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ONU: crise econômica emperra
desenvolvimento humano no Brasil
Japão suspende importação de carne
de frigoríficos alvos de investigação
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Sondagem industrial indica melhora
da produção em fevereiro, diz CNI
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Trump assina
lei para
financiamento
de viagens
a Marte
O presidente Donald
Trump assinou na terça-feira
uma lei que estabelece planos
de financiamento para a exploração espacial com o objetivo
de, eventualmente, enviar pessoas a Marte.
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

O ministro Luiz Edson Fachin participa de sessão da segunda
turma do Supremo Tribunal Federal
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin recebeu na terça-feira (21)
83 pedidos de abertura de inves-

tigação contra citados nas delações de ex-diretores da empreiteira Odebrecht no âmbito da
Operação Lava Jato. Os inquéri-
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Relator vê “quase consenso”
para mudar regras de
transição da aposentadoria

tos chegaram ao Supremo na semana passada, mas foram enviados ao gabinete do ministro somente na tarde de terça-feira,
devido ao trabalho inicial de catalogação e digitalização das petições.
A partir de agora, Fachin decide se autoriza a abertura dos inquéritos e as diligências solicitadas por Janot. O ministro também
deverá avaliar a retirada do sigilo
do conteúdo das delações.
Ao todo, o material sobre as
delações da Odebrecht envolve
320 pedidos ao Supremo. Além
dos 83 pedidos de abertura de
inquéritos, há 211 solicitações
para desmembramento das investigações para a primeira instância da Justiça, sete arquivamentos e 19 pedidos cautelares de
providências.
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Consumidores do interior
paulista terão redução nas
tarifas de energia
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Governo firma acordo com
municípios estratégicos para
redução de mortes no trânsito
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Esporte

Mitsubishi Motors estreia
prova de rallycross no
Brasil em 2017
Para abrir sua 18ª temporada, a Mitsubishi Cup
preparou uma prova inovadora para as duplas: o
rallycross. Inédita no Brasil, a competição, que mescla terra e asfalto com muita veloci dade e “pegas” emocionantes, acontecerá no sábado, dia 1º de abril, no Autódromo Velo Città, em
Mogi Guaçu (SP). Será a estreia de carros e duplas nacionais nessa modalidade,
amplamente difundida nos
Estados Unidos. Página 6

Daniel Nascimento
viaja para disputar
o Mundial de
Cross Country
O corredor Daniel Ferreira do Nascimento (Orcampi
Unimed) viaja nesta quartafeira (22) para a Uganda,
onde no próximo domingo
(26) representará o Brasil no
Campeonato Mundial de
Cross Country, que será dis-

Noite

Dois jogos abrem a
segunda rodada do playoff
nesta quarta-feira

DÓLAR
Foto/ Gaspar Nóbrega

Turismo
Compra: 3,06
Venda:
3,25

EURO
Compra: 3,32
Venda:
3,33

OURO
Gabriel, do Lebes/Gedore/Canoas

Vitoriosos na primeira rodada das quartas de final da Superliga masculina de vôlei 2016/
2017, Sesi-SP e Sada Cruzeiro
(MG) estarão na casa dos adversários, nesta quarta-feira (22),
para a segunda partida da série melhor de cinco. O time
paulista estará em Belo Horizonte (MG) para enfrentar o
Minas Tênis Clube (MG), às
17h, na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG). Às 19h30, o
Lebes/Gedore/Canoas (RS)
receberá o Sada Cruzeiro (MG)
no ginásio La Salle, em Canoas
(RS).
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putado na cidade de Kampala. A jovem revelação do
Atletismo brasileiro, de 18
anos, atual tricampeão brasileiro e bicampeão sulamericano da prova de 8 km,
disputará o Mundial na categoria sub-20.
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Vôlei Nestlé e
Rexona-Sesc vencem
e garantem vaga
nas semifinais

Novidade irá deixar disputas ainda mais emocionantes

Comercial
Compra: 3,08
Venda:
3,08

Compra: 115,62
Venda: 127,61

Gilmar Mendes acusa PGR
de vazar nomes de citados em
delação da Odebrecht

27º C
15º C

sil se manteve na 79ª posição
em um ranking de 188 países,
com 0,754 ponto.
O resultado é fruto do cruzamento de dados de vários
organismos nacionais e internacionais. Quanto mais próximo de 1 ponto, melhor a colocação na tabela, que há anos é
encabeçada pela Noruega, país
escandinavo que, entre 2014
e 2015, passou de 0,944 ponto para 0,949 ponto, o que o
coloca à frente dos 50 países
que o Pnud considera de desenvolvimento humano muito alto.
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Quarta: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Foto/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

Produtores rurais brasileiros que adotarem práticas sustentáveis de produção poderão
ter acesso a recursos de um
fundo internacional norueguês
de financiamento. A possibilidade foi aberta a partir de parceria firmada entre os governos do Brasil e da Noruega.
Os ministros do Meio Ambiente dos dois países assinaram na terça-feira (21) em Brasília uma Carta de Intenções
onde declaram apoio conjunto
no fomento do Fundo de Proteção, Produção e Inclusão,
criado no início do ano pelo
governo norueguês. Segundo o
ministério do Meio Ambiente,
a carta vai viabilizar e habilitar
a participação do Brasil como
beneficiário do fundo internacional.
Página 3

Fachin recebe pedidos de
investigação baseados nas
delações da Odebrecht

Foto/ Cadu Rolim

Noruega dará
apoio a
produtor rural
brasileiro que
adotar
práticas
sustentáveis

A queda no rendimento bruto nacional em 2015 fez com que
o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) no Brasil estagnasse, apesar da pequena melhora em indicadores como expectativa de vida e escolaridade.
O IDH, índice usado pelo Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud), foi
divulgado na terça-feira (21).
De acordo com o Pnud,
considerado o recálculo feito
periodicamente para ajustar os
indicadores a novos dados internacionais e eventuais mudanças de metodologia, o Bra-

Fluminense x Vôlei Nestlé
Vôlei Nestlé (SP) e RexonaSesc (RJ) são os primeiros classificados para as semifinais da

Superliga feminina de vôlei
2016/2017.
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Dia Mundial da Água: Programa
Nascentes restitui as matas ciliares
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Sobre os crimes de processar carnes estragadas e mandar pros
mercados, quem pode falar de cadeira são os vereadores
Paulo Frange (PTB), médico e criador de gado e o empresário
(açougues) Zé Turin (PHS) ...
P A U L I S T AN A
... Corregedor Souza Santos (PRB), cuja ‘escola da rua’ precedeu sua escola evangélica via igreja Universal, vai conduzir com
a malemolência que merece o caso Camilinho (PSB) x Penna (não
do PV mas no PSOL).
PR E F E IT U R A
Leituras do que teria sido o 1º encontro de Doria (PSDB)
com ex-prefeitos do seu ‘conselhão’, se Erundina (ex-PT
no PSOL), Marta (ex-PT no PMDB) e Serra (PSDB) tivessem
comparecido como fizeram Maluf (PP), ...
P A U L I S T AN A
... o refundador e dono do PSD, Kassab e até Haddad (PT),
cujo vôo de volta do ‘comício’ de Lula na Paraíba atrasou: os
ausentes, por motivos questionáveis, não perderiam o direito de
cobrar o que não sugeriram.
A S S E M B LE IA ( S P)
Diferentemente da Câmara paulistana, onde o 1º Secretário Tatto (PT) - não fala, com o presidente Milton Leite (DEM) assumindo os cortes gerais, na ALESP o 1º Secretário Luiz Fernando (PT) falou dos cortes.
CONGRESSO
Relator da ‘reforma’ política, o deputado corintiano
Vicente Cândido, ‘joga o jogo’ pro seu PT e pros demais que terão votos via número da legenda. ‘Torcedores’ passarão
a eleger ’titulares’ da ‘lista dos poderosos’.
PR E S I D Ê N C I A
Por incrível que pareça, a guerra entre instituições, como ficou claríssimo no caso da carne brasileira, deu à Polícia Federal
a condição de demonstrar suas histórias durante estes pouco mais
de meio Século.
PA R T I D O S
Não é o profissional ACR (presidente do PR) que vai tirar o
deputado federal (RJ) Bolsonaro, pré-candidato (dele mesmo) à
Presidência em 2018. É a cúpula evangélica do PSC que não tem
como suportá-lo.
POLÍTICOS
... Enquanto não houver uma política de Estado [governos,
Legislativos e Judiciários] acima dos partidos e seus ocupantes
de cargos via nomeação, as ‘culpas’ seguirão computadas na
velha conta ‘dos outros’.
H I ST Ó R I AS
A Associação dos Cronistas de Política de São Paulo tá completando 70 anos. Foi fundada em 1947, como Associação dos
Cronistas Legislativos de São Paulo, pelos então jornalistas Sólon Borges dos Reis, ...
PO L Í T I C AS
... Murilo Antunes e Zé Carlos ‘Tico-Tico’. Com sede na Assembleia (SP), fomos ‘escola’ de jornalismo e nosso comitê (sala)
de imprensa é um marco das liberdades possíveis de jornalistas e
veículos de comunicação.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária desde 1992.
Ela foi se tornando referência na política e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política de São Paulo.

cesar.neto@mais.com
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A vegetação que cobre as
margens de rios, represas e lagos é chamada de mata ciliar.
Garantir a sua conservação é fundamental para preservar a quantidade e qualidade das águas que
abastecem as cidades.
A mata ciliar filtra a poluição e evita desabamentos e o
depósito de sedimentos nas bacias hidrográficas, que podem
comprometer o abastecimento.
O desmatamento e a construção
de moradias irregulares compromete a conservação das áreas de mananciais.

O Programa Nascentes do
Governo do Estado tem como
finalidade a proteção dos recursos hídricos nesses locais. Conta com a participação de 12 secretarias estaduais e de especialistas para orientar e desenvolver projetos de restauração da
vegetação nativa (acesse aqui a
relação de projetos disponíveis).
Participam posseiros e produtores interessados em desenvolver projetos de restauração
em suas propriedades, organizações não governamentais e empresas de restauração, escolas

públicas e privadas, prefeituras
municipais e Governo do Estado (confira qual o papel de cada
um desses agentes).
Voluntários
Em quase dois anos de programa, estão em processo de
restauração 3.954 hectares, em
áreas prioritárias de 80 municípios do Estado, o equivalente a
mais de 6,5 milhões de mudas
restauradas ou 5.537 campos de
futebol. Há ainda 13 projetos
prontos para contratação e mais
de 119 mil hectares disponíveis

para restauração.
O programa aceita voluntários que queiram desenvolver projetos de restauração, que podem
ser pessoas físicas ou jurídicas,
Os projetos apresentados são
avaliados por um comitê gestor.
Recebem o Selo Nascentes
(certificado do programa), os
projetos voluntários que restaurem pelo menos 10 hectares ou
que para cumprimento de obrigações legais como programas
de compensação acrescentem
10 hectares a mais ou realizem
o dobro da restauração exigida.

