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Investimentos no Tesouro Direto
atingem recorde de R$ 42,9 bilhões
Governo quer dar 6 meses para estados
e municípios reformarem Previdência
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Anúncio de aumento de tributos pode
ficar para quarta-feira, diz Meirelles

O estoque no Tesouro Direto chegou a R$ 42,9 bilhões
em fevereiro, o maior valor já
registrado, com um crescimento de 3% em relação a janeiro
(R$ 41,7 bilhões) e de 53,2%
sobre fevereiro de 2016 (R$ 28
bilhões). As aplicações alcançaram R$ 1,78 bilhão e os resgates, R$ 900,6 milhões, sendo R$ 777 milhões relativos às
recompras ocorridas no mês e
R$ 123,6 milhões aos vencimentos de fevereiro. Os valo-

Pistas de cobrança
automática têm redução
de 41,7% dos acidentes
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Abertura de
novo corredor
auxilia esforços
humanitários no
Sudão do Sul
Em um momento em que
os esforços internacionais estão crescendo para aliviar o
impacto da fome no Sudão do
Sul, o Acordo de Cartum (capital do Sudão) para abrir um novo
corredor humanitário dá impulso às atividades de socorro em
andamento e economiza muito
tempo e esforço. As informações são da agência de notícias
chinesa Xinhua.
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A Assembleia Geral das Nações Unidas iniciou na segunda-feira (27) as negociações de
um acordo para proibir as armas
nucleares e a eliminação total
dos arsenais existentes. O encontro ocorrerá em duas fases:
a primeira, desta segunda-feira
até sexta-feira (1º ), e a segunda, entre 15 de junho e 7 de julho. As informações são da
ONU News.
O presidente da Assembleia Geral, embaixador Peter
Thomson, cujo mandato vai até
setembro deste ano, não pôde
participar da abertura, mas suas
declarações foram lidas pelo
embaixador de Bangladesh na
Organização das Nações Unidas (ONU), Masud Bin Momen.
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Fachin decidirá em abril
se citados em delações da
Odebrecht serão investigados

Ministro do STF Edson Fachin
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fa-

chin deve anunciar no mês que
vem se aceita os 83 pedidos de
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TJ do Rio vai ao Supremo
para garantir pagamento de
servidores do Judiciário

abertura de investigação contra
citados nas delações de ex-diretores da empreiteira Odebrecht no âmbito da Operação
Lava Jato. De acordo com sua
assessoria, o trabalho de análise dos pedidos entrará pelo
mês de abril.
Há duas semanas, Fachin recebeu do p rocurador-geral da
República, Rodrigo Janot, os
pedidos de investigação e deve
assinar em conjunto todo o material sobre as delações da
Odebrecht, que 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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Força Sindical quer
regulamentação de
contribuição de empregados
não filiados
Página 13
Petróleo leva arrecadação
federal ao maior valor para
fevereiro desde 2015
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Esporte

Vettel vence a primeira
etapa da F-1 na Austrália
Não foi exatamente uma
surpresa, porque a Ferrari já
havia liderado os testes de
pré-temporada e todo mundo acreditava que a equipe
pudesse se colocar na briga
pela vitória na primeira etapa do campeonato, disputada no último domingo, em
Melbourne, na Austrália.
Mas a vitória de Sebastian
Vettel deu, sim, uma chacoalhada no ambiente da Fórmula 1.
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Tuka Rocha lança
seu carro da
temporada 2017
Tuka Rocha apresentou seu
novo carro para a temporada
2017 da Stock Car. Com o
apoio da Webmotors, HMedic,
The North Face, New York

Foto/Scuderia Ferrari

Assembleia
Geral da
ONU quer
eliminação
total de armas
nucleares

16º C

Brasileiro de Rally Baja:
Rodrigo Varela vence e
reassume liderança

Noite

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,12
Venda:
3,12
Turismo
Compra: 3,00
Venda:
3,26

EURO
Compra: 3,39
Venda:
3,40

OURO
Compra: 117,97
Venda: 130,20

Bruno Varela venceu a terceira etapa do Brasileiro de
Rally Baja

A ‘Família da Poeira’ continua fazendo sucesso no Campeonato Brasileiro de Rally Baja
entre os UTV. No último domingo (26) Rodrigo Varela (CanAm/Blindarte/Arisun/Tecmin)
venceu a 4ª etapa do certame nacional, que encerrou o Rally da
Ilha na Estância Balneária de Ilha
Comprida, no litoral sul de São
Paulo. Com este resultado o piloto do Can-Am Maverick X3
Rs recuperou a liderança com
90 pontos, apenas cinco de vantagem sobre o seu irmão caçula, Bruno Varela, que havia vencido a 3ª etapa no sábado e assumido a ponta do campeonato, e agora retornou à vice-liderança.
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Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo
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Foto/ Haroldo Nogueira

Terça: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite nublada
com possibilidade
de garoa.

Yankees e da Contuflex, o
Chevrolet Cruze #25 será
preparado pela RCM do pentacampeão Rosinei Campos,
o Meinha.
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Mundial de Surf
retoma atividades
com segunda etapa
na Austrália

Sebastian Vettel

Previsão do Tempo

res foram divulgados na segunda-feira (27) pelo Tesouro
Nacional, em Brasília.
No mês, foram realizadas
184.091 operações de investimento no programa. O valor
médio por operação foi de R$
9.667,61. Os investimentos de
até R$ 5 mil corresponderam a
73,9% das vendas ocorridas no
mês, maior percentual da série
histórica, o que evidencia a utilização do programa por pequenos investidores. Página 3

Adriano de Souza
Pela 31ª vez em sua história,
a praia australiana de Margaret
River recebe os melhores surfistas do planeta em disputa válida
pela segunda etapa do Mundial de
Surf em 2017. Os atletas mascu-

linos e femininos entram na
água a partir desta quarta-feira
(noite de terça-feira no Brasil),
quando será aberta a janela de
competição que vai até 9 de
abril.
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Pistas de cobrança automática têm
redução de 41,7% dos acidentes
Roubos e homicídios
apresentam queda em fevereiro
O número de roubos em geral e de veículos diminuíram em
fevereiro em todo o Estado e
as taxas de homicídio continuam em queda e se mantém entre as mais baixas das séries dos
últimos 12 meses, desde o início das estatísticas divulgadas
pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), em 2001.
De acordo com os dados divulgados à imprensa pela SSP, na
sexta-feira (24), o índice de vítimas por homicídios que era de
8,47, em março de 2016, caiu para
8,46 por 100 mil habitantes, em
fevereiro de 2017.
No tocante ao número de roubos em geral, embora a taxa tenha apresentado elevação de
0,87% nos dois primeiros meses
do ano, no acumulado dos últimos 12 meses houve queda de
1,50%. Foram registrados 384
casos a menos em relação a fevereiro do ano passado, um recuo
de 25.643 para 25.259 no número total de casos registrados.
No mesmo período, também
houve queda no números de roubos de automóveis. A redução foi
de 6.07%, de 6.098 casos regis-

