, depois dessas matérias,
a gente vai rever alguns pontos da
nossa alimentação. A gente já tinha cuidado antes, então agora que
a gente vai redobrar.”
Já a jornalista Paula Uchôa,
que já tem cuidado redobrado por
causa de restrições alimentares
na família, vai tentar ampliar o

vegetarianismo em casa. “Eu tenho uma filha que tem dermatite ectópica, então ela já tem
alergia a embutidos, enlatados,
condimentos. Em casa, a gente
não usa. Também acho um absurdo esse negócio das carnes. Eu
já não comia carne, agora eu estou com mais nojo ainda.”
Filho de argentinos, o contador Joan Pablo Francesch ficou impressionado com as notícias a respeito da operação e
já mudou os hábitos, mesmo que
temporariamente. “Mesmo sendo amante e apreciador de carnes em geral fui impactado negativamente com as notícias que
circularam nos meios de comunicação e resolvi adotar medidas que dessem prioridade à
minha saúde. Até o momento,
penso em não consumir carnes
até que a situação seja bem esclarecida e que os órgãos competentes sejam investigados por
auditorias externas e que comprovem a procedência dos alimentos vendidos.”
Vigilância Sanitária
Até o fim desta semana, a
Vigilância Sanitária Municipal
vai recolher amostras de carne
e embutidos em supermercados
do Rio de Janeiro para análise

química em laboratório. A operação começou no sábado, em
supermercados de Copacabana e
Botafogo, na zona sul. No domingo, a inspeção foi na Ilha do
Governador, na zona norte, e na
segunda-feira (20) os fiscais
passaram pela Barra da Tijuca e
Recreio dos Bandeirantes, na
zona oeste.
Segundo a gerente técnica de
Alimentação do órgão, Aline
Borges, o objetivo é analisar
produtos das marcas envolvidas
nas fraudes, de acordo com as
investigações da Polícia Federal.
“As marcas que a gente está focando são as marcas envolvidas
nessa operação Carne Fraca, que
são as produzidas pelos frigoríficos JBS e BRF, que são a Friboi, Perdigão, Sadia, Seara.”
Os primeiros laudos devem
ficar prontos em sete dias. “A
gente vai fazer a análise da microbiologia, para verificar se há
algum micro-organismo que
seja patogênico, como foi informado, salmonela, entre outros.
Também vamos fazer a análise
físico-químico para saber se tem
focos de outros produtos e análise de rotulagem.”
O material coletado está sendo encaminhado para o Laboratório Municipal de Saúde Públi-

ca, que vai verificar a contaminação por micro-organismos, a
composição do produto, detectar corpos estranhos no alimento, há indícios de fraude, análise
de cor, textura e odor. Os produtos com amostras insatisfatórias terão os lotes retirados de
circulação.
Aline destaca que o consumidor deve ficar atento às condições de armazenamento nos
locais de compra. “São as condições para qualquer produto
perecível: verificar a questão da
procedência, a temperatura de
armazenamento, higiene do local, do equipamento, se a embalagem está íntegra, a data de
validade. Se tiver algum problema com o produto ou o estabelecimento, entrar em contato
pelo 1746 para fazer a reclamação, e a gente vai no estabelecimento verificar.”
Na ação de segunda-feira,
foram encontrados 380 quilos
de produto que estavam em temperatura inadequada. “Foram carnes, embutidos, salsicha, mortadela, que nós inutilizamos. O
problema era de manutenção do
equipamento, estava com temperatura inadequada e uma parte já
apresentava mau cheiro e coloração alterada”. (Agencia Brasil)
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Pedro e Guto vencem na superação e
levam 1º ouro da parceria em Aracaju