Governo firma acordo com
municípios estratégicos para
redução de mortes no trânsito
Mais um passo do programa
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, que tem como
objetivo reduzir pela metade o
número de óbitos no trânsito até
2020, foi dado. O governo paulista vai ampliar o número de
convênios com 16 novos municípios estratégicos.
Este é o terceiro grupo de
cidades que estão assinando parceria em 2017: Americana, Araçatuba, Barueri, Bragança Paulista,
Campinas, Embu das Artes, Franca, Franco da Rocha, Guarujá, Hortolândia, Mauá, Piracicaba, Rio
Claro, Santa Bárbara D’Oeste, Santana do Parnaíba e Santo André.
“Assinamos um protocolo de
intenção para que em, no máximo, 60 dias possamos firmar o
convênio e repassar o dinheiro
para a prefeitura”, explicou o
governador Geraldo Alckmin
durante encontro com os prefei-

tos das cidades escolhidas. “Nós
identificamos onde é que tem
acidente de trânsito, qual é a esquina ou onde a faltou a calçada
por exemplo. A partir daí, o dinheiro é repassado para que o
município possa fazer a intervenção e evitar acidentes.
O objetivo desses convênios
é fornecer auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada um dos municípios
selecionados e dar apoio financeiro para a realização de ações
para reduzir mortes no trânsito.
Com o início desta parceria,
serão realizadas visitas de diagnóstico e construídos planos de
ação contendo medidas preventivas e de melhorias com relação à infraestrutura, fiscalização
e conscientização. Além disso,
nesses municípios, é proposta a
criação de um Comitê de Segurança de Trânsito, com represen-

tantes dos órgãos e setores com
atuações relacionadas ao tema.
Balanço
Segundo o INFOSIGA-SP –
Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do
Estado de São Paulo, ferramenta técnica que contabiliza e divulga mensalmente os óbitos
decorrentes de acidentes de
trânsito nos 645 municípios paulistas, apenas nessas 17 cidades,
671 pessoas morreram vítimas
de aci dentes de trânsito em
2016, sendo a maioria homens
(79%). Houve redução de 7% em
relação a 2015, quando 720 pessoas morreram nestas cidades.
Em relação à faixa etária,
121 eram jovens entre 18 e 24
anos de idade. Em segundo lugar aparecem os idosos, com
115 vítimas fatais com 60 anos
ou mais.

Acidente com motociclistas
foi a principal causa das fatalidades, com 240 casos. O segundo lugar ficou por conta dos pedestres, com 173 vítimas fatais,
seguidos pelos ocupantes de veículos, 128 pessoas.
A meta do Governo do Estado de São Paulo é fechar 2017
com 52 novos municípios conveniados este ano, que somados
aos 15 já existentes de 2016,
irão cobrir 71% do Estado em
termos populacionais. O investimento, proveniente de multas
do Detran.SP, será de R$ 100
milhões.
Para mais informações sobre as metodologias do INFOSIGA-SP e INFOMAPA-SP,
acesse:
h
t
t
p
:
/
/
www.infosiga.sp.gov.br/relatorio
s
/
Nota_T%c3%a9cnica_Infosiga_Infomapa_SP.pdf.

GCM flagra furto de peças de
bronze no Cemitério São Paulo
A Guarda Civil Metropolitana realizou o flagrante na noite
desta segunda-feira (20) do furto de 11 portas e duas esculturas de anjos no Cemitério São

Paulo, na Zona Oeste da cidade.
Na operação, um homem foi
conduzido ao 14º Distrito Policial em Pinheiros.
As peças de bronze foram re-

cuperadas às 22h na Rua Henrique Schaumann, durante o serviço rotineiro de policiamento do
cemitério. Segundo a Secretaria
de Segurança Urbana, após inves-

tigação as portas e as esculturas
serão entregues para a administração do cemitério, para que sejam devolvidas aos proprietários
dos túmulos furtados.

Projetos da Lei Rouanet têm novos limites;
ingressos custarão R$ 150 em média
Após denúncias e investigação de fraudes em projetos
aprovados pela Lei Rouanet
(Lei 8.313/91), o Ministério
da Cultura anunciou nesta terça-feira, (21) uma série de mudanças na legislação, reunidas
em uma nova instrução normativa (1/2017).
Além de impactar empresas, artistas e produtores culturais pela definição de limites de incentivo e prestação de
contas em tempo real, as alterações também chegam ao público. O valor médio dos produtos culturais, sejam ingressos, catálogos ou livros, passa
a ser de R$ 150.
“Isso vai ajudar a democratizar”, disse o ministro da Cultura, Roberto Freire. Antes,
projetos não tinham limite de
lucro e podiam cobrar o preço
que desejassem por ingressos
e outros produtos. Agora, a média do que é cobrado do público por produto não pode ultrapassar R$ 150.
Segundo o secretário de
Fomento e Incentivo à Cultura, José Paulo Martins, o limite foi estabelecido após a
constatação de receita exagerada de alguns projetos pelo
Tribunal de Contas da União
(TCU). Outros benefícios já
estabelecidos na lei estão mantidos, como a obrigatoriedade
de 30% dos ingressos serem
gratuitos e 20% custarem menos de R$ 50.
“Isso aumenta a possibilidade de acesso da população a
esses itens e produtos cultu-

rais”, afirmou. O limite do cachê dos artistas, já presente na
instrução normativa anterior
(1/2013) também foi mantido.
Cada artista poderá receber no
máximo R$ 30 mil. Nesta normativa, foram incluídos outros
setores, como o da moda.
Sancionada em 1991, a Lei
Rouanet instituiu o Programa
Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac), que estabelece as
normativas de como o governo federal deve disponibilizar
recursos para fomentar a cultura no Brasil. Segundo a legislação, as empresas podem aplicar recursos em projetos culturais, a título de doação ou
patrocínio, em troca de renúncia fiscal. Entre 1992 e 2017
foram captados, segundo o
Ministério da Cultura, R$ 15,9
bilhões.
Limites dos proponentes
Para distribuir a renúncia
fiscal do governo, o minisrério estabeleceu novos limites
que variam de acordo com o
proponente, ou seja, microempresários e pessoas físicas poderão propor até R$ 700 mil
com até quatro projetos por
ano. Na outra ponta, sociedades limitadas e outras pessoas
jurídicas poderão propor até
R$ 40 milhões, com no máximo 10 projetos.
Cada projeto deverá custar
até R$ 10 milhões, e a receita
bruta com produtos culturais
não poderá ser maior do que o
custo total do projeto aprovado pela pasta da Cultura. No

máximo 20% poderão ser gastos com divulgação.
Além disso, o produto cultural, seja espetáculo, show,
teatro, deverá custar no máximo o equivalente a R$ 250 por
pessoa do público. Ou seja, um
produto com o custo máximo
de R$ 10 milhões deverá ter
público de 40 mil pessoas para
estar dentro da legislação. O
objetivo é evitar que projetos
muito onerosos atendam a um
público restrito.
A pasta também instituiu
incentivos regionais. Atualmente, menos de 10% dos projetos apoiados por incentivo
fiscal estão nas regiões Norte
(0,8%), Nordeste (5,5%) ou
Centro-Oeste (2,6%). Os projetos nas três regiões terão limite máximo de R$ 15 milhões, sendo que a divulgação
poderá chegar a 30% desse valor. Não há, nessas regiões, limite de projetos por proponente. Inclusive, quem propuser mais de quatro projetos
poderá captar 50% a mais do
que o limite estabelecido. A
maior parte dos incentivos
está nas regiões Sudeste (80%)
e Sul (11%).
Prestação de contas
Pelas novas regras, qua ndo um projeto é aprovado, uma
conta no Banco do Brasil é
aberta – antes, eram duas: uma
para captação e outra para movimentação – e, por meio desta, será acompanhada a movimentação dos recursos em
tempo real. Os dados serão dis-

ponibilizados no Portal da
Transparência. Não será mais
necessário o envio de notas
fiscais. O pagamento em cheque não será mais utilizado.
A prestação de contas foi
um dos alvos de investigação
de fraudes. Batizada de Boca
Livre, em referência à expressão usada para eventos em que
se come e se bebe às custas de
outra pessoa, a operação da
Polícia Federal foi deflagrada
em outubro do ano passado e
apurou denúncias envolvendo
projetos aprovados pela Lei
Rouanet.
Segundo a PF, o esquema
envolvia desvio de recursos por
diversas fraudes como superfaturamento, apresentação de
notas fiscais relativas a serviços e produtos fictícios, projetos duplicados e contrapartidas ilícitas dadas às incentivadoras. As investigações revelaram que a fraude resultou em
desvio de R$ 180 milhões de
recursos públicos.
A questão também está sendo investigada em comissão
parlamentar de inquérito (CPI)
na Câmara dos Deputados.
“Essa é a resposta que a sociedade brasileira exige para dizer
que a Lei Rouanet deve continuar. Espero que a CPI indique
aprimoramentos, mas não podíamos esperar que isso viesse a acontecer sem ter, de imediato, uma resposta que é a que
o Brasil está exigindo”, disse
o ministro, Roberto Freire. O
ministro ressaltou que a pasta
está aberta a novas mudanças.
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Desembolsos do BNDES caem
16% no primeiro bimestre
Os desembolsos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
no primeiro bimestre deste ano
somaram R$ 10 bilhões, dos
quais R$ 5,3 bilhões foram liberados em fevereiro. Em comparação ao acumulado em janeiro e fevereiro do ano passado,
houve retração de 16%. A assessoria de imprensa, no Rio de Janeiro do BNDES informou na
terça-feira (21) que o resultado
ainda é reflexo da redução de
investimentos na economia.
O BNDES observou, entretanto, que já é sentida uma diminuição no ritmo de redução dos
desembolsos desde o segundo
semestre de 2016. De janeiro a
junho do ano passado, a liberação
de recursos do banco caiu 42%,
em relação ao mesmo período de
2015, enquanto, no segundo semestre, a queda foi de 28%. De
acordo com o banco, o resultado do primeiro bimestre de
2017 confirma essa tendência.