trados em fevereiro do ano passado para 5.728, em fevereiro de
2017, 370 casos a menos no período. Esse foi o menor número
de casos registrados desde 2010.
Houve redução de 7,5% nos dois
primeiros meses do ano.
Queda de 7,72% também no
número de furtos de veículos no
período de fevereiro de 2016 a
fevereiro de 2017, com redução
de 9.096 para 8.267, no período.
Com relação a janeiro deste ano
a queda percentual foi de 8.82%.
Dados favoráveis também em
relação ao número de casos de
homicídios dolosos, que, embora tenham aumentado em 3,04%
em fevereiro – de 287 para 296
– registraram queda de 0,69% nos
dois primeiros meses do ano –
de 581 para 577.
Houve aumento de 6,85% no
número de vítimas de homicídio
em fevereiro e de 3,84% no acumulado dos dois primeiros meses do ano. Entretanto, apesar da
elevação no acumulado do ano, o
número de vítimas caiu nos últimos doze meses: de 8,47 casos
por mil habitantes para 8,46 casos por mil habitantes.

CESAR
NETO
C Â MAR A ( S P)
Ao fim do 3º mês de mandato, é positiva a atuação inicial
dos novos vereadores - inclusive os parentes de ex-vereadores e
deputados ALESP / federais. A maioria já compreendeu que a Casa
é uma ‘escola de política’.
PR E F E I T U RA ( S P )
Não ida de Doria (PSDB) ao mais ridículo - tinha até povo dos protestos (avenida Paulista) por um Brasil no
qual haja menos corrupção deixa claro o quanto pode se dar ao
luxo de não lembrar que Lapa é Zona Oeste.
A S S E M B LE I A ( S P )
Romaria de prefeitos e vereadores de todas as regiões do
Estado de São Paulo começam a dar o tamanho de como o deputado e agora ex-presidente Capez (PSDB) pode se dar bem como
candidato à Câmara Federal.
GOVERNO (SP)
Observadores dos cenários da política paulista e nacional consideram que o ex-Presidente FHC podia ter dormido sem a única
resposta que Doria podia dar nos prognósticos pra 2018: ”errou
2 vezes sobre meu futuro”.
CONGRESSO
Se no início do 2º mandato da agora ‘impedida’ Dilma (exPDT no PT) renomados deputados e senadores de
legendas governistas chantageavam o Executivo, imaginem o ‘baixo clero’ que agradece à ‘mãe’ Odebrecht.
PR E S I D Ê N C I A
Pergunta da hora: o que tá rolando - falhas no controle
de qualidade até crimes de maquiagem de produtos vencidos - no
setor das carnes brasileiras, rola também com venenos aplicados
no agronegócio exportador ?
H I S TÓ R I A S
Agora bispo e presidente executivo da convenção nacional das
Assembleias de Deus - ministério Madureira que agora inclui a
grife Bom Retiro - Samuel Ferreira ‘ungiu’ o teólogo /
administrador Alexander Oliveira, pra ...
DA
... dobrar à Câmara Federal com o deputado estadual Cesinha
de Madureira. Alex, agora ‘de Madureira’, tem 40 de idade e nasceu em Piracicaba, terra do ex-deputado estadual (ALESP) Dilmo. Dirigente da igreja que ...
P O L ÍT I C A
... vai crescer do Brás pro Bom Retiro, Alex tem nas mãos a
condição de realizar um ‘triunvirato’: João Jorge na Câmara paulistana de vereadores, Cesinha na ALESP e ele próprio na Câmara dos Deputados em Brasília.
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 meta da Artesp para 2017
é reduzir ainda mais o número
de ocorrências através do aperfeiçoamento de parcerias na fiscalização. As ações visam a ampliação do uso de equipamentos
automáticos não metrológicos
combinado com a presença física de homens da Polícia Rodoviária nas praças de pedágio e
nos Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias, particularmente quanto
a fiscalização de infrações diretamente relacionadas ao comportamento de risco dos motoristas (ultrapassagens proibidas
e desrespeito à distância de segurança do veículo que segue à
frente, etc).
Fiscalização
A evasão do pedágio é uma
infração grave, de acordo com o
Código de Trânsito Brasileiro, e
resulta em multa de R$ 195,23
e perda de cinco pontos na Carteira de Habilitação. Além disso, a prática de evasão de pedágio também compromete a segurança viária e contribui para a
ocorrência de acidentes, já que
os motoristas não mantêm distância segura do veículo que segue à sua frente, além de dirigirem acima do limite de velocidade estabelecido para as praças
de pedágio.

Para a Polícia Militar Rodoviária, a maioria dos motoristas
que utiliza essa prática repetidamente está envolvida em outras
infrações, como adulteração das
placas e uso de veículos clonados ou dublês, entre outros delitos. Nesse sentido, o compartilhamento de dados e imagens
das concessionárias de rodovias com o Sistema Detecta da
Polícia Militar contribuirá para
o incremento da segurança pública.
Desde o final do ano passado, atendendo à Portaria 179 do
Denatran, as concessionárias de
rodovias passaram a instalar
equipamentos automáticos não
metrológicos programados especificamente para detectar a
evasão de pedágio nas pistas automáticas.
Aquelas que já possuem a
homologação dos equipamentos
pelo DER são: Autoban, que opera o Sistema Anhanguera/Bandeirantes; Ecovias, que opera o
Sistema Anchieta/Imigrantes;
ViaOeste que administra trechos
das rodovias Castelo Branco
(SP-280) e Raposo Tavares (SP270); CART, que opera as rodovias nas regiões de Bauru e Presidente Prudente; SPvias, que
administra trechos da SP-270 e
da SP-280; a Renovias, que opera a rodovia Governador Adhe-

mar de Barros (SP-340); Triângulo do Sol, que administra a Rodovia Washington Luís (SP-310); e
Rota das Bandeiras, que opera a
Rodovia D.Pedro I (SP-065).
Outras concessionárias estão em fase de testes dos equipamentos para homologação junto ao DER.
Dicas de segurança
Para evitar acidentes e colisões nas praças de pedágio, os usuários das pistas automáticas devem
estar atentos a algumas regras de
segurança, conforme abaixo:
– Respeite o limite de velocidade máxima de 40 Km/h ao
passar pelo pedágio;
Mantenha distância de pelo
menos 30 metros do veículo que
está a sua frente;
– Na entrada e passagem pela
pista automática, mantenha velocidade constante e dentro dos
limites definidos;
– Fique atento em relação a
veículos pesados ou em alta velocidade na passagem pela pista
automática; esses veículos podem ter capacidade de frenagem
inferior a do seu veículo;
– Caso a cancela não abra,
aguarde as orientações de um funcionário da concessionária e mantenha o pisca-alerta do seu veículo ligado até o atendimento.

