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Governo reduz projeção do
crescimento da economia para 0,5%
Governo corta R$ 58,2 bilhões do
Orçamento para cumprir meta fiscal
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Janot nega vazamentos na PGR e diz
que acusação “beira a irresponsabilidade”

A economia brasileira deve
apresentar crescimento de
0,5% este ano, segundo estimativa para o Produto Interno
Bruto (PIB – a soma de todas
as riquezas produzidas no
país), divulgada na quarta-feira (22), em Brasília, pelo Ministério da Fazenda. A projeção anterior era 1%.
A estimativa está próxima
da esperada pelo mercado financeiro, que projeta expansão
do PIB de 0,48%. Em 2016, o
PIB teve queda de 3,6%. Para
2018, a estimativa é de expan-
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As denúncias da Operação
Carne fraca, desencadeada pela
Polícia Federal brasileira na
semana passada, não foram tratadas na rodada de negociações
desta semana entre o Mercosul e a União Europeia (UE)
sobre um tratado de livre comércio. As negociações avançam “bem”, afirmou na quarta-feira (22) a chanceler argentina Susana Malcorra. As informações são da agência de notícias alemã DPA.
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Previsão do Tempo
Quinta: Dia de
sol, com muitas
nuvens à tarde. À
noite a nebulosidade diminui.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

28º C
15º C

O ministro Blairo Maggi acompanha fiscalização em um
supermercado de Brasília
Fiscais do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recolheram na

quarta-feira (21), em um supermercado de Brasília, amostras de
produtos de um dos três frigorí-

A vitória no primeiro
confronto das quartas de final da Superliga masculina de
vôlei 2016/2017 deu ao Funvic Taubaté (SP) o primeiro
passo na busca por uma vaga
nas semifinais. Nesta quintafeira (23), o JF Vôlei (MG)
tentará deixar a série melhor
de cinco empatada. O confronto será às 21h55, no ginásio Abaeté, em Taubaté
(SP), e terá transmissão ao
vivo da RedeTV. Página 6
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CCJ do Senado aprova PEC
para ter recesso parlamentar
sem aprovação do Orçamento
Página 11

Câmara aprova fim de
discussão de projeto que
libera terceirização
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CUP SERIES:
evento para todos
Um evento para todos os
gostos, no qual você pode compartilhar momentos agradáveis
com seus amigos e familiares.
Assim é a CUP SERIES, que reunirá, num único final de semana,
diferentes modalidades: corrida,
triatlo, duathlon, aquathlon e na-

tação em águas abertas. A etapa de abertura será nos dias 1 e
2 de abril, em Peruíbe, no litoral sul paulista. As inscrições
para cada uma das disputas estão abertas, com o menor preço do país para atletas federados.
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Huanchaco Longboard
Pro é adiado para
julho no Peru

Otávio e Lucarelli, do
Funvic Taubaté

Full Time Sports pronta
para 2017

Noite

Foto/ Miguel Costa Jr

Turismo
Compra: 2,93
Venda:
3,24

EURO

Compra: 115,62
Venda: 127,71

Meirelles: aumento de
tributos e decisões judiciais
reduzirão corte no Orçamento

Funvic Taubaté recebe JF
Vôlei para segunda rodada
das quartas de final

DÓLAR

OURO
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Esporte

Comercial
Compra: 3,09
Venda:
3,09

Compra: 3,33
Venda:
3,33

ficos interditados após a deflagração da Operação Carne Fraca. As amostras serão analisadas
em um dos laboratórios oficiais
do ministério para averiguar se
os produtos atendem às exigências sanitárias.
Segundo o ministro Blairo
Maggi, que acompanhou os fiscais durante a inspeção, a iniciativa é preventiva e rotineira. “Estamos verificando os
produtos de três marcas cuja
comercialização foi restringida”. Os três frigoríficos interditados pertencem às empresas BRF e Peccin. Na unidade
da BRF de Mineiros (GO), é
feito o abate de frangos. Já nas
plantas de Peccin em Jaraguá
do Sul e em Curitiba (PR) são
produzidos embutidos (mortadela e salsicha).
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Prefeitura participa de
lançamento da nova fase do
Programa Nossa Guarapiranga

Rubens Barrichello
Experiência pode ser considerado o ponto forte desse

time que tem Rubens Barrichello (26 anos de automobilismo),

Allam Khodair (iniciando sua 13ª
temporada na Stock Car), ambos,
sob o comando do chefe de equipe Maurício Ferreira (14ª temporada em 2017 com a Full Time
Sports). O time já conhecido faz
sua quarta temporada juntos, com
um histórico das temporadas de
2014, 2015 e 2016 de: 1 título
de equipe e piloto (2014), 7 vitórias e 7 pole positions.
Nesta temporada o formato
de rodada dupla continua, porém
com duas corridas com o mesmo tempo de duração, 40 minutos. O vencedor da primeira bateria fará 30 pontos e o da segunda bateria acumula 20 pontos.
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Foto/ Susu Nasser

Operação
Carne Fraca:
denúncia não
afeta
negociações
UE-Mercosul,
diz Argentina

Foto/ José Cruz/Agência Brasil

Quatro pessoas morreram e
ao menos 20 ficaram feridas
em um duplo ataque ocorrido na
quarta-feira (22) perto do Parlamento britânico, em Londres,
confirmou um porta-voz da polícia metropolitana, Scotland
Yard. As informações são da
agência de notícias alemã DPA.
A polícia acredita que apenas um homem foi o responsável por atropelar pedestres com
um veículo na Ponte de Westminster e logo depois esfaquear
um policial em frente ao Parlamento, informou o subcomissário Mark Rowley. Página 3

Ministério da Agricultura
recolhe amostra de produtos
de frigorífico interditado

Foto/ Wander Roberto

Polícia
confirma quatro
mortos e ao
menos 20
feridos após
ataque em
Londres

são do PIB em 2,5%.
A projeção para a inflação,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) é 4,3% este ano, e
4,5% em 2018. A estimativa
anterior do governo para a inflação este ano era 4,7%.
O governo também divulgará o Relatório de Avaliação
de Receitas e Despesas, lançado a cada dois meses, com os
parâmetros oficiais da economia e as previsões de arrecadação, de gastos e de cortes no
Orçamento.
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Atalanta Batista (BRA)
O tradicional Huanchaco
Longboard Pro que decidiu os
títulos sul-americanos da modalidade nos últimos anos está retornando ao calendário da WSL
South America depois de uma
temporada ausente. Nas duas
últimas edições, o peruano
Piccolo Clemente e a brasileira Atalanta Batista conquistaram o bicampeonato em 2014 e