Agropecuária foi o único setor que mostrou elevação dos
desembolsos no bimestre
(11%), totalizando R$ 2,3 bilhões e participação de 23,3%
nas liberações do BNDES no
período. Para a infraestrutura,
foram desembolsados R$ 3,40
bilhões, correspondendo a 34%
do total, com queda de 10%
comparativamente a igual período anterior.
A maior redução de gastos
foi na indústria (47%), com desembolso de R$ 1,88 bilhão. No
setor de comércio e serviços houve recuo de 1% nas liberações, que
em janeiro e fevereiro somaram
R$ 2,42 bilhões. Apesar da retração observada, três subsetores na
área de infraestrutura tiveram elevação acentuada nas liberações:
telecomunicações (270%), transporte ferroviário (85%) e energia elétrica (48%).
Regiões
As regiões Centro-Oeste e

Nordeste mostraram alta de 37%
e 25% nos desembolsos do BNDES no bimestre, respectivamente. Para as demais regiões,
os recursos liberados caíram
38% (Sul), 31% (Norte) e 19%
(Sudeste).
Por porte de empresa, as
grandes companhias tiveram o
maior recuo (19%), seguidas
pelas micro, pequenas e médias
empresas, com queda de 10%
no volume empregado. Em
contrapartida, as liberações
para médias empresas subiram
29% em relação ao mesmo bimestre de 2016, refletindo o
aumento do limite de faturamento no enquadramento de
empresas nesse segmento de
R$ 90 milhões para R$ 300
milhões, conforme estabelecido em janeiro, nas novas políticas operacionais do banco.
Melhoria
Na análise de técnicos do
BNDES, a alta capacidade ocio-

sa na indústria ainda não favorece a tomada de crédito para investimentos no setor, mas já podem ser vistos alguns sinais de
melhoria. A linha de crédito para
máquinas e equipamentos – Finame - teve alta de 35% nas
aprovações no bimestre em relação ao mesmo período de
2016. A aprovação é a etapa que
precede os desembolsos.
Do mesmo modo, as consultas de projetos da indústria para
empréstimo pelo banco, que representam a fase inicial do processo, aumentaram 64%. “Ainda que incipientes, os dois indicadores apontam para a retomada da demanda por crédito do
BNDES para investimentos com
a recuperação gradual da economia”, indicou a instituição. De
acordo com o BNDES, caso se
confirme a conjuntura econômica mais favorável ao longo do
ano, haverá recuperação da demanda por recursos do banco.
(Agencia Brasil)

Henrique Meirelles diz que
projeto da terceirização vai
facilitar contratações
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na terçafeira (21) que a aprovação do Projeto de Lei (PL) 4.302/98), que
flexibiliza as regras para terceirização de mão de obra, em tramitação na Câmara dos Deputados,
vai facilitar a contratação de trabalhadores. A proposta, já aprovada no Senado, permite a terceirização de todas as atividades de
uma empresa e pode ser votada
nesta terça-feira pelo plenário.
“Ajuda muito porque facilita
a contratação de mão de obra
temporária, facilita a expansão
do emprego. Empresas resistem
à possibilidade de aumentar o
emprego devido a alguns aspectos de rigidez das leis trabalhis-

tas”, disse, após reunião com a
bancada do PSDB na Câmara dos
Deputados para discutir a reforma da Previdência.
O ministro afirmou ainda que
é preciso melhorar a comunicação sobre a reforma da Previdência para esclarecer a população
sobre a necessidade das mudanças.
Questionado sobre integrantes do PSDB que são contra
mudanças nas regras para receber o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e a desvinculação do salário mínimo, o ministro disse que é preciso equilibrar as contas. “Todos somos
favoráveis ao maior número possível, maior valor possível de
benefícios. A questão é: preci-

Petrobras tem lucro
líquido de R$ 2,5 bi
no último trimestre
de 2016
A Petrobras registrou lucro
líquido de R$ 2,5 bilhões no último trimestre de 2016. De
acordo com a companhia, esse
resultado permitiu reverter o
prejuízo de R$ 16,4 bilhões dos
três meses anteriores.
De acordo com comunicado
da estatal, o lucro operacional
ficou em R$ 17 bilhões no ano
passado; enquanto em 2015,
houve prejuízo de R$12 bilhões.
O endividamento líquido caiu
20%, passando de R$ 392 bilhões, no final de 2015, para R$
314 bilhões, no fim de 2016, o
equivalente a US$ 96,4 bilhões.
Conforme a empresa, a queda do endividamento foi em decorrência de amortizações e
pré-pagamento de dívidas, utilizando recursos do programa de
desinvestimentos e de caixa.
Os dados estão sendo apresentados nesta noite na sede da
empresa, no centro do Rio. O
presidente da Petrobras, Pedro
Parente, disse que os resultados

operacionais positivos são relevantes, mas lembrou que a empresa ainda tem uma dívida elevada. “Temos que continuar a trabalhar para reduzir o total da dívida”.
As exportações aumentaram
12%, com um total de 634 mil
barris por dia (bpd) de petróleo
e derivados. O destaque para a
companhia foram as exportações
de petróleo, que subiram 14%.
Produção
A meta de produção de 2016
foi cumprida, pelo segundo ano
consecutivo - atingindo 2milhões e 144 mil barris por dia
(bpd) de petróleo. A empresa
registrou recordes de produção
chegando a 2,9 milhões de barris de óleo equivalente por dia.
“Isso é muito importante para a
companhia. É um valor que a
gente não se afasta”, disse a diretora de Produção e Exploração
da Petrobras, Solange Guedes.
(Agencia Brasil)

samos pagar isso. E quem paga
é a população, seja através de
impostos, corte de outas despesas públicas, de outros benefícios, seja através de inflação. Se
tirar algo [proposto pelo governo para a reforma], vai ter que
colocar algo equivalente em outro lugar.”
Para o líder do PSDB, Ricardo Trípoli, o ministro está aberto à negociação, quando diz que
se “tirar tem que colocar alguma coisa”. “Isso deixa condições desse diálogo continuar”,
disse o deputado, após a reunião
com o ministro.
Neste mês, o ministro tem
feito reuniões com as bancadas
dos partidos na Câmara dos De-

putados para discutir a reforma.
Operação Carne Fraca
Meirelles comentou ainda a
Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que na sexta-feira
(17) denunciou frigoríficos envolvidos em esquema criminoso que “maquiava” carnes vencidas e as reembalava para conseguir vendê-las. Meirelles contou
que na reunião do G-20 (grupo das
20 maiores economias do planeta), na Alemanha, defendeu a qualidade dos produtos brasileiros.
“Se fosse um país que não levasse
a qualidade do produto a sério, não
tinha investigação. É uma mensagem positiva que temos que levar
ao mundo.” (Agencia Brasil)

Japão suspende
importação de carne
de frigoríficos alvos
de investigação
A embaixada do Japão no
Brasil informou na terça-feira
(21) que o país interrompeu a
importação de carne produzida
nos 21 frigoríficos que são alvo
da Operação Carne Fraca, deflagrada na semana passada pela
Polícia Federal (PF). A suspensão vale “até novas notificações”
e inclui tanto o comércio de
frango quanto de “outros produtos” com origem nas unidades
investigadas.
A operação da PF apura o
envolvimento de frigoríficos em
um esquema criminoso que subornava fiscais federais para que
fosse autorizada a comercialização de produtos que já estavam
em condições impróprias para
consumo.
De acordo com o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 18 estabele-

cimentos são do Paraná, dois de
Goiás e um de Santa Catarina,
pertencentes a grandes empresas como a JBS e a BRF.
Exportação
O ministério deve divulgar
um balanço do total de países
que adotaram medidas semelhantes. De acordo com a pasta,
a informação até o momento é
de que o Japão apenas pediu esclarecimentos ao governo brasileiro sobre o assunto.
A China também suspendeu
temporariamente a entrada de
carne brasileira no país. Na segunda-feira, a Coreia do Sul também havia decidido interromper
a importação dos produtos brasileiros por conta das denúncias, mas na terça-feira voltou
atrás e revogou a suspensão.
(Agencia Brasil)

Governo estuda conceder mais
dez aeroportos à iniciativa privada
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
Dyogo Oliveira, disse na terçafeira (21) que o governo estuda a
concessão de pelo menos mais
dez aeroportos à iniciativa privada. Entre os terminais que podem
ser concedidos estão o de Goiânia, o de Vitória e o do Recife,
segundo o ministro. Os aeroportos de Guarulhos (SP), Santos

Dumont (RJ) Manaus e Curitiba
devem permanecer sob administração da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), mas isso também está
em debate no governo.
“O processo está sendo discutido, tudo está em debate. Estamos discutindo quais aeroportos ficam com a Infraero, quais
formarão uma nova rodada de

concessões”, disse Oliveira,
após participar do Latin American Conferences, evento organizado pelo Conselho das Américas e realizado em Brasília.
Segundo o ministro, ainda
não está definido se as próximas
concessões ocorrerão em bloco. “Cada um vai entrando à medida que os projetos fiquem
prontos”, explicou. Ele disse que

o governo avalia uma lista extensa de possíveis terminais que
podem ser concedidos, mas
acredita que a licitação não deve
sair este ano.
Na semana passada, o governo concedeu à iniciativa privada
a administração dos aeroportos
de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, com um
ágio de 93,7%. (Agencia Brasil)
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Noruega dará apoio a
produtor rural brasileiro que
adotar práticas sustentáveis
Produtores rurais brasileiros que adotarem práticas sustentáveis de produção poderão ter acesso a recursos de um fundo internacional norueguês de financiamento. A possibilidade foi aberta a partir de parceria firmada entre os governos do Brasil e da
Noruega.
Os ministros do Meio Ambiente dos dois países assinaram na
terça-feira (21) em Brasília uma Carta de Intenções onde declaram apoio conjunto no fomento do Fundo de Proteção, Produção e Inclusão, criado no início do ano pelo governo norueguês.
Segundo o ministério do Meio Ambiente, a carta vai viabilizar e
habilitar a participação do Brasil como beneficiário do fundo
internacional.
A partir de contribuições dos países integrantes e da iniciativa privada, o fundo internacional pode movimentar até US$ 1,6
bilhão. Inicialmente, o governo norueguês, que já é o principal
doador do Fundo Amazônia, deve injetar US$ 100 milhões no
novo fundo. Até 2020, espera-se que o saldo chegue a US$ 400
milhões.
Os recursos serão destinados aos países que incentivam ações
de conservação e preservação das florestas. O objetivo é possibilitar que produtores comprometidos com práticas sustentáveis
tenham acesso a uma nova fonte de recursos para incrementar
suas atividades. A opção alternativa de financiamento ficará restrita aos agricultores que atuam em conformidade com a legislação ambiental. No entanto, os detalhes dos critérios exigidos para
ter acesso ao fundo ainda não foram definidos.
Durante o ato de assinatura, o ministro do Clima e Meio
Ambiente da Noruega, Vidar Helgesen, destacou a cooperação
entre os dois países e ressaltou que a iniciativa atual poderá beneficiar a economia brasileira, além de estimular a proteção das
florestas. O ministro Sarney Filho reiterou que a parceria integra o conjunto de ações do Brasil em busca de atingir as metas
firmadas no Acordo de Paris para redução das mudanças climáticas e da aplicação do Código Florestal em todos os biomas e
estados do país. “O aumento das taxas de desmatamento da Amazônia indica que precisamos de muito apoio para estancar e reverter a situação.” (Agencia Brasil)