Prefeitura de SP inaugura primeira bateria de
banheiros reformados no Parque Ibirapuera

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

As
ações
integradas
da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), da
Polícia Militar Rodoviária e das
concessionárias das rodovias
estaduais paulistas resultaram na
redução de 41,7% no número de
acidentes nas pistas de cobrança automática em 2016.
A estatística positiva é reflexo direto das medidas adotadas
para ampliar os níveis de segurança de tráfego. Entre elas, destaque para a melhoria da sinalização de solo, que determina
mais controle na aproximação
das pistas do pedágio automático e permite maior segurança no
atendimento aos veículos que
param na pista quando, eventualmente, a cancela não abre.
Em 2015, foram registrados
1.135 acidentes nas pistas automáticas dos 6,9 mil quilômetros
de rodovias estaduais sob concessão em São Paulo. Esse número caiu para 664 no ano passado. Também houve queda, na
ordem de 11,4%, no total de acidentes com vítimas, considerando mortos e feridos.
Ao todo foram registradas
62 ocorrências com feridos no
ano passado, ante 70 em 2015.
Em relação ao número de mortes, em 2016 não houve nenhum
caso, contra o registro de uma
vítima fatal no ano anterior.

S. Paulo

Assinatura on-line
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R. Albion, 229 - Cj. 115 Lapa
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O prefeito João Doria inaugurou neste sábado (25) os quatro primeiros conjuntos de banheiros (oito unidades) reformados no Parque Ibirapuera, na
Zona Sul de São Paulo. As obras
ocorreram após uma parceria
entre a Prefeitura e a Cyrela, responsável pela reforma de oito
conjuntos de banheiros (16 unidades) do parque até o fim de
junho. A Unilever, também parceira do projeto, cuidará da limpeza e da conservação, além de

doar materiais de higiene pelo
período de 1 ano.
“Há exatamente 60 dias eu
estive aqui e convidei alguns
amigos, que são empresários, e
verificamos que os banheiros
estavam em péssima qualidade.
Imediatamente iniciamos as reformas com investimento privado. Sessenta dias depois estamos inaugurando metade de todos os banheiros do parque, todos com acessibilidade. Os outros oito banheiros, que comple-

tam os 16 banheiros do parque
estarão entregues em 60 dias”,
disse o prefeito
Já estão disponíveis para uso
da população quatro conjuntos
de banheiros: dois na marquise,
um próximo à pista de cooper
e um próximo ao planetário. A
reforma inclui troca das louças, metais, azulejos, pintura,
iluminação e espelhos, num
total de R$ 450 mil investidos.
Para manutenção e zeladoria
dos banheiros, incluindo mate-

riais de limpeza e contratação de
banheiristas, o custo estimado é
de R$ 340 mil.
“Esses banheiros estavam
apodrecidos. Eu peço às pessoas que nos ajudem a preservar
o patrimônio dos parques, evitando depredação, roubo de
material e pichação. Os banheiros vão funcionar muito
bem com a ajuda da população”, ressaltou o secretário do
Verde e o do Meio Ambiente,
Gilberto Natalini.

Saúde lança guia de prevenção de
tuberculose para soropositivos
Pensando neste perfil de pacientes, a Secretaria de Estado da Saúde lança na terçafeira (28) um guia para prevenção e tratamento da tuberculose em pessoas vivendo
com HIV. A publicação da
Centro de Referência e Treinamento DST/Aids e da Divisão de Tuberculose do Centro
de Vigilância Epidemiológica
(CVE) é dirigida a profissionais de saúde da rede pública
do Estado.
O objetivo é proporcionar
um atendimento mais especializado e humanizado para pacientes soropositivos. A tuberculose é uma das principais causas

de óbitos em pessoas com HIV
e as chances de a doença se manifestar nestes pacientes é de 20
a 30% maior do que em quem
não tem o vírus.
O lançamento da publicação
é alusivo ao Dia Mundial de
Combate à Tuberculose comemorado todos os anos, no dia
24 de março. O guia traz informações sobre prevenção, tratamento, rastreamento e diagnóstico da doença e alerta para
o impacto da transmissão da
doença entre a comunidade de
pacientes com HIV.
Na mesma terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde
premia os municípios, serviços

de saúde e centros de vigilância epidemiológica que mais
incentivaram a busca de casos
no Estado. O evento acontece
no Centro de Convenções Rebouças, zona Oeste da cidade
de São Paulo.
A meta da Secretaria é reduzir a incidência da doença
para menos de 10 casos para
cada 100 mil habitantes até o
ano de 2035 e para menos de
um caso por um milhão de habitantes até 2050.
Em 1998, o número de casos registrados no Estado a
cada 100 mil habitantes era de
49,3. Esse número caiu para
38,1 casos para cada 100 mil

habitantes, em 2016, o equivalente a uma redução de 23% no
número de casos verificados
no Estado.
A tuberculose pode ser evitada com a vacinação precoce de
crianças já após o nascimento ao
máximo até os quatro anos. A
vacina BCG está disponível gratuitamente nos postos de vacinação das redes do Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo
maternidades.
A doença é contagiosa e pode
ser transmitida pela saliva do indivíduo infectado ao falar, espirrar ou tossir. Ela ataca principalmente os pulmões mas pode afetar outros órgãos ou sistemas.

Procon-SP: salões de luxo de SP são
flagrados com produtos vencidos
Quem mora em São Paulo e
costuma frequentar salões de
beleza de luxo precisa ter a atenção redobrada. O Procon-SP realizou a Operação Vênus para
fiscalizar esses estabelecimen-

tos e constatou irregularidades
em 100% deles.
Entre os dias 8 e 24 de março, 34 salões foram averiguados
e autuados, como o Marcos Proença, Jassa Cabelereiros e Cos-

méticos, Retrô Hair, Estúdio W
e Jacques Janine Eldorado.
Durante a fiscalização, os
agentes do Procon encontraram
irregularidades, como utilização
de produtos sem prazo de vali-

dade ou com esta informação
apagada, 27%; utilização de produtos vencidos, 25% e serviços
e produtos sem informação de
preço ou com o preço disposto
de forma irregular, 23%.

Mutirão Mário Covas chega
à região da Lapa
A região da Lapa, Zona Oeste da cidade, recebeu neste domingo (26) a 12ª edição do Programa Calçada Nova – Mutirão
Mário Covas. A ação recuperou
as calçadas da Praça Barão de
Ibirocaí – Vila Jaguara, próximo à rua José Mascaro. O mutirão tem como principal objetivo promover, junto à população, a recuperação das calçadas,
ampliando a acessibilidade
partindo da periferia em direção
ao Centro da cidade.