2015 nas ondas de Huanchaco,
no balneário peruano da cidade de Trujillo, na região de La
Libertad. O evento estava marcado para acontecer nos dias 13
a 15 de abril, no entanto, devido ao estado de emergência
em várias cidades do Peru, teve
que ser adiado para o mês de
julho em data ainda a ser confirmada.
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Sabesp mostra o longo percurso
da água até as nossas casas
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Hoje tem mais emoções na CPI que trata dos grandes devedores tributários junto ao Tesouro Municipal. O vereador Eduardo
Tuminha (PSDB), vice-presidente da Casa e presidente da CPI,
vai seguir ...
P A U L I S T AN A
... fazendo o que sabe fazer bem: usar seu olhar irônico e seu
sorriso sardônico pra desestabilizar representantes não preparados dos devedores, levando alguns a se enforcarem com a própria língua.
PR E F E IT U R A
Uma das leituras com relação a foto que o prefeito Doria
(PSDB) fez apenas com o ex-prefeito (agora um de seus conselheiros) Gilberto Kassab é de que - assim como fez com o candidato Serra (PSDB) ...
P A U L I S T AN A
... em 2004 - pode se tornar o vice de uma chapa caso Doria
acabe saindo candidato ao governo do Estado de São Paulo, coisa que Kassab acabou não fazendo em relação a Alckmin (PSDB)
em 2014.
A S S E M B LE IA ( S P)
Quem ontem fez meio Século e alguns poucos anos de vida
foi o ex-presidente Fernando Capez (PSDB), que pode e deve ser
candidato ao cargo de deputado federal em 2018. Foi muito cumprimentado.
GOVERNO (SP)
Em plena campanha pra Presidência, Alckmin (PSDB) tenta
compensar os atrasos na rede do Metrô com inaugurações pros
próximos 20 meses. Fazendo as contas, bate com a data das eleições em 2018.
CONGRESSO
Seguir tentando anular, ou pelo menos descartar parte da LavaJato pra se auto-anistiar, parece ser uma saída pra parte dos mais
de 100 denunciados (via Odebrecht), seja no Senado ou na Câmara Federal.
PR E S I D Ê N C I A
Como fica o deputado federal (PMDB - Paraná) Osmar
Serraglio, atual ministro (Justiça) de Temer (PMDB), por conta
das denúncias da senadora Kátia Abreu (caso das carnes) ?
J U S T I Ç AS
Gilmar Mendes (Supremo) quer punição (PGR) por quebra de
sigilo no caso das carnes. Enquanto isso, o ex-aluno de
Temer, Alexandre Moraes tomou posse no Supremo, politizando
ainda mais o ‘time dos 11’.
PA R T I D O S
O PC do B pode estar perdendo um de seus quadros históricos.
Aldo Rebelo pode acompanhar o irmão, que já foi pro PSB e pode
se tornar uma das opções do partido de Márcio França
pra Presidência em 2018.
H I ST Ó R I AS
Hoje, ‘notícias’ e ‘histórias’ instantâneas trocam verdades por
mentiras ou por falsidades ideológicas (em especial Internet), a
Imprensa - no Brasil e no mundo - têm a obrigação de resgatar o
espírito do jornalismo.
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
Jornal
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Para mostrar como a água é
captada, tratada e distribuída, a
Sabesp mantem um programa de
visitas aberto a estudantes do
Ensino Médio. Nesse longo percurso dos mananciais até as residências, a água passa antes por
estações de tratamento (ETAs)
para que chegue à população em
condições de ser consumida.
Na Região Metropolitana
de São Paulo, os estudantes do
Ensino Médio podem conhecer
o Sistema Cantareira. Durante

a visita, são repassadas informações sobre o uso racional da
água, preservação e dicas de
consumo.
O programa inclui visita à
represa Paulo de Souza Castro,
formada pelo Rio Juqueri, a estação de bombeamento Elevatória Santa Inês (ESI), no Município de Mairiporã, e a Estação de
Tratamento de Guaraú. As visitas ocorrem de segunda a sextafeira e o transporte fica a cargo
do solicitante.

Litoral
Em Santos, o Palácio Saturnino de Brito também recebe
visitas. Lá, a Sabesp mantém
exposição de fotos sobre a história do saneamento no município, o acervo técnico da companhia e o mobiliário utilizado
pelo sanitarista santista Saturnino de Brito (1864-1929),
considerado pioneiro na área de
engenharia sanitária e ambiental
no Brasil.
#DiaMundialdaAgua

Serviço
Visitas a Estações de Tratamento de Água da Sabesp
Agendamento pelo email visitas@sabesp.com.br
Por questões de segurança,
não é permitido o ingresso de
menores de 11 anos.
Palácio Saturnino de Brito
De terça a domingo (incluindo feriados), das 11h às 17h
Av. São Francisco, 128, Centro, Santos, SP
Entrada gratuita

Prefeitura participa de
lançamento da nova fase do
Programa Nossa Guarapiranga
O prefeito João Doria assinou na manhã de quarta-feira
(22) o termo de cooperação do
Programa Nossa Guarapiranga,
que marca a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado
de São Paulo para desenvolver
ações em prol da limpeza, retirada de resíduos e conservação
do espelho d’água da represa
Guarapiranga, na Zona Sul da
capital paulista. O acordo tem
validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por
cinco anos.
O evento, realizado na data
em que é comemorado o Dia
Mundial da Água, contou com a
presença do governador Geraldo Alckmin, do secretário de
Recursos Hídricos, Benedito
Braga, do presidente da Sabesp,
Jerson Kelman, secretários municipais e estaduais, que também

participaram de viagem de barco contornando as margens da
Guarapiranga.
“Este termo de cooperação
dá continuidade aos programas
de limpeza que têm grande importância não apenas para esta
comunidade e seu entorno,
como também para os 12 milhões de habitantes da cidade”,
disse Doria.
O programa é realizado em
parceria com a prefeitura, a Sabesp e clubes locais e tem como
principal objetivo manter limpos
o espelho d’água e as margens
da represa, melhorando as áreas
de lazer e a captação da água pela
Sabesp.
Para isso, foram instaladas
11 ecobarreiras (estruturas flutuantes) nas saídas dos afluentes
(cerca de1.100 metros) para
conter os resíduos e impedir que

sejam espalhados pela represa.
Dez embarcações do tipo bote e
de grande porte são disponibilizadas para coletar o lixo e centralizar na área de transbordo da
Guarapiranga. Uma vez coletados, a prefeitura tem o papel de
recolhê-los diariamente – são
cerca de 20m³, o equivalente a
um caminhão de lixo – e fazer a
destinação correta para os aterros sanitários.
Histórico
Lançado em 2011, o programa Nossa Guarapiranga já retirou 121 mil metros cúbicos de
resíduos da represa e suas margens, o que equivale a 6 mil caminhões basculantes de 20 m³.
Para a retirada dos resíduos
em profundidade, a Sabesp desenvolveu em parceria com a
Fundação de Pesquisas Agríco-

las e Florestais (Fepaf), da
Unesp, um barco com braço hidráulico que pode coletar resíduos em até 6 metros de profundidade.
Além da limpeza e manutenção da represa Guarapiranga, a
Sabesp fez um trabalho de recuperação de vegetação nas ilhas
do Guarapiranga, com destaque
para a Ilha da Formiga, onde foram plantadas 300 mudas de árvores e se tornou um ponto de
visitação e lazer.
Os benefícios alcançaram as
cerca de 1 milhão de pessoas
que vivem nas proximidades da
Guarapiranga e indiretamente
cerca de 4 milhões de pessoas
que utilizam suas águas para
consumo, além de propiciar os
usos múltiplos do manancial,
como a prática de esportes náuticos e lazer.

SP Escola de Teatro abre quatro
cursos de extensão gratuitos
A SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do
Palco está com inscrições abertas para quatro cursos gratuitos
de Extensão: “Treinamento para
o palhaço: estado de jogo, curiosidade, disponibilidade e prazer”, “Da máscara neutra à máscara do ancião: memória, presença e o devir!”, “Dramaturgia,
escritura cênica, atuação: por
um teatro possível” e “Acrobacia cômica”. Os interessados
devem se inscrever exclusivamente na seção Extensão
Cultural no site da Escola.

conjuntamente a potência desses fundamentos no treinamento do palhaço.
Podem se inscrever artistas,
estudantes e interessados em
geral, profissionais ou amadores, iniciados no palhaço. As inscrições vão até 17 de abril pelo
site e a matrícula online acontece no dia 21 de abril.
As aulas acontecem do dia
24 de abril a 26 de junho, segundas e quartas das 15h às
18h, na SP Escola de Teatro –
Sede Brás (Avenida Rangel
Pestana, 2401, Brás).