Trump assina lei para
financiamento de
viagens a Marte
O presidente Donald Trump assinou na terça-feira uma lei
que estabelece planos de financiamento para a exploração espacial com o objetivo de, eventualmente, enviar pessoas a Marte. A
lei libera US$ 19,5 bilhões para a Nasa este ano, a continuidade
da Estação Spacial Internacional (ISS) até 2024 pelo menos e o
uso de naves espaciais comerciais para trasladar eventualmente
astronautas à ISS.
Além disso, formaliza os planos da agência espacial americana para enviar astronautas a Marte, ao determinar ao chefe da
Nasa que esboce uma rota inicial para a exploração humana do
“Planeta Vermelho”. As informações são da agência de notícias
alemã DPA.
“Por quase seis décadas, o trabalho da Nasa tem inspirado
milhões de americanos a imaginar mundos distantes e um melhor futuro aqui na Terra”, disse Trump. Ele elogiou a lei por apoiar
cientistas, engenheiros e astronautas da Nasa “e sua busca de descobrimentos”, destacando que a legislação criará postos de trabalho nos Estados Unidos. (Agencia Brasil)

Iceberg gigante está
perto de soltar-se
na Antártida
Um grupo de cientistas argentinos comprovou que só faltam
uns 20 quilômetros para que uma massa de gelo 30 vezes maior
que a cidade de Buenos Aires se desprenda da Antártida para o
mar, informaram nesta terça-feira, (21) fontes oficiais. As informações são da agência de notícias alemã DPA.
Os cientistas do Instituto Antártico Argentino (IAA) sobrevoaram a geleira denominada Barreira Larsen C, para registrar e
analisar l evolução da fratura, indicou um informe realizado pelo
Ministério da Defesa da Argentina.
Segundo as estimativas do IAA, a superfície que se desprenderá tem uns 5.900 quilômetros quadrados. O desprendimento
de enormes massas de gelo alterará o nível da água do mar que as
circunda, disseram os cientistas.
Preocupação
O fenômeno é seguido "com preocupação" pelos especialistas, que mencionaram a possibilidade de que a fratura e sua progressão esteja vinculada "às mudanças climáticas globais, ainda
que não haja conclusões" a respeito, disseram.
A camada de gelo se encontra a uns 500 quilômetros ao sul da
Base Marambio da Argentina na Antártida. Os cientistas argentinos sobrevoaram a zona durante mais de cinco horas e atravessaram o Círculo Polar Antártico.
Em fevereiro passado a glacióloga Daniela Jansen, do Instituto Alfred-Wegener de Investigação Polar e Marinha sediado
em Bremerhaven (Alemanha), recordou que em 2002 outro iceberg se desprendeu da barreira Larsen C e esta "continua quebrando-se".
Longo percurso
"Quanto mais gelo se funde na água, mais aumenta o nivel do
mar", agregou Jansen. Ela explicou que o novo iceberg gogamte
poderá deslocar-se por milhares de quilômetros e percorrer a
península Antártica, primeiro para o norte e depois rumo ao leste.
“É provável que a massa de gelo termine derretendo-se antes
de chegar às Ilhas Geórgias do Sul, 1.400 quilômetros a leste da
costa argentina, indicou Jansen.
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Fachin recebe pedidos de investigação
baseados nas delações da Odebrecht
ONU: crise econômica
emperra desenvolvimento
humano no Brasil
A queda no rendimento bruto nacional em 2015 fez com
que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil estagnasse, apesar da pequena melhora em indicadores
como expectativa de vida e escolaridade. O IDH, índice usado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), foi divulgado na terça-feira (21).
De acordo com o Pnud,
considerado o recálculo feito
periodicamente para ajustar os
indicadores a novos dados internacionais e eventuais mudanças de metodologia, o Brasil se manteve na 79ª posição
em um ranking de 188 países,
com 0,754 ponto.
O resultado é fruto do cruzamento de dados de vários organismos nacionais e internacionais. Quanto mais próximo
de 1 ponto, melhor a colocação na tabela, que há anos é encabeçada pela Noruega, país
escandinavo que, entre 2014 e
2015, passou de 0,944 ponto
para 0,949 ponto, o que o coloca à frente dos 50 países que
o Pnud considera de desenvolvimento humano muito alto –
e entre os quais só há dois latino-americanos: Chile (38ª posição) e Argentina (45ª).
O Brasil faz parte do grupo
de 55 países considerados de
alto desenvolvimento humano.
Na América Latina e no Caribe, além de Chile e Argentina,
o Brasil fica atrás de Barbados
e do Uruguai (empatados na 54ª
posição); de Bahamas (58ª); do
Panamá (60ª); de Antígua e Barbuda (62ª); Trinidad e Tobago
(65ª); da Costa Rica (66ª); de
Cuba (68ª); da Venezuela (71ª)
e do México (77ª).
Atrás do Brasil, mas ainda
entre os países e territórios latino-americanos de alto desenvolvimento humano, estão Peru
(87ª); Equador (89ª); Santa Lúcia (92ª), Jamaica (94ª); Colômbia (95ª); Suriname (97ª);
República Dominicana (99ª);
São Vicente e Granadinas (99ª)
e Belize (103ª). As demais nações latino-americanas, como
Paraguai (110ª), El Salvador
(117ª) e Bolívia (118ª), figuram entre os grupos de médio
ou baixo IDH.
Crise econômica
No caso brasileiro, os resultados indicam os efeitos das
crises econômica e política
que afetam o país desde 2014.
De acordo com o Pnud, mais
de 29 milhões de pessoas saíram da pobreza entre 2003 e
2013. No entanto, o nível de
pobreza voltou a crescer entre
2014 e 2015, quando cerca de
4 milhões de pessoas ingressaram na pobreza. No mesmo
período, a taxa de desemprego
também voltou a subir, atingindo mais de 12 milhões de pessoas. E a situação é mais grave
entre jovens e mulheres.
Diante de situações como
essa, verificada também em
outras países, inclusive em
economias desenvolvidas, o
Pnud recomenda a adoção de
políticas públicas universais
afirmativas, que fortaleçam a
proteção social e deem voz aos
excluídos.
“É preciso garantir a consistência das melhorias [sociais e econômicas] de forma a
proteger uma pessoa que tenha
melhorado de vida para que ela
não volte à situação de pobreza em caso de uma recessão
econômica ou choque”, disse
a coordenadora do Relatório
de Desenvolvimento Humano
Nacional, Andréa Bolzon, argumentando que, no mundo inteiro, as redes de proteção social
e ações de transferência de
renda condicionada ajudam a
aliviar as condições em que vivem as pessoas mais pobres.
“Não adianta pensar apenas
em crescimento econômico a
qualquer preço. No passado, o
Brasil cresceu a taxas altíssimas, mantendo uma taxa de
pobreza alta. Agora, o país precisa voltar a crescer com muito cuidado, incluindo as pesso-

as e não concentrando o resultado desse crescimento”, disse Andréa.
“O Brasil tem que retomar
a atividade econômica sem perder de vista a necessidade de
manter um piso de proteção
social. E, se for necessário rever esse piso, fazê-lo com cuidado, pois essas políticas e
ações são como um colchão
para momentos de crise como
este. Preteri-las devido à necessidade de o país voltar a
crescer de qualquer jeito pode
resultar em um preço muito
alto a ser pago lá na frente”,
acrescentou.
Coordenador residente do
Sistema ONU e representante
do Pnud no Brasil, Niky Fabiancic disse, durante a apresentação do relatório, que o Brasil tem avançado de maneira
consistente nos últimos 20
anos, mas que muito ainda precisa ser feito. “Hoje, muitos
assuntos são urgentes. E estamos atentos às propostas de
reformas do ensino médio, trabalhista, da Previdência e tributária.”
Cenário global
Em termos globais, o Informe sobre Desenvolvimento
Humano do Pnud mostra que,
apesar de avanços mundiais, há
ainda uma enorme quantidade
de pessoas sendo deixadas para
trás, em todos os países, inclusive nos de alto desenvolvimento humano.
“Apesar dos progressos, as
privações humanas persistem.
Há grupos inteiros de pessoas
sendo excluídos, o que exige um
olhar cuidadoso para com os grupos vulneráveis.A própria situação das mulheres ainda é muito
desigual”, afirmou Andréa
Bolzon, destacando que os níveis de desigualdade em todo o
mundo não param de aumentar.
“Temos um problema estrutural. A desigualdade tem aumentado no mundo inteiro. A
impressão é que encontramos
formas de aliviar os efeitos da
pobreza e das privações, mas a
desigualdade não está diminuindo, pois o ritmo com que a
riqueza está sendo concentrada no topo da pirâmide é acelerado”, disse Andrea, lembrando que 46% de toda a riqueza global está nas mãos de
apenas 1% da parcela mais rica
da população mundial.
A partir de dados de diferentes entidades internacionais
e organismos oficiais nacionais, o relatório do Pnud mostra que os “impressionantes
progressos” em termos de desenvolvimento humano registrados nos últimos 25 anos não
enriqueceram a população global em termos igualitários.
Cerca de 766 milhões de pessoas vivem com menos de US$
1,90 por dia (o equivalente a
cerca de R$ 5,90/dia).
Aproximadamente 385 milhões dessas pessoas são crianças (considerada a renda per capita familiar). Além disso, só
nos países desenvolvidos há algo
em torno de 300 milhões de pessoas consideradas pobres. No
mundo, os países que mais perderam posições no ranking entre 2010 e 2015 foram Líbia e
Síria. Ruanda e Zimbábue foram
os que mais cresceram no IDH
no mesmo período.
Durante a apresentação do
relatório à imprensa brasileira, a coordenadora Andréa
Bolzon destacou como exemplo de desigualdade a situação
das mulheres. “Não é possível
alcançarmos desenvolvimento
humano e sustentável se a desigualdade entre gêneros e a
falta de empoderamento das
mulheres continuar sendo uma
realidade no mundo inteiro.”
De acordo com o relatório
do Pnud, mulheres ganham em
média 24% menos que os homens em postos de trabalho semelhantes. Além disso, na América Latina e no Caribe, para cada
grupo de 100 homens vivendo
em domicílios considerados
pobres há 117 mulheres na mesma situação. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Edson
Fachin recebeu na terça-feira (21) 83 pedidos de abertura de investigação contra citados nas delações de ex-diretores da empreiteira Odebrecht no âmbito da Operação
Lava Jato. Os inquéritos chegaram ao Supremo na semana
passada, mas foram enviados