Durante a ação, o prefeito
João Doria colaborou na remoção dos entulhos da calçada antiga e na concretagem do
piso novo.
Segundo o prefeito, o esforço irá continuar e não se resume apenas à praça. “Continuem
ajudando, apoiando, melhorando
a frente da sua casa, os canteiros, as praças, adotem, abracem
e contribuam para que a cidade
fique mais linda”, disse.
O mutirão segue até a próxi-

ma sexta-feira com a finalização
de todo o calçamento da praça,
podas de árvores e recolocação
dos bancos.
“A ação tem como objetivo
melhorar a cidade de São Paulo
por meio da solidariedade. Há 20
anos que nenhum prefeito vinha
até essa região”, ressaltou o prefeito regional da Lapa, Carlos
Eduardo Batista Fernandes.
Outras ações do Programa
Calçada Nova – Mutirão Mário
Covas já foram feitas nos bair-

ros de Freguesia do Ó,
Parelheiros, Perus, Cidade
Tiradentes, Pirituba, Cidade
Ademar, Aricanduva, M’Boi
Mirim, Itaim Paulista, Vila
Maria e Raposo Tavares.
“A praça estava abandonada e
com muita sujeira. Era muito
perigoso. Já percebi a mudança
nesta semana. Agora eu acredito
que as crianças e os idosos devem voltar a frequentar esse espaço que é nosso”, disse a moradora da região Ronilda Galdino.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Investimentos no Tesouro Direto
atingem recorde de R$ 42,9 bilhões
O estoque no Tesouro Direto chegou a R$ 42,9 bilhões em
fevereiro, o maior valor já registrado, com um crescimento de
3% em relação a janeiro (R$
41,7 bilhões) e de 53,2% sobre
fevereiro de 2016 (R$ 28 bilhões). As aplicações alcançaram R$ 1,78 bilhão e os resgates, R$ 900,6 milhões, sendo
R$ 777 milhões relativos às
recompras ocorridas no mês e
R$ 123,6 milhões aos vencimentos de fevereiro. Os valores foram divulgados na segunda-feira (27) pelo Tesouro
Nacional, em Brasília.
No mês, foram realizadas
184.091 operações de investimento no programa. O valor
médio por operação foi de R$

9.667,61. Os investimentos de
até R$ 5 mil corresponderam a
73,9% das vendas ocorridas no
mês, maior percentual da série
histórica, o que evidencia a utilização do programa por pequenos investidores.
Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os indexados ao Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) -Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais-, cuja participação no volume total de investimentos atingiu 50,3%. Os títulos indexados
à taxa Selic (Tesouro Selic) corresponderam a 26,5% do total e
os prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros Semestrais), a 23,3%.

Em relação ao prazo, 21,4%
dos investimentos ocorreram
em títulos com vencimentos acima de 10 anos. As aplicações em
títulos com prazo entre 5 e 10
anos representaram 56,2% e as
com prazo entre 1 e 5 anos,
22,3% do total.
Em fevereiro, o acréscimo
no número de investidores ativos (que efetivamente possuem aplicações) foi de 18.538.
Com isso, o total de investidores ativos no programa alcançou 441.969, uma variação
de 69% nos últimos doze meses. Já o acréscimo mensal de
investidores cadastrados foi
de
50.478,
totalizando
1.249.281 participantes inscritos, o que representa aumento de

85% nos últimos 12 meses.
Estoque
Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume do estoque de
R$ 42,9 bilhões, alcançando
63,8%. Na seqüência, aparecem
os títulos indexados à taxa Selic,
com participação de 20,6%, e os
títulos prefixados, com 15,6%.
A maior parte do estoque,
52,4%, é composta por títulos
com vencimento entre 1 e 5
anos. Os títulos com prazo entre 5 e 10 anos correspondem
a 21,8% e os com vencimento
acima de 10 anos, a 16,8% do
total. Cerca de 9,0% dos títulos vencem em até 1 ano.
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro reduz de 4,15%
para 4,12% projeção para a inflação
O mercado financeiro reduziu, pela terceira vez consecutiva, a projeção para a inflação este
ano. A estimativa para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de
4,15% para 4,12%, de acordo
com o boletim Focus, uma publicação elaborada todas as semanas pelo Banco Central (BC),
e divulgada às segundas-feiras.
A projeção para a inflação

este ano está abaixo do centro
da meta, que é 4,5%. A meta tem
ainda limite inferior de 3% e
superior de 6%. Para 2018, a
projeção segue em 4,5%.
A previsão de instituições financeiras para o crescimento da
economia (Produto Interno Bruto – PIB, soma de todas as riquezas produzidas pelo país) este ano
foi ajustada de 0,48% para
0,47%. Para o próximo ano, a

estimativa foi mantida em 2,5%.
Selic deve fechar ano em 9%
Para o mercado financeiro,
a taxa Selic encerrará 2017 em
9% ao ano. Para o final de 2018,
a expectativa permanece em
8,50% ao ano. Atualmente, a
Selic está em 12,25% ao ano. A
Selic é um dos instrumentos
usados para influenciar a atividade econômica e a inflação.

Quando o Copom aumenta a
Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos
nos preços, porque juros mais
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Quando o
Copom diminui os juros básicos,
a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo
à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação. (Agencia Brasil)

Ministério da Agricultura interdita mais
dois frigoríficos alvos da Carne Fraca
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) anunciou na segundafeira (27) a interdição de mais
duas unidades frigoríficas alvos da Operação Carne Fraca,
o Souza Ramos, em Colombo,
e Transmeat, em Balsa Nova,
ambos no Paraná.

Os dois frigoríficos estão
entre os 21 investigados na operação da Polícia Federal (PF),
deflagrada dia 17 de março para
apurar suspeitas de irregularidades na produção de carne processada e derivados, bem como na
fiscalização do setor.
Outras três unidades já havi-

am sido interditadas pelo ministério no dia 17. As unidades da Peccin Agro Industrial
em Curitiba (PR) e Jaraguá do
Sul (SC), onde são produzidos
embutidos (mortadela e salsicha), e da BRF (dona das
marcas Sadia e Perdigão, entre outras), em Mineiros

(GO), onde é feito o abate de
frangos.
O ministério não especificou os motivos das novas interdições. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, concederá
entrevista coletiva esta tarde
para apresentar um balanço da
operação. (Agencia Brasil)

Vendas do varejo devem cair 3,6%, mas
tendência é de recuperação, diz entidade
O volume de vendas do varejo nacional deve cair 3,6% entre setembro do ano passado e
setembro deste ano, de acordo
com estimativa do Instituto de
Economia da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
Apesar da previsão de queda, a
estimativa indica uma recuperação de 3 pontos percentuais em
um ano. No período anterior (setembro de 2015 a setembro do
ano passado), o volume de vendas do comércio varejista brasi-

leiro recuou 6,6%.
“A perspectiva é de uma recuperação lenta do varejo nos
próximos meses, mas ainda no
campo negativo. O aumento do
desemprego, a queda na renda do
trabalhador e a escassez de crédito dificultam uma retomada
mais rápida”, disse o presidente
da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, Alencar Burti.
Segundo Burti, o ano de retomada do setor varejista será 2018,

quando taxas expressivas de crescimento devem voltar a ser registradas. “O ano de 2017 é de transição: estamos superando os efeitos da crise. No ano que vem, tudo
sinaliza para tempos melhores.”
Para o professor da Escola
Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getulio Vargas
Antonio Porto, a variação do
volume de vendas do varejo será
mais positiva que a expectativa
da Associação Comercial porque
a economia está se recuperando,