Confira abaixo mais informações sobre os cursos:

“Da máscara neutra à máscara do ancião: memória, presença e o devir! ”
O curso propõe a busca de
um processo de descoberta da
identidade “atoral” (do ator) orgânica, através do contato e de
procedimentos pedagógicos
com o uso das máscaras cênicas.
Podem se inscrever jovens
artistas em processo de aprendizagem ou recém-saídos de
cursos e faculdades, que comprovem no mínimo seis meses
de experiência com a linguagem
das máscaras. As inscrições vão
até 13 de abril pelo site e a ma-

“Treinamento para o palhaço: estado de jogo, curiosidade, disponibilidade e prazer ”
O curso é um treinamento
prático para iniciados na arte do
palhaço, com foco no desenvolvimento de um “estado de jogo”,
fundamentado na curiosidade,
disponibilidade e no prazer. A
ideia é desenvolver jogos de
relação a partir desse estado,
além de promover uma troca
com os alunos, investigando

trícula online acontece no dia 20
de abril.
As aulas acontecem do dia
25 de abril a 22 de junho, terças e quintas das 15h às 18h,
na SP Escola de Teatro – Sede
Brás (Avenida Rangel Pestana,
2401, Brás).
“Dramaturgia, escritura
cênica, atuação: por um teatro possível”
Análise da dramaturgia monólogos, explorando, com os
participantes, os aspectos corais
dos textos. Neste primeiro módulo, os encontros terão os seguintes temas: “Baile de Nelson
Rodrigues – cenas do autor e
confissões, num bailinho, de
suas personagens”; “Tchekhov
coral e Cocteau monologante –
a partir de ‘O Tabaco Faz Mal’ e
‘O Mentiroso’”; “O Triste Testamento de Beethoven e Uma
Ode à Alegria – a partir da visão
da apaixonada doméstica do
compositor e do poema de
Schiller cantado na ‘9ª Sinfonia’”; e “Georges Feydeau: esquecidos tempos cômicos – a
partir de mais de dezena de seus
monólogos”.
Qualquer pessoa pode se ins-

crever para o curso. As inscrições vão até 28 de março pelo
site e a matrícula online acontece no dia 3 de abril.
As aulas acontecem do dia
4 de abril a 25 de maio, terças
e quintas das 15h às 18h, na SP
Escola de Teatro – Sede Brás
( Avenida Rangel Pestana,
2401, Brás).
“Acrobacia cômica”
Explorar possibilidades corporais para o trabalho de dramaturgia cômica do palhaço.
Iniciação de acrobacias de
solo, acrobacias em duplas e
em grupo, parada de mãos, cascata (acrobacia cômica) e jogos de palhaço.
Podem se inscrever jovens
a partir de 16 anos (para menores de 18 anos será necessária autorização dos responsáveis). As inscrições vão até
27 de março pelo site e a matrícula online acontece no dia
31 de março.
As aulas acontecem do dia
4 de abril a 1 de junho, terças
e quintas das 10h às 13h, na SP
Escola de Teatro – Sede Brás
(Avenida Rangel Pestana,
2401, Brás).

Paulistas podem usar o IR para
ajudar crianças e adolescentes
Mais de 9 milhões de contribuintes de São Paulo poderão doar parte de seu imposto de renda para ajudar
projetos sociais. Eles têm a
opção de destinar 3% do imposto de renda devido de
Pessoa Física para o Fundo
Estadual da Criança e do Adolescente. As doações devem
ser realizadas até 28 de abril,
data limite estipulada pela
Receita Federal para a entrega da declaração.
Ainda há a possibilidade tam-

bém de, quem tiver imposto a
restituir, realizar as doações. Ao
comprovar à Receita que fez
uma destinação, o valor é descontado do imposto já retido na
fonte e não representa um custo
a mais para o contribuinte. É uma
maneira de ser solidário, sem
colocar um dinheiro extra.
Já as pessoas jurídicas, podem fazer as destinações, de até
1% do imposto de renda devido,
durante o ano todo. A legislação
brasileira assegura o direito de
escolher onde aplicar parte do

valor do imposto de renda.
Como doar?
As doações devem ser feitas
por meio de depósito identificado com nome e CPF/CNPJ
do doador na seguinte na conta
abaixo. Após a destinação, é
necessário enviar uma cópia
do comprovante de depósito
com nome, CPF/CNPJ, endereço e telefone ao Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para obter
o recibo. O e-mail é

atendimentocondeca@condeca.sp.gov.br.
Em caso de dúvidas, o telefone
para contato é (11) 3223-9346.
Dessa forma, o recurso é abatido do valor devido e direcionado diretamente ao Fundo da Criança e do Adolescente.
Fundo Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente
Banco do Brasil: 001
Agência 1897-X
Conta Corrente: 8947-8
CNPJ
do
Fundo:
13.885.657/0001-25

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

Jornal O DIA SP
São Paulo, quinta-feira, 23 de março de 2017

Economia

Página 3

Governo reduz projeção do
crescimento da economia para 0,5%
A economia brasileira deve
apresentar crescimento de 0,5%
este ano, segundo estimativa
para o Produto Interno Bruto
(PIB – a soma de todas as riquezas produzidas no país), divulgada na quarta-feira (22), em Brasília, pelo Ministério da Fazenda. A projeção anterior era 1%.
A estimativa está próxima da
esperada pelo mercado financeiro, que projeta expansão do PIB
de 0,48%. Em 2016, o PIB teve
queda de 3,6%. Para 2018, a estimativa é de expansão do PIB
em 2,5%.
A projeção para a inflação,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) é 4,3% este ano, e 4,5%
em 2018. A estimativa anterior
do governo para a inflação este
ano era 4,7%.

O governo também divulgará o Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas, lançado
a cada dois meses, com os parâmetros oficiais da economia
e as previsões de arrecadação,
de gastos e de cortes no Orçamento. Com base no documento, o governo edita um
decreto de programação orçamentária, com novos limites de
gastos para cada ministério ou
órgão federal.
Na terça-feira, o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
reafirmou que não está descartado o aumento de impostos e
disse que o valor do contingenciamento será a “combinação
possível”. Segundo ele, o objetivo principal é cumprir a meta
fiscal de 2017, com um déficit
previsto de R$ 139 bilhões.

Comparação entre trimestres
O Ministério da Fazenda
também atualizou as estimativas
para o PIB na comparação entre
trimestres. Apesar de encerrar
o ano com expansão de 0,5%, o
PIB registrará crescimento de
2,7% no quarto trimestre deste
ano (outubro a dezembro) em
relação ao mesmo trimestre de
2016, informou o ministério. O
número representa uma melhoria em relação a declarações anteriores do ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles.
Em janeiro, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na
Suíça, Meirelles tinha afirmado
que o PIB chegaria ao quarto trimestre com expansão de 2% na
comparação com o mesmo trimestre de 2016..

No início deste mês, na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o
ministro tinha dito que o crescimento na comparação trimestral ficaria em 2,4% .
“O importante é a comparação trimestral [trimestre contra
trimestre do ano anterior]. É
esse número que dá a sensação
térmica da economia”, explicou
o secretário de Polícia Econômica do Ministério da Fazenda,
Fabio Kanczuk. Ele não informou o impacto da revisão do PIB
sobre o Orçamento em 2017.
Ainda hoje à tarde, o Ministério do Planejamento anunciará a revisão das receitas e o contingenciamento (bloqueio de
gastos não obrigatórios) para
este ano com base na reestimativa do PIB. (Agencia Brasil)

Governo corta R$ 58,2 bilhões do
Orçamento para cumprir meta fiscal
O governo cortará R$ 58,2
bilhões do Orçamento para cumprir a meta fiscal, anunciou há
pouco o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. De acordo com a pasta, o
contingenciamento (bloqueio) é
necessário para compensar a revisão para baixo do crescimento econômico em 2017.
O corte servirá para cumprir
a meta fiscal de déficit primário
de R$ 139 bilhões estabelecida
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para este ano. O
governo, até agora, não anunciou
aumento de tributos.
Os números foram fechados
numa reunião entre o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, o
ministro do Planejamento, Dyo-

go Oliveira, e o presidente Michel Temer. Na quarta-feira (22),
Meirelles tinha informado que o
governo estava fechando as estimativas de quanto arrecadará
com o resultado dos leilões de
petróleo e gás e com o programa de regularização de ativos no
exterior, também conhecido
como repatriação, para definir o
volume do contingenciamento e
do aumento de tributos.
Originalmente, o Orçamento-Geral da União estimava que
o Produto Interno Bruto (PIB,
soma dos bens e serviços produzidos) cresceria 1,6% em
2017. Por causa do desempenho
da economia abaixo do previsto, no entanto, o governo reduziu a projeção para 0,5%.