Pedro (frente) abraça Guto após a conquista da medalha de ouro
Os dois jogadores pediram atendimento médico quando estavam
na frente do placar. Pedro no segundo set, e Guto no tie-break.
Após o jogo, Pedro celebrou
a primeira medalha de ouro da
parceria, que já havia conquistado uma prata na etapa de João
Pessoa do Circuito Brasileiro.
“É um título muito importante, o que fica para a história é o
ouro. Estou muito contente de

ter conquistado esse título, batemos na trave e agora vamos celebrar, principalmente pelo aniversário do meu técnico, Renato
França. E foi bom porque estava
todo mundo aí, muito bom poder
contar com toda minha equipe,
irmãs, meu cunhado, meus sobrinhos, a maior parte da minha equipe. Isso é ótimo”, disse Pedro.
Os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt, em se-

gundo no ranking geral, comemoraram a medalha de bronze
da etapa, após uma derrota
‘sentida’ na semifinal, quando
tiveram dois pontos do jogo,
mas acabaram levando a virada
de Álvaro e Saymon.
Com o resultado, Pedro Solberg e Guto chegam aos 1.040
pontos, já que se juntaram na
metade do tour. Álvaro e Saymon
chegam aos 2.960 pontos, lideram de maneira isolada o ranking
geral e já são campeões. Alison
e Bruno Schmidt aparecem em
segundo, com 2.200.
Na final, Álvaro e Saymon
dominaram os bloqueios (7 contra apenas 1), mas erraram muito mais (16 contra 2) e tiveram
também desempenho menos efetivo no ataque (42 contra 50 de
Pedro e Guto).
A próxima etapa do Circuito
Brasileiro Open acontece em
Vitória (ES), de 7 a 9 de abril,
sendo a última da temporada.
Depois ocorre o Superpraia,
competição que reúne os melhores times do ranking e possui
uma premiação especial, em Niterói, também em abril.

12 Horas de Sebring

Foto/ José Mário Dias

Fittipaldi, Barbosa e Albuquerque
conquistam mais um pódio na temporada

Trio liderou 167 voltas em Sebring
O brasileiro Christian Fittipaldi e os portugueses João Barbosa e Filipe Albuquerque estiveram mais uma vez na briga pela
vitória na 2ª etapa da temporada
2017 do IMSA WeatherTech
Sportscar Championship. O trio
do Mustang Sampling Cadillac
DPi-V.R da equipe Action Express Racing liderou boa parte das
12 Horas de Sebring, no sábado
(18), mas completou a 65ª edição
da corrida na segunda posição.
Como nas 24 Horas de
Daytona, etapa de abertura, realizada em janeiro, a vitória ficou

com outro Cadillac, da equipe
Wayne Taylor, que contou com
os irmãos Jordan e Rick Taylor
e Alex Lynn. Confirmando a supremacia da Cadillac neste início de temporada, o pódio em
Sebring foi completado com
Eric Curran, Dane Cameron e
Mike Conway, também da equipe Action Express Racing, com
o #31 Whelen Engineering/Team
Fox Cadillac DPi-V.R.
A prova teve bastante disputa
e apenas seis bandeiras amarelas
nas 348 voltas completadas. Fittipaldi largou da segunda coloca-

ção e se manteve nesta posição
durante o primeiro stint. Albuquerque assumiu na sequência e
a equipe chegou à liderança, após
duas horas de disputa. Barbosa
manteve a primeira posição durante o seu stint e Fittipaldi continuou na ponta até ser ultrapassado nos boxes pelos rivais da
Wayne Taylor. Albuquerque chegou a reassumir a ponta no seu
segundo stint, mas também não
conseguiu segurar os vencedores. No total, o trio da Action
Express liderou 167 voltas.
“Fizemos uma boa corrida,
mas infelizmente não tivemos o
mesmo ritmo que o Cadillac
#10, principalmente na segunda
parte da prova, depois de umas
seis, sete horas de disputa. Eles
começaram a andar mais rápido,
mas estou contente com o segundo lugar, marcamos mais pontos
importantes para o campeonato
e estamos a apenas cinco pontos
dos líderes. Vamos pra próxima
e espero que em Long Beach
possamos estar no lugar mais alto
do pódio”, comentou Fittipaldi,
que foi o primeiro brasileiro a
vencer em Sebring em 2015.
O companheiro João Barbosa, com quem Fittipaldi conquis-