ao gabinete do ministro somente na tarde de terça-feira, devido ao trabalho inicial
de catalogação e digitalização das petições.
A partir de agora, Fachin
decide se autoriza a abertura
dos inquéritos e as diligências solicitadas por Janot. O
ministro também deverá avaliar a retirada do sigilo do

conteúdo das delações.
Ao todo, o material sobre
as delações da Odebrecht envolve 320 pedidos ao Supremo.
Além dos 83 pedidos de abertura de inquéritos, há 211 solicitações para desmembramento das investigações para a primeira instância da Justiça, sete
arquivamentos e 19 pedidos
cautelares de pro vidências.

As delações da Odebrecht
foram homologadas em janeiro pela presidente do STF,
ministra Cármen Lúcia, após
a morte do relator, Teori Zavascki, em acidente aéreo.
Foram colhidos pela Procuradoria-Geral da República
(PGR) 950 depoimentos de
77 delatores ligados à empreiteira. (Agencia Brasil)

Cresce número de beneficiários de
planos de saúde com 59 anos ou mais
O total de beneficiários de
planos de saúde médico-hospitalares com 59 anos ou mais
cresceu 1,6% no Brasil em
2016. O crescimento segue na
contramão do mercado, que registrou queda de 2,8% no ano
passado. Os dados fazem parte
do boletim Saúde Suplementar
em Números, divulgado pelo
Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar (IESS).

Enquanto o mercado de saúde suplementar como um todo
perdeu quase 1,4 milhão de beneficiários no ano, 104,2 mil
novos vínculos foram firmados
com beneficiários de 59 anos ou
mais. O resultado, segundo o
IESS, se deve, principalmente, à
mudança demográfica pela qual
o país está passando.
Diante da maior demanda,
algumas operadoras de planos de

saúde também têm aumentado a
oferta de produtos para essa faixa da população, sobretudo nos
planos individuais, de acordo
com a entidade.
Apenas no ano passado, o
total de vínculos individuais com
beneficiários com 59 anos ou
mais cresceu 1,4%. O número
representa 31,9 mil novos vínculos deste tipo. Considerando
o total da população, os planos

individuais perderam 269,5 mil
beneficiários ao longo de 2016.
O boletim trimestral Saúde
Suplementar em Números
apresenta de forma resumida
os principais e mais recentes
números de beneficiários de
planos de saúde, obtidos a partir da atualização das informações da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).
(Agencia Brasil)

Gilmar Mendes acusa PGR de vazar nomes
de citados em delação da Odebrecht
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes acusou na terça-feira
(21) a Procuradoria-Geral da
República (PGR) de vazar para a
imprensa nomes de pessoas citadas nos depoimentos de delação premiada de ex-executivos da
empreiteira Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Na semana passada, com base nas delações, a procuradoria fez 83
pedidos de abertura de investigações ao STF, mas os nomes dos
envolvidos não foram divulgados
oficialmente porque foram enviados sob segredo de Justiça.
A crítica de Mendes foi fei-

ta na abertura da sessão da Segunda Turma, colegiado responsável pelo julgamento dos processos da Operação Lava Jato.
Mendes citou artigo publicado
pelo jornal Folha de S. Paulo,
no último domingo (19). De
acordo com o jornal, a procuradoria enviou os pedidos em segredo ao Supremo, mas divulgou
extraoficialmente os nomes dos
investigados para alguns veículos de comunicação.
Para o ministro, a publicação
de informações da Lava Jato que
estão sob sigilo é uma forma de
“desmoralização da autoridade
pública” e alimenta uma “caça de

escândalos para espetaculização”.
“Tenho que a ProcuradoriaGeral da República tem que
prestar a este Tribunal as explicações sobre esses fatos. Não
haverá justiça com procedimentos à margem da lei. As investigações devem ter por objetivo
produzir provas e não entreter a
opinião pública ou demonstrar
autoridade. Quem quiser cavalgar escândalo porque está investido de poder de investigação,
está abusando de seu poder”, disse o ministro.
Após a crítica de Gilmar
Mendes, a subprocuradora da
República, Ela Wiecko, pediu a

palavra e disse que o “momento
que estamos vivendo está colocando à vista” defeitos em todas
as instituições, inclusive do próprio Supremo.
“O que me chama muita a
atenção é o poder da mídia. A
mídia estabelece o momento,
eles fazem investigação, eles
têm acesso, não sei como, há
muitas informações. Eles estabelecem um momento em
que colocam essas notícias a
público. Essa sua insatisfação
deve ser compartilhada com
todas as instituições, inclusive a mídia”, rebateu a procuradora. (Agencia Brasil)

Dinheiro desviado por Cabral é
recuperado e pagará 13º salário
de aposentados
O governo do Rio recebeu
na terça-feira (21) cerca de R$
250 milhões que foram recuperados no esquema de desvio de
recursos liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Os recursos serão usados para pagar
o décimo terceiro salário de
2016 de cerca de 147 mil aposentados e pensionistas, com
vencimento de até R$ 3,2 mil,
que representam 57% dos inativos. A cerimônia de devolução
ocorreu no Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2),
centro da capital fluminense, na
presença do procurador-geral da
República, Rodrigo Janot.
“É triste verificar que um
estado como o Rio de Janeiro

atravessa uma crise política, econômica, financeira e ética. E
quando o Rio de Janeiro dobra o
joelho, o Brasil dobra o joelho.
Isto é muito grave”, declarou
Rodrigo janot no evento, ao afirmar que a corrupção que assola
o país é insana.
“A única forma de reagir a
isto é por meio da institucionalidade. Este ato hoje serve também para mostrar que as instituições funcionam. Este dinheiro volta para onde nunca deveria
ter saído, volta a servir como
sempre deveria ter feito à sociedade do estado do Rio de Janeiro”, disse.
A repatriação foi possível
por meio de acordo de colabo-

ração premi ada com dois réus,
que devolveram cerca de US$ 85,3
milhões. As investigações revelaram até o momento que mais de
R$ 400 milhões foram movimentados no exterior pelos envolvidos no esquema criminoso.
E R$150 milhões resgatados
ainda aguardam destinação.
“Sem a colaboração premiada
não teríamos nem um décimo
desse valor”, destacou o procurador Eduardo El Hage, integrante da equipe do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro
(MPF-RJ) que investiga o caso.
Cerca 80% desse valor foram
desviados por Sérgio Cabral, de
acordo com as investigações.
O governador do Rio Luiz

Fernando Pezão não compareceu
e foi representado pelo procurador-geral do Estado, Leonardo Espíndola.
De acordo com a força-tarefa do MPF-RJ, as investigações
continuam e há mais dinheiro
ocultado pela organização criminosa da qual Cabral é acusado de
ser o líder.
Sérgio Cabral foi preso no
final do ano passado, na chamada Operação Calicute, um desdobramento da Lava Jato, junto
com assessores e outros acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Cabral está preso Complexo Penitenciário de
Bangu, na zona oeste do Rio de
Janeiro. (Agencia Brasil)

Reforma da Previdência não é exagerada
e protege pessoas, diz ministro
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
Dyogo Oliveira, afirmou na terça-feira (21) que o governo está
propondo uma reforma da Previdência “dentro do estritamente necessário” para o país. Segundo Dyogo, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
287/2016, que trata da reforma,
não é “exagerada” nem “duríssima” e “protege a maior parte das
pessoas”.
“Não há redução de benefício, não há aumento de contribuição, não há nenhuma penalização para quem está aposentado. Aqueles que já têm condições de se aposentar [também
estão] preservados”, afirmou
Oliveira, em audiência pública
na comissão especial da Câmara dos Deputados para análise da
PEC. Ele disse também que o
país tem uma janela de oportu-

nidade para fazer a reforma.
“O Brasil tem uma janela de
oportunidade histórica de fazer
uma reforma gradual, de fazê-lo
sob controle, sem os credores
batendo à porta”, disse. Segundo o ministro, essa possibilidade existe graças a ações
do governo que ajudaram na
recuperação da confiança na
economia. Entre as medidas,
Oliveira citou a aprovação da
PEC do Teto de Gastos, que
atrela o gasto público à inflação do ano anterior por um
período de 20 anos. De acordo com ele, isso ajudou o país a
ganhar tempo.
O ministro também disse
que não procedem as afirmações
de que o brasileiro será obrigado a trabalhar por 49 anos. De
acordo com a PEC 287, esse
será o tempo de contribuição
necessário para ter acesso ao

benefício integral. O tempo mínimo de contribuição para pleitear a aposentadoria, pela proposta do governo, é de 25 anos
de contribuição, com no mínimo 65 anos de idade.
“Aos 25 [anos de contribuição] você vai se aposentar e ganhar 76% do salário de contribuição. Não é verdade que vai ter
que trabalhar 49 anos. Não existe aposentadoria integral [nem
mesmo no sistema atual]”, argumentou Dyogo Oliveira.
Trabalhador rural
O ministro do Planejamento
também defendeu a proposta da
PEC 287 para a aposentadoria
rural. Atualmente, o trabalhador
rural tem direito à aposentadoria contribuindo ou não para a
Previdência. A reforma prevê
contribuição individual e obrigatória para esse grupo.