Em nota, o Planejamento
explicou que a revisão para baixo do PIB e a reavaliação das
projeções de arrecadação com
certas conc essões e vendas de
ativos foram responsáveis por reduzir a estimativa de receitas em
R$ 54,8 bilhões. Além disso, o
governo teve de rever para cima,
em R$ 3,4 bilhões, as projeções
de gastos obrigatórios por causa
de reestimativas de gastos com os
benefícios da Lei Orgânica de Assistência Social, créditos extraordinários, fundos de desenvolvimento, subsídios, transferências e
multas da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).
A soma dos dois valores –
redução de receitas e aumento
de despesas obrigatórias – fez o

governo cortar R$ 58,2 bilhões
dos gastos discricionários (não
obrigatórios). A distribuição do
corte por ministérios será anunciada em uma semana.
A expansão da economia
menor que o previsto afeta a arrecadação federal, reduzindo a
receita do governo em relação
ao valor originalmente estimado no Orçamento. A equipe econômica aumentou tributos e contingenciou verbas para compensar o desempenho da arrecadação e permitir o cumprimento da
meta de déficit primário – resultado negativo nas contas do governo desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública – estipulada na LDO. (Agencia Brasil)

Governo vai detalhar nos próximos
dias mudança em PEC da Previdência
O diretor do Departamento
de Assuntos Fiscais e Sociais do
Ministério do Planejamento,
Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, afirmou na terça-feira (22)
a deputados da comissão especial que analisa a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
287/2016, da reforma da Previdência, que o detalhamento das
mudanças anunciadas pelo presidente Michel Temer será feito nos próximos dias.

“O anúncio de ontem referese a policiais civis e professores. O detalhamento será enviado. Isso será mais claro nos próximos dias. Eu participei da equipe que elaborou a proposta. Essa
já era uma preocupação que os
congressistas trouxeram ao ministro [Eliseu] Padilha [da Casa
Civil] na segunda-feira e em nada
muda as projeções que o ministro Dyogo [de Oliveira, do Planejamento] apresentou”, disse.

Na noite de terça-feira (21),
Temer anunciou a retirada de
servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência,
ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), do relator da reforma na Câmara, Arthur Maia
(PPS-BA) e do líder do governo
no Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR). Também estavam
presentes os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da

Secretaria de Governo, Antônio
Imbassahy, e da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira
Franco.
Na quarta-feira, no início de
audiência pública para debater a
Previdência dos trabalhadores
rurais, deputados da oposição
cobraram do presidente da comissão, deputado Carlos Marun
(PMDB-MS), a oficialização e
o detalhamento das mudanças.
(Agencia Brasil)

Inflação oficial acumula taxa de 4,73%
em 12 meses, segundo prévia de março
A prévia da inflação oficial,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo –
15 (IPCA-15), registrou uma
variação de 0,15% em março. A
taxa é inferior ao 0,54% de fevereiro deste ano e ao 0,43% de
março de 2016.
Segundo dados divulgados
na quarta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o IPCA-15
acumula taxa de 4,73% em 12
meses, próximo ao centro da

meta de inflação do governo
federal, que é de 4,5%. No ano,
a prévia da inflação oficial acumula taxa de 1%.
O 0,15% de março é o menor índice mensal do IPCA-15
desde agosto de 2014
(0,14%). É também o menor
registro para meses de março
desde 2009 (0,11%).
Setores
O principal responsável
pela queda da taxa de inflação

entre fevereiro e março foram
os transportes, que tiveram
deflação (queda de preços) de
0,16%. O resultado foi motivado pelas variações na gasolina (-1,06%), no etanol (2,69%) e nas passagens aéreas (-9,71%).
Os alimentos também tiveram queda de preços pelo segundo mês consecutivo. Desta vez, a deflação foi de
0,08%, devido à variação em
produtos como feijão-carioca

(-10,36%), feijão-preto (8,27%), frango inteiro (2,39%) e carnes (-1,31%).
Por outro lado, os gastos
com habitação evitaram uma
queda maior da inflação, ao
aumentarem em 0,64% na prévia de março. O principal responsável por esse movimento
foi o custo da energia elétrica, que subiu 2,45% e respondeu por mais da metade da inflação no período. (Agencia
Brasil)

Meirelles: aumento de tributos
e decisões judiciais reduzirão
corte no Orçamento
O contingenciamento (bloqueio de verbas) de R$ 58,2 bilhões do Orçamento anunciado
na quarta-feira (22) é provisório, disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Segundo ele, o valor definitivo do
corte será anunc iado na próxima terça-feira (28), quando
sairão decisões judiciais que
podem reduzir o tamanho do
bloqueio e quando a equipe
econômica anunciará o aumento de tributos.
De acordo com Meirelles,
uma liminar expedida pelo mi-

nistro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a devolução de uma usina hidrelétrica à União renderá R$
3,5 bilhões ao governo federal,
que leiloará a usina ainda este
ano. Além disso, informou o
ministro, existe a expectativa de
que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decida, nos próximos
dias, a devolução de mais duas
hidrelétricas à União, que devem render mais R$ 6,5 bilhões
ao Tesouro Nacional.
Meirelles destacou que, na
próxima semana, o STJ também

decidirá uma ação sobre precatórios que pode fazer o Tesouro arrecadar entre R$ 6
bilhões e R$ 8 bilhões. Caso
as decisões do STJ sejam favoráveis à União, o governo
federal ganhará de R$ 16 bilhões a R$ 18 bilhões.
Mesmo com as vitórias na
esfera judicial, o ministro da
Fazenda confirmou que o governo estuda anunciar o aumento de tributos na próxima terça-feira. “Existe uma grande
possibilidade [de alta de tributos] na medida em que julgamos

que um contingenciamento dessa ordem [R$ 58,2 bilhões] seria excessivo para o Orçamento da União”, declarou.
De acordo com o ministro,
caso não haja aumento de tributos, o contingenciamento
final ficará entre R$ 42 bilhões e R$ 44 bilhões. Impostos e contribuições mais altos,
explicou, ajudarão a reduzir
ainda mais o corte de despesas não obrigatórias, como investimentos (obras públicas e
compra de equipamentos).
(Agencia Brasil)

Polícia confirma quatro
mortos e ao menos 20 feridos
após ataque em Londres
Quatro pessoas morreram e ao menos 20 ficaram feridas em
um duplo ataque ocorrido na quarta-feira (22) perto do Parlamento britânico, em Londres, confirmou um porta-voz da polícia metropolitana, Scotland Yard. As informações são da agência
de notícias alemã DPA.
A polícia acredita que apenas um homem foi o responsável
por atropelar pedestres com um veículo na Ponte de Westminster e logo depois esfaquear um policial em frente ao Parlamento, informou o subcomissário Mark Rowley.
Entre os mortos estão uma mulher, o policial, o responsável
pelo ataque e uma pessoa, ainda não identificada, disse Rowley.
O responsável pelo ataque foi morto a tiros por policiais.
(Agencia Brasil)