tou o bicampeonato do IMSA
(2014-15) e o atual vice-campeonato, também ressaltou o bom
trabalho da equipe e disse que os
rivais tiveram vantagem na estratégia dos pit stops. “Foi uma boa
corrida, mas infelizmente com o
cair da noite perdemos um pouquinho de velocidade comparado com o carro #10. Tivemos alguns pequenos problemas nos pit
stops, mas já sabemos o que precisamos melhorar e vamos para
Long Beach para brigar pela vitória”, destacou.
Albuquerque, que também
correu em Daytona, só volta à
equipe na disputa de Watkins
Glen. “Me diverti bastante durante a prova, andei muitas voltas em
primeiro lugar e tentei o meu
máximo no último stint, mas não
deu. Agora só volto em Watkins
Glen e espero que tenhamos um
carro ainda melhor para buscar a
vitória lá”, completou.
A 3ª etapa do campeonato
acontecerá no dia 8 de abril, em
Long Beach, na Califórnia. Será
a primeira corrida Sprint da temporada, com 1h40 de duração. Os
irmãos Taylor somam 70 pontos
no campeonato, contra 65 de Fittipaldi, Barbosa e Albuquerque.

Salustiano vence abertura da Truck no Velopark
Paulo Salustiano teve bastante trabalho para vencer a
prova de abertura da 21ª temporada da Fórmula Truck. Na
tarde de domingo, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul,
ele conquistou sua oitava vitória na mais popular categoria do automobilismo da América do Sul e assumiu a liderança entre os pilotos. A ultra-

passagem decisiva sobre seu
companheiro de equipe, o tetracampeão Wellington Cirino, foi feita nas últimas voltas e, mesmo assim, ele teve
bastante trabalho para segurar
o adversário.
Na primeira fase o primeiro lugar ficou com Cirino,
com Salustiano em segundo.
O que definiu a liderança de
Salu foram as duas voltas mais

rápidas, que lhe renderam dois
importantes pontos de bonificação, contra um de Cirino,
que largou na pole position, a
30ª na carreira. Alan Chanoski
foi o melhor estreante e garantiu o terceiro lugar na classificação geral.
Briga pela liderança entre
Salustiano (55) e Cirino
aconteceu durante a prova

Foto/ Rodrigo Ruiz

Ele e o companheiro de equipe, Wellington Cirino, promoveram uma bela disputa desde as primeiras voltas. Segunda etapa
será dia 9 de abril em Rivera, no Uruguai

Brasileira vence Sul-Americano
de Maratona no Chile
A brasileira Mirela Saturnino de Andrade deu ao País o título do Campeonato Sul-Americano de Maratona, disputado na
manhã de domingo na cidade de
Temuco, no Chile. “Mirela fez os
42,195 km da prova em 2:44:43,
novo recorde do percurso”, informou o treinador da equipe
brasileira, Celso Ficagna.
Completaram o pódio a peruana Rosa Romero Davila,
medalha de prata com 2:49:53,
e a chilena Adela Barrios, bronze com 2:50:50.
No masculino, a vitória foi
do chileno Enzo Yañez John-

son, com 2:18:30. O segundo
colocado foi o paraguaio Derlys Ayala Sánchez, com
2:18:54, e o terceiro, o chileno Manuel Cabrera Leal, com
2:20:11. O representante do
Brasil, Franck Caldeira de Almeida, “parou na altura do km
35”, informou Celso Ficagna.
O Brasil participou do
Campeonato Sul-Americano
de Maratona com recursos
do Programa Caixa de Seleções, da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt),
patrocinada pela Caixa Econômica Federal.

Fórmula 3 Academy

Nipo-brasileiro Igor Fraga
sobe no pódio em segundo
Foto/Divulgação

Foto/ Shana Reis

Dupla derrotou na decisão os novos campeões brasileiros Álvaro e Saymon; Alison e Bruno ficam com bronze
Pedro Solberg e Guto (RJ)
conquistaram na manhã de domingo (19) o primeiro ouro da
parceria, formada no início de
2017. Eles venceram Álvaro Filho e Saymon (PB/MS) por 2
sets a 1 (14/21, 21/19, 15/13),
em 54 minutos, na decisão da
etapa de Aracaju (SE) do Circuito Brasileiro Open de vôlei de
praia. Um título na base da superação, já que os dois atletas vencedores tiveram que ser atendidos pela equipe médica.
A medalha de bronze ficou
com os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt (ES/DF),
que superaram mais cedo Evandro
e André Stein (RJ/ES) também no
set de desempate (15/21, 22/20,
12/15), também em 54 minutos.
Os jogos contaram com lotação
máxima na arena montada na Praia
de Atalaia, pela oitava etapa da
temporada 2016/2017.
Além de terem que superar
os novos campeões brasileiros Álvaro e Saymon garantiram o
título geral na última sexta-feira
(17), e não podem mais ser alcançados no ranking -, Pedro e
Guto tiveram que vencer o calor.