Segundo Dyogo Oliveira, o
previsto para o trabalhador rural
com a refo rma é um sistema
semelhante ao do Microempreendedor Individual (MEI),
modelo simplificado de recolhimento de impostos para
pequenos prestadores de serviços e comerciantes. “[Seria] uma contribuição de R$
50 por mês. Ao longo da vida
laboral, ele teria contribuído
com 16 salários mínimos”,
afirmou.
Além do ministro do Planejamento, participou da audiência
pública nesta terça-feira o presidente da Associação Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip), Vilson Antonio Romero. A Anfip questiona
a metodologia de cálculo do governo e argumenta que não existe déficit da Previdência. (Agencia Brasil)
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Sondagem industrial indica melhora
da produção em fevereiro, diz CNI
A sondagem industrial de fevereiro, divulgada na terça-feira (21) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), revela
que o setor ainda passa por dificuldades – tanto a produção industrial como o emprego continuam a apresentar queda. A utilização da capacidade instalada
permaneceu inalterada em 63%.
Por outro lado, segundo a
entidade, as perspectivas quanto
aos próximos meses sugerem
otimismo. Os empresários esperam melhora na demanda, nas
exportações e na compra de matérias-primas. O índice de intenções de investimento para os

próximos meses, por sua vez,
registrou pequeno recuo na
comparação mensal, mas teve
crescimento significativo na
comparação com o mesmo mês
de 2016.
Em fevereiro, o índice de
evolução da produção atingiu
44,4 pontos – praticamente o
mesmo observado em janeiro
(crescimento de 0,2 ponto). Na
comparação com fevereiro de
2016, o crescimento foi 2,2
pontos. “A queda observada na
produção em fevereiro de 2017
foi menos intensa e disseminada que no mesmo mês do ano
anterior”, avaliou a CNI.

Ainda de acordo com boletim divulgado pelo órgão, o índice de evolução do número de
empregados registrou 45,9 pontos em fevereiro – 3,1 pontos
superior ao registrado no mesmo mês de 2016. Ainda que
abaixo da linha divisória dos 50
pontos, o índice apresentou o
maior valor para o mês de fevereiro desde 2015.
A Utilização da Capacidade
Instalada (UCI) manteve-se
inalterada na passagem de janeiro para fevereiro, com 63%
de utilização. O índice está
neste patamar desde dezembro
de 2016. A UCI efetiva/usual

continua a apontar baixa atividade industrial. Em fevereiro,
alcançou 37,7 pontos, praticamente inalterado na comparação com janeiro.
O nível de estoques mostrou queda e manteve-se próximo do planejado pelas empresas em fevereiro. O índice
ficou em 49,4 pontos, enquanto o valor do estoque efetivo/
planejado ficou em 50,1 pontos. A pesquisa foi feita com
2.437 empresas de todo o
país, sendo 984 pequenas, 885
médias e 568 grandes, entre
os dias 2 e 14 deste mês.
(Agencia Brasil)

Senadores começarão a discutir PEC do fim
do foro privilegiado na próxima semana
O plenário do Senado vai
começar a discutir na próxima
terça-feira (28) a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
que acaba com o foro privilegiado de autoridades. O autor da
PEC, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apresentou requerimento com 46 assinaturas
de apoio solicitando que a matéria fosse pautada em regime de

urgência e com calendário especial. O texto extingue o foro especial por prerrogativa de função em casos de crimes comuns.
O presidente da Casa, Eunício
Oliveira (PMDB-CE), disse que o
regimento interno não permite
urgência para votação de PEC, mas
que, diante de “um sentimento” do
plenário a favor da discussão da
matéria, irá pautar a proposta ime-

diatamente. Com isso, a PEC já
constará na pauta de amanhã, mas
a primeira das cinco sessões de
discussão antes da votação em primeiro turno está marcada para a
próxima semana.
“Acredito que até o fim de
abril, no mais tardar começo de
maio, votaremos a PEC em primeiro turno”, disse o senador
Randolfe Rodrigues, satisfeito

com a solução encontrada pelo
presidente de pautar, de ofício,
o início das discussões.
Depois que passar pela primeira votação, a matéria ainda
terá que ser discutida em mais
três sessões antes da apreciação
em segundo turno. Se for aprovada, seguirá para a Câmara dos
Deputados para ter o mesmo tipo
de tramitação. (Agencia Brasil)

Relator vê “quase consenso” para mudar
regras de transição da aposentadoria
O relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, Arthur Maia (PPS-BA), disse na terça-feira (21) que, apesar de o governo ainda não ter
manifestado “disposição para
negociação” de pontos da proposta, há no Congresso Nacional “quase um consenso” de que
serão necessárias mudanças nas
regras de transição para a aposentadoria. Ele tem mantido
conversas com senadores, de
forma a apresentar um relatório
que evite alterações após ser
enviado ao Senado.
“O governo ainda não manifestou disposição de negociar
nenhum ponto. Está apenas colhendo o sentimento que existe
na base. As emendas foram apresentadas. Agora estamos vendo
quais [alterações] nossos parlamentares julgam essenciais”,
disse Maia, após participar da
reunião de líderes da base aliada
do governo.
Segundo o relator, a maioria
das propostas de emenda trata de
mudanças nas regras de transição. A negociação, segundo o
deputado, “não parte da cabeça

do relator”, mas da vontade da
base do governo e da precificação de cada uma dessas emendas,
o que será feito com a ajuda do
Ministério do Planejamento, ou
seja, qual o impacto para os cofres públicos de cada alteração.
Regras de transição
“A questão das regras de
transição tem quase um consenso de que tem de haver alguma
alteração. Há muitas alternativas
de mudança. Existem aqueles
[parlamentares] que acham que
as regras de transição devem ser
modificadas e escalonadas de
acordo com a idade; e os que
pensam que devem ser escalonadas de acordo com o tempo de
contribuição, o que impacta no
percentual de salário que cada
um vai receber”, disse o relator.
A proposta enviada pelo governo prevê uma regra de transição para quem está perto da aposentadoria. Homens com 50
anos de idade ou mais e mulheres com 45 anos de idade ou
mais poderão aposentar-se com
regras diferenciadas. A regra de
transição só vale para o tempo

de aposentadoria. Para o cálculo do benefício valerá a nova regra proposta.
Trabalhadores nessa situação
deverão cumprir um período adicional de contribuição, uma espécie de “pedágio”, equivalente
a 50% do tempo que faltaria para
atingir o tempo de contribuição
exigido. Por exemplo, se para
um trabalhador faltava um ano
para a aposentadoria, passará a
faltar um ano e meio (12 meses
+ 50% = 18 meses). O pedágio
também vale para professores e
segurados especiais (trabalhadores rurais) que tiverem 50 anos
de idade ou mais, se homens, e
45 anos de idade ou mais, se
mulheres.
Maia informou que conversará com os autores das emendas para tentar produzir um “pensamento único” em torno de
cada um dos principais temas
relacionados à reforma previdenciária e ver o que é possível
ser incluído no relatório.
Ele, no entanto, alerta que
“cada emenda tem seu preço”.
“Estamos fazendo uma reforma
da Previdência Social justamen-

te para diminuir o impacto do
gasto previdenciário no Brasil.
Portanto, cada emenda que flexibilize a reforma terá como
consequência gastos, diminuindo os efeitos da reforma.”
O relator disse que 90% das
mais de 100 emendas apresentadas podem ser divididos em
seis grupos: regras de transição;
a não acumulação de pensão e
aposentadoria; aposentadorias
especiais; desvinculação do Benefício de Prestação Continuada
(BPC, destinado a idosos e deficientes sem condições de contribuir) do salário mínimo; idade
mínima; e aposentadorias rurais.
Maia disse que a base governista é, em sua maioria, favorável à instalação da comissão parlamentar de inquérito (CPI) no
Senado, com o objetivo de investigar se há, ou não, déficit na
Previdência Social. “Temos total interesse em esclarecer o
déficit. Esse debate dentro do
Senado será fundamental para
o aprofundamento do conhecimento da população sobre
isso”, disse o deputado. (Agencia Brasil)

Detran de São Paulo apreende veículos
que somam R$ 86 mi em multas
Em um intervalo de cinco
meses, oito veículos com pendências milionárias foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran-SP). O mais recente é
uma Mercedes-Benz Sprinter
1998, com mais de R$ 4,1 milhões em débitos. O recordista
é um Fiat Ducato, ano 1997 e
modelo 1998, com R$
24.738.093,41.
São 1.965 multas municipais, a maioria referente a desrespeito ao rodízio e por deixar de transitar à direita. Os
oito veículos apreendidos totalizam R$ 86 milhões em multas, taxas e impostos, com 13
mil multas. Todos eles foram

apreendidos por falta de licenciamento anual.
O caso da Mercedes-Benz
Sprinter, que pertence a uma
empresa, está registrado em São
Paulo. O carro tem R$
4.148.375,95 de dívidas relativas a infrações de trânsito. São
921 multas municipais, a maioria por desrespeito ao período
de rodízio de veículos.
Boa parte das multas foi
aplicada porque a pessoa jurídica responsável pelo veículo
não indicou o condutor que
cometeu as infrações. Neste
caso, se a empresa não indicar o condutor que dirigia no
momento da autuação, o valor
da multa será multiplicado

pelo número de vezes que
aquela mesma infração se repetiu nos últimos 12 meses.
Ou seja, se o veículo foi multado por avanço de sinal vermelho 10 vezes no último ano,
será aplicada uma multa por
não indicação de con dutor no
valor de R$ 2.934,70 - o valor
original é R$ 293,47 e foi multiplicado por 10.
A apreensão ocorreu durante fiscalização na Rua General
Jardim, no centro de São Paulo,
na última sexta-feira (17). O veículo foi parado por falta de licenciamento e encaminhado
para o pátio Sacomã e deverá ser
relacionado para leilão. O valor
arrecadado será descontado do

total de débitos, ficando o restante da dívida em nome do proprietário.
Recordista
O caso do recordista em débitos. um Fiat Ducato, foi registrado em Osasco (SP). O veículo soma dívidas de R$
24.738.093,41 e 1.965 multas
municipais, a maioria referente
a desrespeito ao rodízio e por
deixar de transitar à direita,
como determina a legislação
para veículos de carga. A apreensão ocorreu durante fiscalização na Avenida General Edgar
Facó, na zona norte de São Paulo, em 17 de fevereiro deste ano.
(Agencia Brasil)