Operação Carne Fraca:
denúncia não afeta
negociações UE-Mercosul,
diz Argentina
As denúncias da Operação Carne fraca, desencadeada pela
Polícia Federal brasileira na semana passada, não foram tratadas
na rodada de negociações desta semana entre o Mercosul e a
União Europeia (UE) sobre um tratado de livre comércio. As
negociações avançam “bem”, afirmou na quarta-feira (22) a chanceler argentina Susana Malcorra. As informações são da agência
de notícias alemã DPA.
Susana não descartou, contudo, que o tema tenha sido debatido à margem das conversações oficiais. “Até onde eu sei, não se
conversou sobre o tema da carne do Brasil em nenhuma mesa
oficial, [mas] não estou segura de que não tenha havido uma conversa de corredor sobre este tema”, declarou Susana Malcorra,
em entrevista coletiva no Palácio San Martín, sede da Chancelaria, em Buenos Aires.
A investigação de denúncias sobre a venda de carne vencida ou
estragada acabou afetando as exportações do produto brasileiro.
Ritmo intenso
A chefa da diplomacia argentina destacou que “o que está ocorrendo nesta semana [na rodada de negociações entre o Mercosul
e a UE] é intenso. Há um grupo que veio de Bruxelas e outro do
Mercosul, com uma enorme quantidade de reuniões em paralelo
para discutir diversos temas. Todo indica que as conversações
estão avançando bem”, assinalou.
“Estamos com uma expectativa muito alta e positiva porque
na União Europeia há interesse certo de avançar no tema e poder
finalizá-lo”, destacou a chanceler. O acordo reunirá um mercado
de 750 milhões de pessoas.
Renovado impulso
AArgentina ocupa atualmente a presidência pro tempore (temporária) do Mercosul, bloco regional também integrado pelo
Brasil, Paraguai e Uruguai. O quinto membro, a Venezuela, está
suspenso desde dezembro, por não cumprir os requisitos do
Mercado Comum.
A rodada do Comitê de Negociações Birregionais, da qual participam técnicos e representantes de ambos os blocos, termina
sexta-feira (24). Outras reuniões serão realizadas entre 30 de maio
e 2 de junho, em Buenos Aires. A instância anterior de relevância
na negociação, iniciada há 17 anos, ocorreu em outubro do ano
passado, quando as partes concluíram o terceiro intercâmbio de
ofertas, o que deu um renovado impulso ao possível acordo.
Os pontos mais conflitantes das negociações são o acesso a
mercados, em particular o setor agrícola, e as compras públicas
e propriedade intelectual.
O intercâmbio comercial entre a UE e o Mercosul caiu de
mais de 111 bilhões de euros (uns 119 bilhões de dólares) para
85 bilhões de euros (91 bilhões de dólares), segundo estimativas da Federação Industrial Alemã. (Agencia Brasil)

Escassez de água deve afetar
660 milhões de crianças até
2040, diz Unicef
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, alertou
na quarta-feira (22) que 660 milhões de crianças vão viver em
regiões com escassez de água até 2040. O relatório “Sede do
Futuro: Água e Crianças num Clima em Mudança” foi lançado
esta quarta-feira para marcar o Dia Mundial da Água, este 22 de
março. As informações são da ONU News.
O documento analisa as ameaças à vida e ao bem-estar das crianças causadas pelo esgotamento das fontes de água potável e a
forma como as mudanças climáticas vão intensificar esses riscos
no futuro. O relatório afirma ainda que atualmente mais de 660
milhões de pessoas no mundo não têm acesso a recursos hídricos
adequados e quase 1 milhão fazem suas necessidades a céu aberto.
Mais de 800 crianças com menos de cinco anos morrem diariamente de diarreia porque não têm acesso à água potável, saneamento básico e condições adequadas de higiene. Segundo os especialistas do Unicef, mulheres e meninas gastam 200 milhões de
horas carregando baldes de água todos os dias no mundo inteiro.
Impactos
O relatório diz ainda que o impacto das mudanças climáticas
pode ser evitado e faz uma série de recomendações. Entre elas,
pede que os governos planejem as alterações na disponibilidade
e demanda de água pelos próximos anos.
É preciso, acima de tudo, diz o documento, dar prioridade ao
acesso de crianças consideradas mais vulneráveis à água potável.
As ameaças climáticas devem ser integradas em todas as políticas de serviços relacionados com água e saneamento.
Para o Unicef, os investimentos devem ter como prioridade
as populações de alto risco. As indústrias têm de trabalhar com
as comunidades locais para prevenir contaminação e as comunidades devem explorar maneiras de diversificar as fontes de água
e aumentar a capacidade de armazenamento. (Agencia Brasil)
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Mudanças vão democratizar
Lei Rouanet, diz ministro
Ministério da
Agricultura recolhe
amostra de produtos
de frigorífico interditado
Fiscais do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recolheram na
quarta-feira (21), em um supermercado de Brasília, amostras
de produtos de um dos três frigoríficos interditados após a
deflagração da Operação Carne
Fraca. As amostras serão analisadas em um dos laboratórios
oficiais do ministério para averiguar se os produtos atendem
às exigências sanitárias.
Segundo o ministro Blairo
Maggi, que acompanhou os fiscais durante a inspeção, a iniciativa é preventiva e rotineira. “Estamos verificando os produtos
de três marcas cuja comercialização foi restringida”. Os três
frigoríficos interditados pertencem às empresas BRF e Peccin.
Na unidade da BRF de Mineiros
(GO), é feito o abate de frangos.
Já nas plantas de Peccin em Jaraguá do Sul e em Curitiba
(PR) são produzidos embutidos
(mortadela e salsicha).
De acordo com Maggi, as
amostras de produtos das três
empresas obrigadas a suspender a produção serão recolhidas em várias cidades, mas os
alimentos continuarão sendo
comercializados até a divulgação dos resultados da análise
laboratorial, o que deve demorar até cinco dias. “Estamos
indo a campo em várias cidades para dar tranquilidade à população. Nosso negócio agora
é demonstrar que a situação
está alinhada com o que todo
mundo espera.”
Durante o tempo em que
esteve no supermercado, Maggi conversou com consumidores e garantiu que as suspeitas
levantadas pelas PF são fruto
de uma “comunicação errada”.
“Papelão na carne; ácidos que
não podem ser usados; cabeça
[de porco], garantimos que
nada disso existe”, afirmou o
ministro.
No entanto, para a servidora pública Eilany Maria, uma
das consumidoras a quem o ministro procurou tranquilizar, as
notícias são preocupantes. “A
gente agora vê um pedaço de
carne e pensa se deve ou não
comer. Pelo que tenho acompanhado, as denúncias não são
mentirosas, há problemas, mas
as falhas talvez não sejam da
dimensão inicialmente anunciada pela Polícia Federal. A
questão é que esse alvoroço
todo é porque a questão vai
além do nosso consumo. A
economia brasileira pode ter
um colapso por causa disso, do
impacto nas exportações. O

que, de certa forma, me tranquiliza: o público externo está
atento, e é preciso demonstrar
para eles que aqui dentro também está tudo bem.”
Aos jornalistas, Maggi voltou a defender a eficácia do Sistema de Inspeção Federal
(SIF), responsável por assegurar a qualidade de produtos de
origem animal comestíveis e
não comestíveis, destinados ao
mercado interno e externo, bem
como de produtos importados.
“Na investigação da Polícia Federal, há um único laudo de produto adulterado. Não podemos
olhar para todas as marcas e condená-las. É preciso [ter] o cuidado de verificar se os seus produtos estão em conformidade
com aquilo a que se propõem”,
acrescentou Maggi.
Além das três empresas
cuja produção foi paralisada,
18 frigoríficos sob suspeita
continuam funcionando normalmente, embora estejam
temporariamente proibidos de
exportar seus produtos. O “autoembargo”, conforme classificou o ministro, é uma forma de
impedir que a desconfiança do
mercado externo afete todo o
setor e atinja as exportações de
proteína animal como um todo.
“Os países que comercializam com o Brasil podem ficar tranquilos, pois não receberão produtos [provenientes]
dessas empresas enquanto não
concluirmos uma investigação
profunda e voltarmos a liberar
as exportações. Podemos garantir que os processos estão
corretos e que, se há desvios,
eles são pontuais, e estamos
prontos para fazer as intervenções necessárias”, declarou o
ministro, assegurando que o
governo brasileiro está em
contato com representantes
dos principais mercados externos, sobretudo China, Hong
Kong e países árabes.
Maggi defendeu a continuidade das investigações, mas
ponderou que é necessário cuidado para evitar injustiças. “A
operação da PF deve continuar
e se, houver mais problemas,
que eles venham à tona. A PF
tem todo nosso apoio. Minha preocupação é defender
o sistema, que é robusto e
confiável. De um universo
de mais de 11 mil servidores públicos federais que lidam com a questão, temos
apenas 33 sob suspeita. No
total, temos mais de 6,7 milhões de pessoas envolvidas
nesses processos.” (Agencia
Brasil)