Petróleo leva arrecadação federal
ao maior valor para fevereiro
desde 2015
A recuperação dos preços
internacionais e o aumento da
produção de petróleo impediram
a entrada de recursos no caixa do
governo de cair em fevereiro.
Segundo números divulgados há
pouco pela Receita Federal, a
arrecadação federal somou R$
92,358 bilhões em fevereiro,
valor 0,36% mais alto que o do
mesmo mês do ano passado,
descontando a inflação oficial
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).
Em valores corrigidos pela
inflação, o montante é o maior
registrado para fevereiro desde
2015. Nos dois primeiros meses deste ano, a arrecadação federal soma R$ 229,75 bilhões,
acumulando alta real (descontado o IPCA) de 0,62% em relação ao primeiro bimestre do ano
passado, também no nível mais
alto desde 2015.
Detalhamento
A recuperação deve-se exclusivamente às receitas não administradas pela Receita Federal,
que incluem os royalties do petróleo e acumulam alta de 53,3%
acima da inflação nos dois primeiros meses do ano. Se fossem
levadas em conta apenas as receitas administradas pelo Fisco (impostos e contribuições), a arrecadação nos dois primeiros meses do ano teria caído 0,48%,

descontado o IPCA.
De acordo com a Receita
Federal, os principais tributos
que lideram a queda na arrecadação nas receitas administradas
são a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e o Programa de Integração Social (PIS), cuja arrecadação somada caiu R$ 2,3 bilhões (-4,85%) nos dois primeiros meses do ano em relação a
janeiro e fevereiro do ano passado, descontada a inflação. Cobrados sobre o faturamento, o
PIS e a Cofins refletem a queda
nas vendas.
Em segundo lugar, estão os
impostos de Importação e sobre
Produtos Industrializados (IPI),
cobrados sobre os produtos importados, cujas receitas caíram
R$ 1,7 bilhão (-19,78%) considerando o IPCA. De acordo
com a Receita, a redução devese principalmente à queda de
21,4% na taxa média de câmbio
nos últimos 12 meses, que reduziu o valor em reais das compras do exterior, apesar do aumento de 11,97% do valor em
dólares das importações.
O terceiro tributo que puxou
a queda nas receitas administradas foi a contribuição para a Previdência Social, que acumula
queda de R$ 1,2 bilhão (1,87%), descontada a inflação
pelo IPCA. De acordo com o

chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita, Claudemir
Malaquias, os dados mostram
que o emprego formal está se
recuperando em velocidade mais
lenta que o restante da economia.
Crescimento nas grandes
empresas
Na contramão da queda nos
demais tributos, a arrecadação
do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) acumula alta real
(acima da inflação) de R$ 3 bilhões (6,35%) em janeiro e fevereiro. O aumento, explicou Malaquias, é consequência de que as
grandes empresas, que declaram
pelo lucro real, aumentaram as estimativas mensais de lucro. “A redução dos custos, provocada pela
queda da inflação, pode fazer as
empresas terem uma lucratividade maior”, justificou.
Em janeiro e fevereiro, as
grandes empresas pagam IRPJ e
CSLL baseadas em estimativas
de lucro. A partir de março, elas
descontam a diferença na declaração de ajuste. Caso o lucro
suba mais que o esperado, as
companhias pagam mais dos
dois tributos. Se o lucro vier
abaixo do projetado, as empresas são restituídas pelo Fisco
por meio de compensações tributárias. (Agencia Brasil)

com melhorias visíveis para o
mercado interno.
“O consumidor está com
mais segurança, o empresário
está com mais segurança. Há
queda de juros, perspectiva de
recuperação de emprego, porque
já se começou a gerar um pouco
de emprego. Não chega a crescer muito porque a queda no ano
anterior foi tão grande que zerou até setembro. Não vejo queda continuada, vejo recuperação.” (Agencia Brasil)

Número de
usuários de
TV por
assinatura
volta a cair
em fevereiro
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) registrou em fevereiro mais uma queda no número de assinantes de
TV paga. No segundo mês do
ano, a TV por assinatura tinha
18,6 milhões de clientes, o que
corresponde a uma diminuição
de 0,51% em relação a janeiro.
Nos últimos 12 meses, a redução chegou a 2,02%.
Nenhuma tecnologia de TV
por assinatura apresentou crescimento de janeiro para fevereiro de 2017, segundo a Anatel. No entanto, em 12 meses,
a fibra óptica apresentou crescimento de 25,69% e todos os
outros serviços apresentaram
queda. Em termos absolutos, a
maior redução foi registrada
por usuários de satélite, serviço que perdeu 319.303 assinantes (-2,91%).
No último mês, Sergipe liderou a redução percentual no
número de usuários de TV paga,
com uma queda de 3,67%, seguido de Pernambuco, com redução de 1,58%, e da Bahia,
com diminuição de 1,15%.
(Agencia Brasil)

Assembleia Geral da
ONU quer
eliminação total de
armas nucleares
A Assembleia Geral das Nações Unidas iniciou na segundafeira (27) as negociações de um acordo para proibir as armas
nucleares e a eliminação total dos arsenais existentes. O encontro ocorrerá em duas fases: a primeira, desta segunda-feira até
sexta-feira (1º ), e a segunda, entre 15 de junho e 7 de julho. As
informações são da ONU News.
O presidente da Assembleia Geral, embaixador Peter Thomson, cujo mandato vai até setembro deste ano, não pôde participar da abertura, mas suas declarações foram lidas pelo embaixador de Bangladesh na Organização das Nações Unidas (ONU),
Masud Bin Momen.
Na nota, Thomson lembra que a ONU tenta eliminar as armas
nucleares há mais de 70 anos, mas que, ainda assim, está difícil
visualizar um mundo sem esse tipo de armamento. Ele disse que
os estoques de armas nucleares hoje são os menores desde o fim
da Guerra Fria. Mas destaca que essas armas ainda existem, impondo riscos inaceitáveis para a humanidade.
Desenvolvimento Sustentável
Segundo Peter Thomson, uma simples falha técnica em uma
arma nuclear pode causar “danos inimagináveis, com mortes em
massa, destruição e consequências de longo prazo para o meio
ambiente, a economia e a saúde”.
Na nota, ele lamenta que esse tipo de armamento continue
sendo motivo de medo e de desconfiança entre países. Thomson
disse que gostaria que o dinheiro investido em armas nucleares
fosse usado em ações para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030.
Entre esses objetivos, adotados formalmente em setembro
de 2015 por todos os 193 países-membros da ONU, incluem-se
erradicação da fome e da pobreza, promoção da agricultura sustentável, saúde, educação e igualdade de gênero, além de garantia
do acesso de todos à água, ao saneamento e à energia sustentável, crescimento econômico, emprego, industrialização, cidades
sustentáveis e redução da desigualdade. (Agencia Brasil)