Digitalização de ações penais agiliza
concessão de 25,5 mil benefícios a presos
Pelo menos 25,5 mil benefícios concedidos a presos foram
agilizados por meio da digitalização de ações penais. Os dados
foram divulgados na terça-feira
(21) pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e se referem à primeira fase de adoção do Sistema
Eletrônico de Execução Unificada em 13 tribunais. O programa
automatiza cálculos processuais
e aciona os juízes, o que evita que
réus fiquem detidos além do prazo determinado.
De acordo com o CNJ, o benefício mais comum foi a remi-

ção de pena, com 19,5 mil registros. Nesses casos, o preso consegue reduzir o número de anos
de cumprimento de pena em troca de trabalho, estudo e leitura.
Liberdade condicional (2,4 mil)
foi outro benefício frequente.
Em abril do ano passado, o
plenário do conselho aprovou a
plataforma como política nacional judiciária. Com base em
dados do processo, o sistema
verifica os requisitos para concessão de benefícios, calcula os
prazos e notifica o juiz quando
o réu obtém os direitos. “É pos-

sível, por exemplo, prever quais
presos serão favorecidos com
os benefícios nos próximos 30
dias e, assim, saber como proceder para remanejar vagas nos
presídios”, informou o CNJ.
O sistema
Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública revelam
que há 26,8 mil processos cadastrados no sistema em todo o país,
além de 1.670 advogados ativos.
Cerca de 131 mil operações foram processadas desde o começo
do uso da ferramenta até meados

de fevereiro. A maior fatia delas –
40 mil – registra prisões e início
do cumprimento de penas.
Desenvolvido pelo Tribunal
de Justiça do Paraná, o programa é usado em mais 10 unidades da Federação. No Distrito
Federal (DF), por exemplo, todo
novo processo penal deve correr por meio do sistema até o
segundo semestre deste ano. A
previsão é que, no DF, a expansão chegue às varas de execução
penal e de execução de penas em
regime aberto nos próximos
meses. (Agencia Brasil)

Regiões com piores
indicadores têm
maior concentração
de crianças e jovens
As regiões do Brasil que
apresentam os piores indicadores sociais são também as que
apresentam a maior concentração de crianças e adolescentes
em comparação a sua população total. É o que mostra a publicação Cenário da Infância e
Adolescência no Brasil, divulgada na terça-feira (21) pela
Fundação Abrinq e que faz uma
compilação de dados públicos
e oficiais recentes sobre o assunto.
O Brasil possui atualmente 60,5 milhões de crianças e
adolescentes até 19 anos. A
maior parte dessa população
está na região Sudeste, onde
vivem cerca de 18,6 milhões
de crianças e adolescentes. No
entanto, é nas regiões Norte e
Nordeste onde a proporção de
crianças e adolescentes - comparada à população total - é
mais elevada. E é justamente lá
que estão os piores indicadores sociais.
Vulnerabilidades
“As regiões que convivem
com os piores indicadores, seja
de pobreza ou de acesso a serviços de saneamento básico,
educação de qualidade e saúde,
são exatamente as que têm uma
concentração maior de população entre 0 e 19 anos. Ou
seja, onde há mais desafios a
serem enfrentados, são exatamente as regiões onde há mais
crianças e adolescentes. Isso é
uma combinação um tanto perversa da realidade”, disse Heloisa Oliveira, administradora
executiva da Fundação Abrinq,
em entrevista à Agência Brasil.
Na região Norte, por
exemplo, o número de crianças e adolescentes representa
36,6% da população total, enquanto no Nordeste essa proporção soma 32,8%. No Sudeste, o número de crianças e
adolescentes corresponde a
26,9% do total.
“O desenvolvimento dessas
crianças e adolescentes do
Norte e Nordeste é muito mais
difícil do que nas outras regiões. As regiões mais desenvolvidas convivem com outros tipos de vulnerabilidade, relacionados à violência e ao trabalho infantil. Mas nas regiões
mais pobres há uma superposição de vulnerabilidades. Ou
seja, tudo o que eles precisariam e teriam direito de acordo
com a nossa legislação, como
educação de qualidade e saúde,
eles não tem. As estatísticas
demonstram que há uma concentração de diferentes vulnerabilidades nessas regiões mais
pobres”, falou.
Avanços desiguais
Segundo Heloisa, o Brasil
apresentou avanços nos últimos anos, mas que não foram
distribuídos de forma igualitária pelas diferentes regiões.
“A média [dos dados estatísticos] ainda esconde muitas desigualdades. Embora muitas
coisas tenham sido feitas, com
políticas direcionadas à pobreza e à população de extrema pobreza, muitos desafios
ainda permanecem, em todas
as áreas”, disse.
De acordo com ela, essa
realidade não pode ser alterada apenas com a distribuição de
renda mínima para as famílias
mais carentes. “Precisamos
olhar a pobreza com todas as
faces que ela tem. Não posso
achar que, ao garantir uma renda mínima para a família, estou tirando ela da condição de
pobreza. Se ela não tiver acesso à água, ao esgotamento sa-

nitário, se não tiver moradia
adequada e acesso a oportunidades de trabalho, educação e
saúde, essa família vai continuar pobre”, falou.
“A pobreza é mais complexa do que o acesso a uma renda mínima. É preciso que as
políticas públicas tenham um
olhar multidimensional para as
questões da pobreza. E devem
ser priorizadas, é claro, as áreas onde há uma combinação
maior de vulnerabilidades sociais, principalmente onde há
mais crianças e adolescentes”,
acrescentou a administradora
executiva da Fundação Abrinq.
Trabalho infantil
A publicação demonstrou
ainda que as condições do trabalho infantil no país estão
mais precárias. Embora tenha
ocorrido redução no número
de crianças e adolescentes em
situação de trabalho infantil na
faixa de 10 a 17 anos, houve
aumento de 8,5 mil crianças de
cinco a nove anos ocupadas.
No Brasil, o trabalho infantil é
totalmente proibido até a idade de 14 anos. Entre os 14 e
16 anos, o adolescente pode
trabalhar, mas se isso envolver
um processo de aprendizagem
ou de formação.
“Em geral, o trabalho infantil hoje, diferente do que era há
20 anos, não está mais na cadeia formal de trabalho. Empresa nenhuma contrata crianças e adolescentes. Esse trabalho infantil está mais vinculado às famílias. E especificamente [na faixa] de cinco a
nove anos, está com uma concentração muito grande na
agricultura familiar”, falou
Heloísa, ressaltando que o trabalho infantil também está relacionado à terceirização de
mão de obra, como no setor de
confecções.
Essa nova realidade, de
acordo com ela, deve também
implicar nas políticas públicas
que pretendem erradicar o trabalho infantil. “Não posso mais
combater só com fiscalização.
Preciso também fazer um trabalho mudando a cultura dessas famílias”, disse.
Segundo ela, a crise econômica no país pode ajudar a
explicar esse dado. “Diria que,
no caso do trabalho infantil, a
crise está relacionada tanto
com o aumento do trabalho na
faixa etária de cinco a nove
anos, quanto à queda de 10 a 17
anos. Com a crise, as famílias
estão colocando as crianças
ainda mais jovens no processo
de renda familiar. De outro
lado, a crise também reduziu os
postos de trabalho para adultos
e reduziu também nessa faixa
etária de 10 a 17 anos”.
De olho no Congresso
A publicação também apresenta uma série de propostas
referentes às crianças e que
estão em tramitação. “Fazemos
o monitoramento da agenda do
Congresso Nacional, focando
principalmente naquelas [propostas] que para nós são prioritárias. Uma delas é uma proposta de redução da idade de
trabalho, desvinculando [o limite] do processo educacional.
Somos absolutamente contra.
Há um número enorme de propostas de lei alterando a legislação da infância e a maioria
dessas propostas são desnecessárias. No geral, eu diria que,
mais do que novas leis, a gente
precisa de políticas públicas
efetivas”, disse Heloisa.
(Agencia Brasil)
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Mitsubishi Motors estreia prova
de rallycross no Brasil em 2017
Na abertura da temporada da Mitsubishi Cup, veículos preparados para rali disputarão percurso que mescla asfalto e terra
no Autódromo Velo Città, em Mogi Guaçu (SP)

Foto/ Alexandre Arruda

Rexona-Sesc x Pinheiros
Jeunesse Arena, a equipe dirigida pelo técnico Bernardinho vencei por 3 a 0 (25/13, 25/20 e 25/
22), em 1h28 de partida.
A ponteira Gabi teve atuação
fundamental para a vitória. A atacante foi a mais votada no site da
CBV e, por isso, foi premiada
com o Troféu VivaVôlei, programa de responsabilidade social da
entidade que atende crianças de

7 a 14 anos por meio de escolinhas de vôlei, e ainda foi a maior
pontuadora do duelo, com 15
acertos.
O Pinheiros está eliminado
da Superliga depois de dois resultados negativos nas quartas de
final. Na primeira partida, em
casa, a equipe já havia sido superada por 3 sets a 1 (21/25, 20/
25, 25/16 e 23/25).