Pódio da F-3 Academy
Estreando no automobilismo
na Fórmula 3 Brasil, o paulista
Murilo Coletta venceu no sábado (18) a segunda etapa da Fórmula 3 Brasil, disputada em Curitiba (PR) sob chuva desde os
momentos iniciais, seguido muito de perto do brasiliense Pedro
Caland, atual campeão da Fórmula 3 Light, agora denominada Fórmula 3 Academy. Curiosamente,
na classe de acesso a vitória ficou com o irmão Marcel Coletta, também estreante, com o
nipo-brasileiro Igor Fraga (Tecfil/Annel/Texsa/Digifarma/Exito) em segundo.
“Se considerar que abandonei
a primeira etapa, este segundo
lugar foi bom, mas o resultado
poderia ser melhor, pois liderei
pelo menos metade da corrida”,
observou o piloto residente em
Ipatinga, Minas Gerais.
Os pilotos foram para o grid
de largada com uma leve garoa e,
com isto, a grande maioria optou
por usar pneus de chuva, enquanto alguns arriscaram largar com
pneus slick. Igor Fraga partiu da
última fila com pneus para piso
seco, mas após uma excelente largada completou a primeira volta
em quinto na geral e na passagem
seguinte já era o quarto, e líder
entre os carros da F-3 Academy.
No entanto, no meio da prova o
piloto teve que cumprir uma penalização passando pelos boxes, pois
no momento em que foi levantada
a placa de cinco minutos para o
início da prova, o seu monoposto
ainda estava sobre o cavalete, com
as rodas sendo apertadas.
“O que me tirou da liderança
foi esta punição, pois eu estava
muito bem. Com a variação climática decidimos largar com
pneus slicks e mesmo com a chu-

va apertando não sai da pista nenhuma vez. Foi uma pena”, explicou Igor Fraga.
Largando da quinta fila, o paraibano Léo Barbosa (Cerâmica
Elizabeth) terminou a sua segunda prova na Fórmula 3 Academy
pontuando novamente, desta vez
em sexto. “Como choveu muito e
eu tinha andado pouco com piso
molhado, tive uma dificuldade
maior. Mas fui aprendendo e ganhando experiência nesta situação.
Agora é olhar pra frente e esperar
a próxima rodada dupla para somar
mais quilometragem”, concluiu o
primeiro paraibano a correr de
Fórmula 3 neste século.
Resultado da 2ª etapa da
Fórmula 3: 1) Murilo Coletta,
23 voltas em 32min29s055; 2)
Pedro Caland, a 2s015; 3) Marcel Coletta (Academy), a 1 volta; 4) Vitor Batista, a 1 volta; 5)
Leonardo Souza, a 1 volta; 6)
Guilherme Samaia, a 1 volta; 7)
Igor Fraga, a 1 volta; 8) Rafael
Barranco (Academy), a 2 voltas;
9) Sérgio Henrique (Academy),
a 2 voltas; 10) Pedro Goulart
(Academy), a 2 voltas; 11) Léo
Barbosa (Academy).
Resultado da 1ª etapa da
Fórmula 3: 1) Guilherme Samaia,
26
voltas
em
31min58s918; 2) Pedro Caland,
a 27s305; 3) Murilo Coletta, a
53s663; 4) Leonardo Souza, a
1min14s355; 5) Marcel Coletta
(Academy), a 1 volta; 6) Enzo
Elias (Academy), a 1 volta; 7)
Pedro Goulart (Academy), a 2
voltas; 8) Léo Barbosa (Academy), a 2 voltas; 9) Giuliano Raucci, a 8 voltas; 10) Sérgio Henrique (Academy), a 9 voltas.
A segunda rodada dupla da
Fórmula 3 será nos dias 5 e 6 de
maio, em Interlagos (SP).