Alexandre de Moraes é
empossado na vaga de
Zavascki no STF
O jurista Alexandre de Moraes foi empossado na tarde de
quarta-feira (22) no cargo de
ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF). Moraes passa a
ocupar a cadeira deixada por Teori Zavascki, que morreu em um
acidente de avião em janeiro.
Com a posse, a Corte volta a ter
11 membros. O novo ministro
poderá ficar no STF até 2043,
quando completará 75 anos,
data limite para aposentadoria
compulsória.
A cerimônia foi acompanhada pelo presidente da República
Michel Temer e pelos presidentes da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado, Eunício Oliveira
(PMDB-CE), além de outras autoridades do Judiciário. Como é
praxe na Corte, o novo ministro
não discursou, apenas fez o juramento de posse. “Prometo
bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do
Supremo Tribunal Federal, em
conformidade com a Constituição e as leis da República”.
Moraes foi indicado ao Supremo pelo presidente Michel
Temer e teve o nome aprovado

no mês passado pelo Senado. O
novo ministro deverá receber
cerca de 7 mil processos ao tomar posse no tribunal.
Estarão com Moraes casos
como a descriminalização do
porte de drogas e a validade de
decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos de alto custo na rede
pública de saúde. Os julgamentos foram suspensos por pedidos
de vista de Zavascki e passarão
para o novo ministro.
Antes de assumir o Ministério da Justiça, a convite do presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes foi secretário de
Segurança Pública do estado de
São Paulo no governo Geraldo
Alckmin, cargo que exerceu de
janeiro de 2015 a maio de 2016.
O novo ministro é autor de
vários livros sobre direito constitucional e livre docente da Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco, da Universidade
de São Paulo (USP), instituição
na qual se graduou, em 1990, e
pela qual se tornou doutor, em
2000. Era filiado ao PSDB até
receber a indicação para a Suprema Corte. (Agencia Brasil)

O ministro da Cultura, Roberto Freire, defendeu na quarta-feira (22), na Associação Comercial do Rio de Janeiro, as
mudanças na Lei Rouanet anunciadas na terça-feira e reunidas
em uma instrução normativa.
Segundo Freire, era preciso democratizar os incentivos que ficavam muito concentrados no
eixo Sul-Sudeste.
“Esse talvez seja o exemplo
mais difícil de dizer se vai funcionar, ou não, mas estamos lutando para isso, e o ministério
vai ser protagonista, ao buscar
essa desconcentração”, disse o
ministro, destacando que a Lei
Rouanet é fundamental para a
cultura brasileira.
Segundo Freire, também era
preciso dar respostas a algumas
críticas “pertinentes e justas” em
relação à lei. Uma das críticas
era a falta de transparência.
“O Ministério da Cultura tem
aproximadamente 18 mil processos de prestação de contas

que não foram analisados. Isso
é inadmissível. Isso não pode
ocorrer. Vamos ter que recuperar o tempo perdido, mas temos
que cuidar daqui para a frente. Uma
das respostas foi exatamente isso.
Não se vai mais correr esse risco,
não se vai avolumar passivo, porque a prestação de contas vai ser
em tempo real”, afirmou o ministro. Ele disse que todo o instrumental disponível hoje pela internet e
pelas redes sociais mostra que isso
pode ser feito. “Usar isso também
na Lei Rouanet é um avanço.”
Mudanças
As reformas propostas pelo
Ministério da Cultura para a Lei
Rouanet tentam viabilizar alternativas para corrigir possíveis
problemas. Para o ministro, a
principal mudança era acabar
com a ideia da “falta de necessidade” da Lei Rouanet e até “de
sua demonização”. “Como se ela
[a Lei Rouanet] fosse responsável pelos escândalos, ou alguma

corrupção que aconteceu. Não é
culpa dela. Ao contrário.”
Roberto Freire afirmou que
casos de recursos mal aplicados
constituem volume reduzido. “É
marginal, é muito pouco e chama a atenção”.
Na avaliação do ministro, a
manutenção da lei é importante
para a cultura brasileira e também para a economia do país, na
medida em que gera emprego e
renda. “É parte de uma economia
em desenvolvimento.”
As novas regras também estipulam limites de financiamento para projetos culturais o que,
na opinião do ministro, irão democratizar o acesso à lei. “Se eu
limito, eu amplio a perspectiva
de democratizar, de pequenos
produtores culturais, que precisam ser incentivados, até porque
os grandes de amanhã são os pequenos de hoje.”
Transparência
Para o secretário estadual de

Cultura do Rio de Janeiro, André Lazaroni, a grande vantagem
da reforma da Lei Rouanet é a
transparência. “Quando se dá
mais transparência, atende-se ao
anseio de toda a sociedade. Os
bons produtores, que são pessoas sérias, que sabem que o Brasil exige cada vez mais transparência, correção, honestidade,
vão saber que isso foi para o bem
deles.”
A secretária municipal de
Cultura, Nilcemar Nogueira,
ressaltou que as mudanças na lei
vêm para democratizar e dar celeridade e transparência a todo
o processo cultural brasileiro.
“Estes são os três pilares importantes que fortalecem, inclusive,
a permanência da lei. Quando não
se tem esse tripé, criam-se reclamações, insatisfações. Vejo
com bons olhos essa mudança,
e que ela seja bem-vinda e possa
ampliar ainda mais esse mecanismo no fomento da cultura.”
(Agencia Brasil)

Parente afirma que nova política de
conteúdo local deve ser comemorada
O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, defendeu na
quarta-feira (22) que devem ser
comemoradas as mudanças na
política de conteúdo local que
valerão para a 14ª rodada de leilões da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Parente afirmou que a política tira dos ombros da Petrobras e da “parte dinâmica da indústria de fornecedores” o peso de estimular a
competitividade do setor, que,
segundo ele, “deveria ser das
políticas públicas”.
“O projeto de exploração e
produção, na dimensão e complexidade que temos hoje no
Brasil, exigem da nossa indústria maior integração com as cadeias locais de valor. A revisão
da regra de conteúdo local para
a 14ª rodada deve, sim, ser co-

memorada”.
“Pior do que uma supostamente ruim política de conteúdo local e que gera contratos
para o pais é uma situação de não
haver contrato nenhum”, disse o
presidente da companhia, que
destacou que, se não houver ambiente atrativo de negócios no
país, a riqueza não-explorada
continuará como riqueza em potencial. “Aquela que poderia ser
e jamais foi, porque não se soube estabelecer as regras adequadas”, definiu.
Ao defender as mudanças,
Parente explicou que, por exemplo, as multas por descumprimento da política de conteúdo
local estavam entre os fatores
que tiravam a competitividade
dos leilões nacionais. “A apuração de conteúdo local, quando
confrontada com a capacidade da

indústria, tornou-se uma fábrica
de multas”, disse ele. “Somos a
favor de uma política de conteúdo local que seja inteligente, incentive parcerias, inovação, produção com qualidade e com custos e prazos adequados. A politica de conteúdo local inteligente premia em vez de punir, é regressiva em vez de progressiva
e emancipa a indústria nacional
em vez de fazê-la viciada em reservas de mercado que são insustentáveis através do tempo”.
No mês passado, o governo
anunciou a redução dos índices
de conteúdo local no setor de
petróleo e gás, e os valores foram considerados “péssimos”
por representantes da indústria.
O percentual de conteúdo local
das plataformas, por exemplo,
caiu de 65% para 25%, incluindo nessa fatia serviços e mate-

riais.
Parente abriu o seminário do
Instituto Brasileiro de Petróleo,
Gás e Biocombustíveis (IBP) e
disse que o novo percentual de
conteúdo local não significa que
a Petrobras se limitará ao mínimo determinado pela legislação
em suas contratações. “Se fosse
possível, seríamos os primeiros
a desejar que fizéssemos 100%
das nossas encomendas na produção nacional”.
O presidente da Petrobras
iniciou sua fala classificando de
positivos os resultados da Petrobras no último trimestre de
2016 e afirmou estar orgulhoso. “Mas sem deixar de reconhecer que ainda temos uma dívida
que não nos permite relaxar ou
dormir da maneira relaxada
como gostaríamos”. (Agencia
Brasil)

Operação mira envolvidos em explosões
de caixas eletrônicos em Minas Gerais
A Polícia Federal deflagrou
na quarta-feira (22) a Operação
Caixa Quente, com o objetivo de
desarticular uma organização
envolvida em explosões de terminais eletrônicos de bancos.