Foto/ Wagner Carmo

Daniel Nascimento viaja para
disputar o Mundial de Cross Country

Daniel Nascimento:
tricampeão brasileiro sub-20

O corredor Daniel Ferreira do
Nascimento (Orcampi Unimed)
viaja nesta quarta-feira (22) para
a Uganda, onde no próximo domingo (26) representará o Brasil
no Campeonato Mundial de Cross
Country, que será disputado na
cidade de Kampala. A jovem revelação do Atletismo brasileiro,
de 18 anos, atual tricampeão brasileiro e bicampeão sul-americano da prova de 8 km, disputará o
Mundial na categoria sub-20.
Daniel embarca nesta quartafeira acompanhado de seu treinador
Alex Sandro Lopes e do chefe da
equipe Genivaldo Caixeta, com
embarque às 17:30, pelo voo AS

Lebes/Gedore/Canoas x Sada Cruzeiro e Minas x Sesi-SP
fazem importantes duelos, ambos com transmissão do
SporTV

Minas jogará em casa

Vôlei Nestlé e Rexona-Sesc vencem
e garantem vaga nas semifinais
giar todo o grupo. “O time está
de parabéns e é resultado de um
bom trabalho que estamos fazendo. Entrou muito concentrado e
foi taticamente obediente. Isso
fez a diferença”, resumiu.
Bia, outro destaque no jogo,
dividiu os méritos com o grupo
e elogiou Dani Lins e Nati Martins. “O time convenceu. Fez um
bom jogo fora de casa. Precisávamos disso. Jogamos bem taticamente. Defendemos muito bem e
fomos eficientes nos contra-ataques. O mérito foi do nosso passe
e também da Dani, que fez ótima
distribuição pelo meio. Fiquei
muito feliz pela Nati, que vem jogando muito bem”, ressaltou.
No primeiro duelo entre as
duas equipes, no ginásio José
Liberatti, em Osasco (SP), o
Vôlei Nestlé já havia conquistado a vitória por 3 sets a 0 (25/
23, 25/23 e 25/14).
No segundo jogo da noite, o
Rexona-Sesc contou com o
apoio de sua torcida e conseguiu
a segunda vitória na série melhor
de três. Nesta segunda-feira, na

Dois jogos abrem a
segunda rodada
do playoff nesta
quarta-feira

Foto/ Washington Alves

ASX RS vai encarar o rallycross
definindo a ordem de largada pra ria final será com os melhores
primeira bateria. As provas clas- colocados das baterias classifisificatórias terão até cinco car- catórias na primeira fila e os seros disputando simultaneamente gundos na segunda fila. A posie serão compostas por quatro ção entre o primeiro e o segunvoltas. Os dois melhores colo- do será definida pelo tempo de
cados em cada bateria classifica- corrida entre os dois, com o pitória, serão classificados para a loto que fez a classificatória em
bateria final. Serão cinco catego- menor tempo largando na primeirias em disputa: Pajero TR4-ER, ra posição. Essa disputa terá cinASX-RS, L200 Triton ER, L200 co voltas.
Triton ER Master e L200 Triton
O rallycross será a última
Sport RS.
disputa do dia. Antes disso, as
A ordem de largada da bate- duplas correrão duas especiais de

Sobre a Mitsubishi Cup
A Mitsubishi Cup já realizou
mais de 130 etapas e 400 provas
de rali cross-country de velocidade desde sua criação, em 2000.
Os carros participantes são preparados pela Mitsubishi Motors,
única montadora na América Latina que tem uma linha de produção de carros de corrida. Já são
mais de 500 veículos entregues
e a marca continuará, em 2017,
vendendo os modelos ASX RS,
L200 Triton Sport RS e L200
Triton ER, homologados para os
principais campeonatos de rali
do Brasil, inclusive o Rally dos
Sertões. Neste ano, a competição contará com cinco categorias: L200 Triton Sport RS, L200
Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS e Pajero TR4 ER.
A Mitsubishi Cup tem patrocínio de Petrobras, Axalta,
Transzero, Clarion, Pirelli, Unirios e Made in Silk.

Superliga Feminina 16/17

Vôlei Nestlé (SP) e RexonaSesc (RJ) são os primeiros classificados para as semifinais da
Superliga feminina de vôlei
2016/2017. As equipes entraram
em quadra na noite de segundafeira (20), ambas no Rio de Janeiro (RJ), e venceram seus adversários, garantindo a vaga na
próxima fase. O time paulista
passou pelo Fluminense (RJ),
enquanto o grupo carioca levou
a melhor sobre o Pinheiros. (SP).
O Vôlei Nestlé jogou diante
da torcida adversária e, mesmo
assim, conseguiu a vitória e, automaticamente, a classificação
para as semifinais da Superliga
feminina. A equipe paulista venceu o Fluminense (RJ) por 3 sets
a 0, com parciais de 25/20, 25/
14 e 25/13, com destaque das
centrais.
Depois de 1h20 de jogo, Nati
foi eleita e melhor da partida, por
votação popular realizada no site
da CBV, e Bia foi a maior pontuadora do duelo, com 14 acertos.
Após a partida, feliz com o resultado, Nati fez questão de elo-

Superliga Masculina 16/17

30 quilômetros em meio a canaviais, com piso escorregadio e
poeira, e alguns saltos. Será um
dia de muito off-road em Mogi
Guaçu para abrir a 18ª temporada da Mitsubishi Cup.

Foto/ Adriano Carrapato

Para abrir sua 18ª temporada, a Mitsubishi Cup preparou
uma prova inovadora para as duplas: o rallycross. Inédita no Brasil, a competição, que mescla
terra e asfalto com muita velocidade e “pegas” emocionantes,
acontecerá no sábado, dia 1º de
abril, no Autódromo Velo Città,
em Mogi Guaçu (SP). Será a estreia de carros e duplas nacionais
nessa modalidade, amplamente
difundida nos Estados Unidos.
Um trajeto de 1.300 metros
foi planejado, mesclando trechos
de asfalto do Autódromo Velo
Città com partes de terra. A pista
tem um “corte”, ou “Joker”, encurtando o tempo de volta. Cada
piloto pode passar por esse bônus uma única vez em cada volta.
A imagem, em anexo, mostra o
primeiro estudo de como ficará
o traçado, mas ainda poderá sofrer ajustes e adaptações antes da
prova. Diferentemente do que
acontece na categoria Rallycross
no exterior, na Mitsubishi Cup os
pilotos poderão contar com a
ajuda de seus navegadores dentro do carro.
Cada dupla fará uma volta de
classificação individualmente,

223 da South African Airways, que
sai do Aeroporto Internacional de
Guarulhos, na Grande São Paulo. A
equipe fará uma escala em Johanesburgo e de lá segue para Kampala.
“O Daniel tentará fazer o melhor resultado na competição, que
é muito forte, com a participação
maciça de africanos”, lembrou
Alex Sandro. “No último dia 11,
ele conseguiu índice nos 5.000 m
para o PAN Sub-20 do Peru, mostrando que está em evolução na
temporada”, concluiu o treinador
Para assegurar a convocação ao
Mundial de Cross Country, Daniel
venceu no dia 5 de fevereiro a sua
prova na Copa Brasil Caixa, dispu-

tada no Parque Ecológico do Tietê,
na Zona Leste de São Paulo (SP).
Ele completou os 8 km em 27:39.
No Sul-Americano de Santiago, no Chile, no dia 19 de fevereiro, o atleta, nascido em Paraguaçu
Paulista, voltou a ganhar a prova,
em 23:14, confirmando seu favoritismo na categoria sub-20.
Considerado um atleta de
grande futuro, ele disputou o
Mundial de Cross Country no
ano passado, em Guiyang, na China, e terminou em 41º lugar. Ele
é o recordista sul-americano sub18 dos 5.000 m (14:31:81) e
dos 2.000 m com obstáculos
(5:45:22).

Vitoriosos na primeira rodada das quartas de final da Superliga masculina de vôlei
2016/2017, Sesi-SP e Sada
Cruzeiro (MG) estarão na casa
dos adversários, nesta quartafeira (22), para a segunda partida da série melhor de cinco.
O time paulista estará em Belo
Horizonte (MG) para enfrentar
o Minas Tênis Clube (MG), às
17h, na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG). Às 19h30, o
Lebes/Gedore/Canoas (RS) receberá o Sada Cruzeiro (MG)
no ginásio La Salle, em Canoas (RS). Os dois jogos terão
transmissão ao vivo do canal
SporTV.
Na primeira partida da noite, o atual campeão da Superliga, Sada Cruzeiro, terá a chance de conseguir a segunda vitória na série. Para evitar, os
jogadores do Lebes/Gedore/
Canoas sabem que é preciso
uma atuação acima da primeira
partida.
“Estamos tentando acertas
alguns detalhes que não funcionaram tão bem no primeiro
jogo, como o saque. Fomos
com uma expectativa de forçar muito o saque, porque a
equipe deles é muito forte e
nós precisamos quebrar o passe deles. Com o passei na
mão do William fica muito
difícil pela qualidade dos atacantes. Também temos que
estar mais ativos na defesa.
Sabemos que se não for tudo
quase perfeito, é bem difícil
ganhar deles. Estamos estudando bastante para conseguir
uma vitória dentro de casa”,
afirmou o ponteiro Gabriel.
O time mineiro busca mais
um resultado positivo com total disposição depois da vitória por 3 a 0 na primeira rodada. “Estamos bem concentrados para esse jogo e vamos entrar com tudo novamente, com
bastante atenção no saque porque o time deles tem um bom
passe. E aproveitar as chances
que temos. Temos certeza que
eles vão entrar bem fortes também, tem tudo para ser um jogo

bem mais acirrado do que o
primeiro, mas estamos indo
para tentar prevalecer a primeira posição da fase classificatória. Vamos tentar a vitória lá para depois tentar fechar
a série em casa”
O segundo jogo pela segunda rodada nesta quarta-feira tem tudo para ser mais um
de muito equilíbrio. Depois de
perder os dois primeiros sets,
o Sesi-SP virou o jogo e conseguiu a vitória. Desta vez, a
equipe do Minas espera ter
mais tranquilidade para chegar
ao resultado positivo.
“Nosso time chega muito
bem fisicamente e com todas
as peças disponíveis. Temos
que repetir a nossa atuação de
sábado passado e ter mais calma e tranquilidade nos momentos decisivos para conseguir fechar os sets e o jogo a
nosso favor. No primeiro confronto, abrimos uma boa vantagem sobre o Sesi-SP, mas
não tivemos a calma necessária para fechar a partida”, disse o central Flávio.
Pelo Sesi-SP, o experiente
central Riad aposta em uma
boa partida da equipe paulista
e, consequentemente, mais um
resultado positivo. “Conseguimos virar o jogo no último sábado graças as peças que vieram do banco e também porque tivemos paciência e acreditávamos que seria possível.
Mas, para o próximo, temos
que entrar mais concentrados
e agressivos desde o início.
Jogar na Arena é complicado.
Será muito mais difícil que o
primeiro, mas estamos prontos”, garantiu Riad.
Os outros dois jogos pela
segunda rodada serão na quinta-feira (23) e no sábado (25).
No primeiro dia, o Funvic Taubaté (SP) receberá o JF Vôlei
(MG), às 21h55, com transmissão da RedeTV, e, no sábado será a vez do Vôlei Brasil
Kirin (SP) receber o Montes
Claros Vôlei (MG), às 14h10,
também com transmissão da
RedeTV.