Abertura de novo
corredor auxilia
esforços humanitários
no Sudão do Sul
Em um momento em que os esforços internacionais estão
crescendo para aliviar o impacto da fome no Sudão do Sul, o
Acordo de Cartum (capital do Sudão) para abrir um novo corredor humanitário dá impulso às atividades de socorro em andamento e economiza muito tempo e esforço. As informações são
da agência de notícias chinesa Xinhua.
No domingo, o governo sudanês disse que concordou em abrir
um novo corredor para a entrega de ajuda humanitária à população afetada pela fome no Sudão do Sul. O comissário de Ajuda
Humanitária do Sudão, Ahmed Adam, disse que a entrega da ajuda
humanitária através do novo corredor começará esta semana.
O governo de Cartum também concordou em reabrir o corredor fluvial ligando a cidade de Kosti no centro do Sudão e os
portos fluviais do Sudão do Sul, na condição de que Juba (capital
e maior cidade do Sudão do Sul) devolva 11 barcos apreendidos
anteriormente.
O corredor humanitário recém-inaugurado ajudará a entregar
ajuda alimentar a tempo e reduzir a dependência do transporte
aéreo, que custa seis a sete vezes mais do que por via fluvial e
rodoviária.
Marta Ruedas, coordenadora residente das Nações Unidas no
Sudão, elogiou no domingo (26) a decisão do Sudão de abrir um
novo corredor humanitário para o Sudão do Sul, onde 100 mil
pessoas estão passando fome em meio a uma crise humanitária
em todo o país.
“Ao abrir este corredor transfronteiriço, o governo do Sudão
está mostrando seu compromisso com o povo do Sudão do Sul e
reforçando ainda mais a cooperação com a comunidade internacional para retirar aquele país de uma fome crescente que poderia afetar um milhão de pessoas,” disse Marta em um comunicado de imprensa.
“Esta decisão também vem em um momento crítico imediatamente antes da estação chuvosa do Sudão do Sul, que começa
em maio, e normalmente torna as estradas intransitáveis,” acrescentou.
Jovem nação
Esta semana, o Programa Alimentar Mundial (PAM) das
Nações Unidas fornecerá 11 mil toneladas de sorgo, o que é
suficiente para alimentar 300 mil pessoas por três meses, para
as áreas atingidas pela fome no Sudão do Sul, de acordo com
o comunicado.
Pelo menos 7,5 milhões de pessoas no Sudão do Sul, quase
dois terços da população, precisam de ajuda humanitária, informou o PAM. O governo do Sudão do Sul havia dito anteriormente que cerca de 5 milhões de pessoas estavam passando fome. A
fome no país é atribuída a muitas razões, incluindo a guerra civil
e o colapso da economia na jovem nação. (Agencia Brasil)
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Brasil precisa agir o quanto
antes, diz União Europeia
Fachin decidirá em abril
se citados em delações
da Odebrecht serão
investigados
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin deve anunciar no mês que
vem se aceita os 83 pedidos
de abertura de investigação
contra citados nas delações
de ex-diretores da empreiteira Odebrecht no âmbito da
Operação Lava Jato. De acordo com sua assessoria, o trabalho de análise dos pedidos
entrará pelo mês de abril.
Há duas semanas, Fachin
recebeu do procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, os
pedidos de investigação e deve
assinar em conjunto todo o
material sobre as delações da
Odebrecht, que 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.
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 ProcuradoriaGeral da República (PGR) 950
depoimentos de 77 delatores
ligados à empreiteira. (Agencia Brasil)

JBS retoma produção
de carne bovina
A JBS retomou na segundafeira (27) o abate de bovinos em
suas unidades. A companhia havia suspendido por três dias a produção em 33 das 36 unidades
que, a partir desta semana, vão
operar com redução de 35% da
capacidade produtiva.
A empresa informou que
“está avaliando a retomada de sua
capacidade produtiva após o fim
do bloqueio das importações
pela China, pelo Chile e pelo
Egito, mas continua aguardando
a definição de importantes mercados importadores, como
União Europeia e Hong Kong”.
As atividades da JBS foram
suspensas após a deflagração da
Operação Carne Fraca, da Polí-

cia Federal, que investiga um esquema de suborno a fiscais agropecuários para liberação da venda de carnes inadequadas para o
consumo. A Seara, uma das marcas da JBS, teve a unidade da
Lapa (PR) citada no esquema,
devido a supostas irregularidades no procedimento de certificação sanitária.
Pelo menos 19 países e a
União Europeia suspenderam
total ou parcialmente as importações de carnes brasileiras após
o anúncio da Operação Carne
Fraca. Mais quatro países, entre
os quais os Estados Unidos, reforçaram o controle sanitário
para entrada do produto brasileiro. (Agencia Brasil)
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A credibilidade da carne brasileira na União Europeia depende apenas do Brasil, que precisa
garantir o controle sobre a produção do setor agropecuário,
declarou na segunda-feira (27)
o comissário de Saúde e Segurança Alimentar do bloco europeu, Vytenis Andriukaitis, em visita à Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), em Manguinhos, zona
norte da capital fluminense. “O
Brasil precisa agir o quanto antes, tomar medidas rapidamente, com boa cooperação e entendimento mútuo”, disse ele.
A visita de Andriukaitis ao
Brasil foi marcada antes da deflagração da Operação Carne
Fraca e, segundo o comissário,
será uma oportunidade para dis-

cutir estratégias de cooperação
para solucionar o problema da
queda das exportações das carnes brasileiras. A União Europeia
suspendeu a importação de frigoríficos investigados pela Polícia Federal (PF).
As investigações da Operação Carne Fraca revelaram um
esquema envolvendo fiscais
agropecuários a serviço do Ministério da Agricultura e donos de
frigoríficos nos estados do Paraná, de Minas Gerais e Goiás. A
PF afirma que os fiscais investigados recebiam propina para emitir certificados sanitários sem
fiscalização efetiva da carne.
O representante do bloco
europeu reúne-se hoje (28) com
vários ministros em Brasília,

entre os quais o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Um dos
temas da pauta serão as medidas
que estão sendo tomadas para
melhorar os instrumentos oficiais de controle sanitário, de qualidade, transparência e fiscalização do setor.
“Sem isso, não há chance de
manter um comércio comum”,
disse Andriukaitis ao ressaltar a
importância da parceria do bloco com o Brasil: “O Brasil é um
parceiro comercial muito importante, precisamos ver como
continuar com essa boa parceria. A única forma é garantindo
100% de segurança alimentar,
pois é um problema de saúde
pública.”