Os crimes foram cometidos em
agências da Caixa Econômica
Federal, nos municípios mineiros de Uberaba, Sacramento e
Campos Altos.
Ao todo, foram emitidos 10

mandados judiciais, sendo seis
de busca e apreensão e quatro de
prisão preventiva. Os nomes dos
suspeitos não foram divulgados.
Os policiais federais
apreenderam aparelhos celu-

lares e roupas. As vestimentas serão analisadas e comparadas com as que aparecem
nas imagens das câmeras de
segurança das agências atacadas. (Agencia Brasil)

Janot nega vazamentos na PGR
e diz que acusação
“beira a irresponsabilidade”
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, reagiu na
quarta-feira (22) às recentes declarações de que integrantes do
Ministério Público Federal
(MPF) teriam realizado uma
“entrevista coletiva” informal
com jornalistas para vazar informações sigilosas da Operação
Lava Jato. Sem especificar o autor, ele classificou manifestação
recente sobre o assunto de “disenteria verbal”.
Na terça-feira (22), o ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), fez um
duro discurso com críticas à
Procuradoria-Geral da República (PGR), durante a abertura de
uma sessão da Segunda Turma da
Corte, colegiado responsável
por julgar as questões relativas
à Lava Jato.
O ministro acusou a PGR de
ter vazado para a imprensa parte
dos nomes de pessoas citadas
nos depoimentos de delação premiada de ex-executivos da empreiteira Odebrecht, que se en-

contram sob segredo de Justiça.
Ele fez alusão a uma possível
anulação de provas em decorrência dos vazamentos.
Gimar Mendes fez referência a um artigo publicado no domingo no jornal Folha de
S.Paulo. Segundo o texto, a procuradoria divulgou extraoficialmente, em uma reunião com jornalistas, parte dos nomes de políticos que são alvo dos 83 pedidos de inquérito sigilosos enviados por Janot ao STF na semana passada.
“É uma mentira, que beira a
irresponsabilidade, afirmar que
realizamos, na ProcuradoriaGeral da República, coletiva de
imprensa para ‘vazar’ nomes da
Odebrecht”, afirmou Janot na
quarta-feira. “Só posso atribuir
tal ideia a mentes ociosas e dadas a devaneios, mas, infelizmente, com meios para distorcer fatos e desvirtuar instrumentos legítimos de comunicação
institucional.”
Janot fez o pronunciamento

no encerramento de uma reunião
de avaliação das eleições de
2016, realizada na Escola Superior do Ministério Público da
União, em Brasília, na manhã
de hoje. Para uma plateia composta por procuradores e jornalistas, Janot disse que “em
projeção mental, alguns tentam
nivelar todos à sua decrepitude moral”.
“Para isso acusam-nos de
condutas que lhes são próprias,
socorrendo-se não raras vezes da
aparente intangibilidade proporcionada pela posição que ocupam no Estado”, acrescentou,
numa referência a pessoas que
gozam de proteção jurídica especial, como é o caso de ministros do STF.
“Procuramos nos distanciar
dos banquetes palacianos. Fugimos dos círculos de comensais
que cortejam desavergonhadamente o poder político. E repudiamos a relação promíscua com
a imprensa”, disse Janot aos procuradores.

“Mentira”
No artigo da Folha de
S.Paulo , há críticas às chamadas
“coletivas em off”, quando os jornalistas se comprometem em não
revelar a fonte das informações,
o que, segundo o texto, é uma prática não só no relacionamento da
imprensa com membros do MPF,
como também com integrantes do
Congresso Nacional, do Palácio
do Planalto e, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Antes de encerrar, Janot reforçou que é uma
“mentira” a existência de tal prática no Ministério Público.
Logo no início de seu pronunciamento, Janot disse que
leria seu discurso para evitar “arroubos verbais”, mas, em uma
parte em que resolveu falar de
improviso, disse: “Apesar da
imputação expressa ao Supremo
Tribunal Federal, não ouvi uma
só palavra, de quem teve uma disenteria verbal ao se pronunciar, sobre essa imputação ao Palácio do Planalto, Congresso e
STF”. (Agencia Brasil)
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Ricardo e Renan, do JF Vôlei
“Sempre muito bom jogar
junto, ou até mesmo contra atletas da mesma geração, pois acaba se criando uma afinidade
maio, pela convivência que se
tem nas categorias de base. Ainda mais quando se ganha um campeonato tão importante como o
Mundial Sub-23”, disse Otávio.
Entrou em quadra, o central
da equipe paulista esquece as
boas recordações por um momento e o foco fica apenas no
jogo. “Temos que pensar em me-

lhorar sempre, mas a essa altura
do campeonato as equipes já estão em sua melhor forma. Então
temos que entrar com gás total,
e muito concentrados, para minimizar qualquer tipo de erro
bobo. Tenho certeza que dessa
forma temos totais condições de
conseguirmos outra vitória”,
afirmou Otávio.
Ricardo, por sua vez, também
vê totais condições em uma vitória do JF Vôlei. “O nosso time
é jovem e o espírito de alegria

de estar vivendo um bom momento, apesar da derrota no primeiro jogo, prevalece. Estamos
atravessando uma boa fase na
competição, estamos motivados
e temos tudo para surpreender o
time de Taubaté na casa deles”,
destacou o ponteiro do time de
Juiz de Fora.
Em mais uma oportunidade
de reencontrar antigos amigos,
Ricardo afirma que é sempre motivo de alegria mesmo que seja jogar contra eles. “Jogamos na base e
vivemos juntos esse momento marcante e especial, que foi o Mundial
Sub-23. Eu joguei em Taubaté ano
passado, ao lado do Otávio e do
Lucarelli. Mudar de time faz parte
do nosso esporte, mas o mais importante são as amizades. É sempre muito bom encontrar com o
Otávio e com todos eles. São jogadores por quem torço muito e sempre”, concluiu Ricardo.
A primeira edição do Campeonato Mundial Sub-23 masculino foi disputada no Brasil, na cidade de Uberlândia), em outubro
de 2013, e a seleção brasileira
foi campeã ao vencer a Sérvia por
3 sets a 2, em uma disputa bastante acirrada.

O tradicional Huanchaco
Longboard Pro que decidiu os
títulos sul-americanos da modalidade nos últimos anos está retornando ao calendário da WSL
South America depois de uma
temporada ausente. Nas duas últimas edições, o peruano Piccolo Clemente e a brasileira Atalanta Batista conquistaram o bicampeonato em 2014 e 2015 nas
ondas de Huanchaco, no balneário peruano da cidade de Trujillo, na região de La Libertad. O
evento estava marcado para acontecer nos dias 13 a 15 de abril,
no entanto, devido ao estado de
emergência em várias cidades do
Peru, teve que ser adiado para o
mês de julho em data ainda a ser
confirmada.
O aquecimento anormal das
águas do Pacífico na região costeira do Peru causou a maior precipitação em décadas, paralisan-

do grande parte do país depois de
deslizamentos de terra e rios
inundados. Pessoas foram varridas, estradas foram bloqueadas e
colheitas perdidas. Mais de 70
pessoas já perderam a vida e
100.000 pessoas estão desabrigadas após o período chuvoso
que veio com uma intensidade
dez vezes maior do que o normal,
disseram autoridades.
Cerca de metade das cidades
do Peru declarou estado de
emergência, especialmente no
norte do país andino, onde a
precipitação bateu recordes
históricos em vários estados,
de acordo com o primeiroministro, Fernando Zavala. O
Peru ainda tem que enfrentar
mais um mês de chuvas fortes, de acordo com a meteorologista Dimitri Gutierrez,
d o C o m i t ê P e r u a n o de El
Niño, já que o fenômeno deve se
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Huanchaco Longboard Pro é
adiado para julho no Peru

Augusto Olinto (BRA)
estender até o mês de abril. Até
o momento, cerca de 630.000
pessoas foram afetadas pela calamidade.
Diante deste quadro desolador, as autoridades locais, os or-

ganizadores do evento e a WSL
South America, decidiram pelo
adiamento do Huanchaco Longboard Pro para o mês de julho,
em data que será informada nos
próximos dias.