Na manhã de segunda-feira,
o comissário conversou com a
presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade Lima, sobre doenças transmitidas por insetos (zika, dengue,
chikungunya, malária e outras),
desenvolvimento de tratamentos
e vacinas, resistência antimicrobiana, pesquisa sobre novos antibióticos contra hanseníase,
entre outros temas.
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento anunciou na segunda-feira a interdição de mais duas unidades frigoríficas, que são alvo da Operação Carne Fraca: o Souza Ramos, em Colombo, e Transmeat, em Balsa Nova, ambos no
Paraná. (Agencia Brasil)

TSE pode julgar na semana que vem
cassação da chapa Dilma-Temer
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman
Benjamin liberou na segundafeira (27) para julgamento a ação
em que o PSDB pede a cassação
da chapa Dilma-Temer, que disputou as eleições presidenciais
de 2014. Com a decisão, a ação
poderá ser julgada a partir da semana que vem, mas caberá ao
presidente do tribunal, Gilmar
Mendes, marcar a data. Herman
é o relator do processo.
A última etapa do processo
foi concluída nesta tarde pelo
relator, que enviou aos demais
integrantes do colegiado o relatório final. Ao concluir o processo, Herman pediu a Gilmar Mendes que inclua o processo imediatamente na pauta, conforme
prevê a Lei de Inelegibilidade
(Lei Complementar 64/1990).
No relatório, que é mantido
em sigilo pelo relator, há uma
síntese sobre a fase de coleta de

provas, entre elas os depoimentos de delação premiada de exexecutivos da empreiteira Odebrecht, que citaram supostos pagamentos irregulares para a campanha presidencial. O voto de
Herman Benjamin será conhecido somente no dia do julgamento.
Apesar do pro cesso de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a ação prosseguiu porque os dois integrantes da chapa podem ficar inelegíveis por oito anos se o TSE
entender pela cassação do resultado da eleição de 2014.

que Neves.
Nos próximos dois meses,
Neves e a ministra Luciana vão
encerrar seus mandatos no TSE
e serão substituídos. O STF já
indicou para ocupar a vaga de
Henrique Neves o nome de três
advogados. Fazem parte da lista
tríplice elaborada pelo STF os
advogados Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira, que já atuam como
substitutos no TSE, e Sérgio Silveira Banhos. Gonzaga foi o
mais votado da lista, com oito
votos. Caberá ao presidente Michel Temer fazer a indicação.

Composição do TSE
O TSE é formado por sete
ministros, dois oriundos do Supremo Tribunal Federal, Gilmar
Mendes e Luiz Fux; dois do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin e Napoleão Nunes Maia Filho; e dois da advocacia, Luciana Lóssio e Henri-

Processo
Em dezembro de 2014, as
contas da campanha da então presidenta Dilma Rousseff e de seu
companheiro de chapa, Michel
Temer, foram aprovadas com
ressalvas, por unanimidade, no
TSE. No entanto, o processo foi
reaberto porque o PSDB ques-

tionou a aprovação, por entender
que há irregularidades nas prestações de contas apresentadas
por Dilma, que teria recebido
recursos do esquema de corrupção investigado na Lava Jato.
Segundo entendimento do TSE,
a prestação contábil da presidenta e do vice-presidente é julgada
em conjunto.
A campanha de Dilma Rousseff nega qualquer irregularidade e sustenta que todo o processo de contratação das empresas
e de distribuição dos produtos
foi documen tado e monitorado.
No início do mês, a defesa do
presidente Michel Temer sustentou no TSE que a campanha
eleitoral do PMDB não tem relação com os pagamentos suspeitos. De acordo com os advogados, não se tem conhecimento de qualquer irregularidade no pagamento dos serviços.
(Agencia Brasil)

Governo quer dar 6 meses para estados
e municípios reformarem Previdência
O presidente da República,
Michel Temer, quer dar um prazo de seis meses para que os governos estaduais e municipais aprovem uma reforma previdenciária
para seus servidores. O governo
federal fará uma emenda ao texto
que tramita no Congresso Nacio-
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nal, adicionando essa sugestão. De
acordo com a nova proposta, estados e municípios se submeterão à
regra federal, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados,
caso não façam a própria reforma no tempo determinado.
Na semana passada, Temer
anunciou que estados e municípios seriam retirados do projeto de reforma que tramita na
Câmara, por meio da Proposta
de Emenda à Constituição
(PEC) 287/2016. A avaliação do
Planalto e dos deputados federais é que os governadores estavam “muito à vontade”, sem precisar passar pelo desgaste de rever seus próprios sistemas de
Previdência. A saída dos servidores municipais e estaduais
poderá acelerar os debates e a
tramitação do projeto, na avali-

ação do governo.
A ideia de definir um prazo
para que os entes federados organizem suas propostas surgiu
de uma reunião ocorrida nesse
fim de semana entre o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário da Previdência Social, Marcello Caetano.
O objetivo é fazer com que as
mudanças ocorram mais rápido em todo o país. Na prática,
a emenda ao texto, se aprovada, vai pressionar governadores
e prefeitos, uma vez que os
servidores estaduais e municipais vão lutar pela aprovação de
uma reforma mais benéfica do
que a oferecida pelo texto federal. O ministro-chefe da Casa
Civil, Eliseu Padilha, apresentou a proposta em reunião com os
deputados da base na comissão da

reforma da Previdência, no final
da tarde de segunda-feira (27).
Audiências
A comissão especial da reforma da Previdência, que está
tratando da PEC 287/2016, realizará nesta terça-feira (28) sua
última audiência pública. O tema
da discussão será os impactos
da reforma da Previdência para
o orçamento público do país.
As propostas de mudanças
na Previdência devem ser debatidas também nas comissões da
Seguridade Social e Família e na
de Defesa dos Direitos do Idoso. Os presidentes das respectivas comissões já declararam que
a reforma será um dos temas prioritários ao longo de todo o ano
na definição de pautas dos colegiados. (Agencia Brasil)

Sexto caso de febre amarela é
confirmado no estado do Rio
Um caso de febre amarela
foi confirmado na segundafeira (27) pela Secretaria Estadual de Saúde na cidade de
São Fidélis, na região norte do
estado do Rio de Janeiro. A secretaria não informou o estado de saúde do paciente diagnosticado, nem quaisquer dados pessoais.
Com a confirmação, São
Fidélis é o segundo município
do estado a registrar a ocorrência da doença. Cinco casos
foram confirmados em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, onde houve uma morte
por febre amarela.
Segundo a secretaria, teve
alta hoje do Instituto Estadual
de Infectologia São Sebastião
o morador de Casimiro de
Abreu Jairo Bochorny, que estava internado desde semana
passada.
Em sua página na internet,
a Prefeitura de São Fidélis informa que o paciente é um ho-

mem jovem, morador da localidade de Vila dos Coroados.
Ele teria adquirido a doença
em um acampamento em Santa
Maria Madalena, nos arredores
do Parque dos Desenganos.
O paciente chegou a ser internado no Hospital Armando
Vidal, em São Fidélis, no último dia 16. Ele apresentava febre e dores no corpo, mas se
recuperou e teve alta na última sexta-feira (24). Segundo
a prefeitura, ele passa bem.
Alta de pacientes
A Secretaria Municipal de
Saúde de Casimiro de Abreu
informou que, assim como Jairo, outras três pessoas que tiveram a doença confirmada na
cidade já tiveram alta. O quinto paciente confirmado foi
Watila Santos, que morreu em
decorrência da virose.
Quatro casos suspeitos da
doença na cidade estão em investigação no Laboratório