Foto/ Jump

CUP SERIES: evento para todos

Largada Swimming
Um evento para todos os gostos, no qual você pode compartilhar momentos agradáveis com
seus amigos e familiares. Assim
é a CUP SERIES, que reunirá,
num único final de semana, diferentes modalidades: corrida, triatlo, duathlon, aquathlon e natação em águas abertas. A etapa de
abertura será nos dias 1 e 2 de
abril, em Peruíbe, no litoral sul

paulista. As inscrições para cada
uma das disputas estão abertas,
com o menor preço do país para
atletas federados.
Os interessados poderão confirmar presença na primeira etapa
pelo
site
www.cupseries.org.br, onde também terão mais informações.
Essa vantagem do preço promocional para o atleta federado

acontece graças à parceria com
a SPTri, Federação Paulista de
Triathlon.
A CUP SERIES foi criada
para o atleta amador. Idealizado
pela TUBIG Sports, o evento
quer ser um motivador para os
atletas e equipes. Com várias
modalidades, permitirá uma maior participação no evento, com
cada um optando pela sua especialidade preferência.
Serão provas dinâmicas e um
sistema de pontuação original,
inspirado em estratégias de
eventos esportivos americanos,
incentiva a competitividade de
forma criativa e cativante. Competindo cada um na sua modalidade preferida.
As disputas da CUP Series
serão as seguintes: Running CUP
- corrida noturna de 5km; Triathlon CUP - prova na distância
Sprint (750m swim + 20km bike
+ 5km run); Duathlon CUP - prova na distância Sprint (2,5km run
+ 20km bike + 5km run); Aquathlon CUP - prova na distância
Sprint (750m swim + 5km run);

e Swimming CUP - Natação em
águas abertas nas opções de
750m e 1500m
Na CUP Series o que vale é
ser o mais rápido e seu principal
adversário será o relógio. Uma
das atrações do evento é que será
seletiva para a Copa Brasil de
Triathlon, principal evento do
calendário nacional, além de valer como uma etapa do Campeonato Paulista.
Os eventos terão rankings individuais e por equipes (assessorias),
semelhantes aos da Fórmula 1. Com
isso, o formato da CUP Series pretende oferecer uma opção interessante para aqueles que adoram uma
rivalidade saudável, seja na corrida,
na natação ou nos multi-esportes.
O objetivo maior de quem entra pra
vencer é se tornar, ao final das 3
etapas, o campeão dos campeões e
a melhor das equipes.
A CUP SERIES é uma realização da TUBIG Sports, em parceria com a SPTri - Federação
Paulista de Triathlon. Mais informações no site oficial,
www.cupseries.org.br

Full Time Sports
pronta para 2017
Rubens Barrichello e Allam Khodair dividem a equipe
pela quarta temporada seguinte
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A vitória no primeiro confronto das quartas de final da Superliga masculina de vôlei 2016/
2017 deu ao Funvic Taubaté (SP)
o primeiro passo na busca por
uma vaga nas semifinais. Nesta
quinta-feira (23), o JF Vôlei
(MG) tentará deixar a série melhor de cinco empatada. O confronto será às 21h55, no ginásio
Abaeté, em Taubaté (SP), e terá
transmissão ao vivo da RedeTV.
O duelo do segundo contra o
sétimo colocado na fase classificatória coloca frente a frente,
além dos dois maiores pontuadores desta edição da Superliga, alguns amigos. Os opostos Renan
e Wallace lideram as estatísticas,
com 461 e 424 pontos, respectivamente, e um grupinho campeão mundial na primeira edição
do campeonato na categoria sub23 se reencontra nesta série.
Pelo lado do Funvic Taubaté,
os ponteiros Lucarelli e Lucas
Lóh e o central Otávio estavam
na equipe dirigida pelo técnico
Rubinho. Pelo JF Vôlei, o ponteiro Ricardo. A cada encontro,
algumas lembranças que ficam
restritas aos momentos de descontração, fora das quadras.
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Funvic Taubaté recebe JF Vôlei
para 2ª rodada das quartas de final

Allam Khodair
Experiência pode ser
considerado o ponto forte
desse time que tem Rubens
Barrichello (26 anos de automobilismo), Allam Khodair (iniciando sua 13ª temporada na Stock Car), ambos,
sob o comando do chefe de
equipe Maurício Ferreira
(14ª temporada em 2017
com a Full Time Sports). O
time já conhecido faz sua
quarta temporada juntos, com
um histórico das temporadas
de 2014, 2015 e 2016 de: 1
título de equipe e piloto
(2014), 7 vitórias e 7 pole
positions.
Nesta temporada o formato de rodada dupla continua, porém com duas corridas com o mesmo tempo de
duração, 40 minutos. O vencedor da primeira bateria fará
30 pontos e o da segunda bateria acumula 20 pontos. Outra mudança na categoria é o
formato do treino classificatório, que será dividido em
três partes: Q1 - todos os
carros na pista divididos em
dois grupos, os 15 primeiros
se classificam para o Q2 - os
seis melhores tempos se
classificam para a última etapa, o Q3 - os classificados
vão para a pista sozinhos para
uma volta lançada.
Com entrosamento antigo, a equipe chega em 2017
para correr em duas pistas
novas no calendário da Stock Car, Velo Cittá, que fica
localizado em Mogi Guaçu
(SP) e o Autódromo Internacional Juan & Oscar Gálvez,
em Buenos Aires.
Mauricio Ferreira:
“Poder ter continuidade
em um trabalho pela quarta
temporada seguinte é realmente prazeroso, e falando
de dois pilotos como o Rubens e o Allam é ainda mais
enfático. Estamos começando a quarta temporada, mas

sempre temos o que aprender, o que evoluir. Nesses
últimas três anos juntos
conquistamos além de
aprendizado e sintonia de
trabalho, vitórias, pódios e
um campeonato. Ficamos
entre os três primeiros como
equipe nas três temporadas,
Rubens entre os quatro primeiros colocados em todas
elas e Allam entre os Top10.
Enfim, temos números e
mais que isso, estamos prontos para 2017.”
Rubens Barrichello:
“Super feliz de começar
a quinta temporada com a
Full Time. Eu me dou muito
bem com o Maurício, nós
temos uma sinergia ímpar, as
vezes nem precisamos nos
falar para entender o que precisamos fazer. Eu amo a Stock Car, desde muleque eu
sempre quis estar lá, então
estou em um lugar que realmente quero. Meus companheiros de equipe estão fortes e isso me deixa mais empolgado, e ter a Bia na equipe (Bia Figueiredo está na
Full Time Academy), uma vez
que eu sempre estive por perto dela nessa trajetória de automobilísmo é sem dúvida
muito bom tê-la por perto.
Enfim, estou feliz e confiante para mais uma temporada
Full Time Mobil Medley.”
Allam Khodair:
“Estou empolgado como
no começo da minha carreira e confiante que terei o
melhor equipamento que já
tive na Stock Car.Tenho uma
história longa com a equipe
inteira e com o Mauricio, e
sabemos que nosso potencial juntos ainda não chegou
onde podemos chegar. Feliz
em manter meus parceiros
Havoline/ Texaco e Blau e
com vontade de fazer o melhor ano da minha vida!”