Noel Nutels (LACEN), no Rio
de Janeiro. Dois pacientes estão internados no Hospital dos
Servidores do Estado, na capital.
Segundo a secretaria municipal, 43.370 pessoas já foram imunizadas contra a doença em Casimiro de Abreu.
Vacinação na capital
A vacinação contra a febre
amarela começou hoje em
233 unidades de saúde na capital fluminense, onde a vacina passa a fazer parte da rotina de imunização. A campanha
está sendo feita em mais 64
municípios do estado.
Desde o início do ano, o
município do Rio já havia
imunizado 400 mil pessoas
até sábado, quando houve uma
mobilização que conseguiu
vacinar 213 mil pessoas em
centros municipais de saúde
e clínicas da família. (Agencia Brasil)
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SebastianVettel vence a primeira
etapa da F-1 na Austrália

Sebastian Vettel
Hamilton.
A possível vitória da Mercedes tinha ido para o espaço. Hamilton foi ficando cada vez mais
pra trás (terminou em segundo,
a 9s9 de Vettel) e ainda teve de
lidar com a pressão do novo
companheiro Valtteri Bottas,
que se aproximou perigosamente nas últimas voltas. Foi a
primeira vitória de Vettel e da
Ferrari desde 2015.
E um golpe duro na confiança e no favoritismo da Mercedes, depois de três títulos mundiais. Esta é a primeira vez que
uma equipe diferente lidera o

campeonato desde 2013, quando
este mesmo Sebastian Vettel foi
imbatível ao volante do carro da
Red Bull Racing. A Ferrari, por
sua vez, não tomava a ponta de um
Mundial desde 2012, com Fernando Alonso.
“É incrível. Foi uma corrida
louca da maneira positiva. Era o
que eu precisava. O pessoal tem
trabalhado duro e sem dormir. É
um carro divertido de guiar”, comemorou Vettel, agradecendo o
esforço da Ferrari, depois de
uma temporada decepcionante no
ano passado. Tirando a conquista
de Vettel, o GP da Austrália não

foi dos mais movimentados.
Está claro que o novo regulamento, que trouxe carros brutalmente mais rápidos (especialmente em contorno de curva,
graças aos pneus mais largos e
à carga aerodinâmica mais elevada), também deixou as ultrapassagens mais difíceis. O traçado do circuito de Albert Park
não é o mais propício para as
manobras, mas mesmo assim
foi bem frustrante.
Os únicos momentos de
prender a respiração foram o acidente entre Kevin Magnussen e
Marcus Ericsson na primeira volta e a disputa entre três carros
pela última posição da zona de
pontos. Fernando Alonso, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg
soltaram faíscas enquanto dividiam lado a lado a reta principal, já
nas voltas finais.
Alonso abandonou com problemas (o que também não é nenhuma novidade) e Ocon levou
a melhor, chegando em 10º. O
brasileiro Felipe Massa teve
um bom fim de semana ao volante do carro da Williams.
Largou na sétima posição e
terminou em sexto, numa performance que demonstra que
ele realmente tem muita lenha
pra queimar na F-1.

Stock Car
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Tuka Rocha lança seu carro
da temporada 2017

Tuka Rocha com seu novo carro #25
Tuka Rocha apresentou seu
novo carro para a temporada
2017 da Stock Car. Com o apoio

da Webmotors, HMedic, The
North Face, New York Yankees e
da Contuflex, o Chevrolet Cruze

#25 será preparado pela RCM do
pentacampeão Rosinei Campos,
o Meinha.
No evento que contou com a
presença da imprensa e figuras
ilustres como Reginaldo Leme,
comentarista da Rede Globo, piloto, chefe de equipe e patrocinadores falaram sobre as expectativas para a temporada 2017.
Na apresentação, o presidente da
FASP, José Bastos, enfocou a
importância do trabalho realizado pelo piloto, na Tuka Rocha
Racing School, em parceria com
o Instituto Ayrton Senna e Escola Oficial da FASP.
“Estou muito confiante de que
2017 será o meu melhor ano na
Stock Car. A estrutura da RCM é
fantástica e eu não tenho dúvidas
de que isso vai me ajudar muito

na busca por vitórias”, disse Tuka
Rocha, que soma dois pódios na
categoria: uma vitória em Ribeirão Preto (2014) e um segundo
lugar em Curvelo (2016).
Tuka quebrou o protocolo e chamou seus pais Lívia e Sergio para
agradecer por toda a dedicação e
apoio que deram em todos esses
anos, chamando sua mãe que estava de aniversário para lançar o carro em uma bela surpresa. O cocktail que marcou o lançamento do
novo #25 também serviu para comemorar os 25 anos de carreira de
Tuka, onde painéis contaram sua
história em ordem cronológica,
com fotos das competições, e um
bolo alusivo a data. A festa contou
com baterias de kart, o dj Zhenna e a
dupla sertaneja Thiago Silva e Alexandre.

Pela 31ª vez em sua história,
a praia australiana de Margaret
River recebe os melhores surfistas do planeta em disputa válida
pela segunda etapa do Mundial de
Surf em 2017. Os atletas masculinos e femininos entram na água
a partir desta quarta-feira (noite
de terça-feira no Brasil), quando
será aberta a janela de competição que vai até 9 de abril.
Entre os homens, a esperança
dos brasileiros é repetir a vitória
obtida por Adriano de Souza, o
Mineirinho, em 2015, e Neco Padaratz, em 2004. “Vencer aqui é
mágico. Para chegar no mar é preciso descer uma escadaria enorme
onde os nomes dos vencedores fi-

cam gravados em cada degrau e
sempre sonhava ter meu nome ali.
Seria um orgulho ter duas vezes
meu nome lá”, comenta Mineirinho, que luta pelo bicampeonato e
está programado para estrear na
nona bateria da primeira rodada
contra o local Adrian Buchan e o
francês Jeremy Flores.
Já Silvana Lima, única representante brasileira entre as mulheres, encara uma pedreira logo em
sua estreia na bateria que fecha a
primeira rodada feminina, entrando na água contra a local Sally Fitzgibbons e a havaiana com raízes
brasileiras Tatiana Weston-Webb.
O site oficial da WSL
(www.worldsurfleague.com) exibe
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Mundial de Surf retoma atividades
com segunda etapa na Austrália

Silvana Lima
todas as baterias masculinas e femininas ao vivo e com narração em língua portuguesa, enquanto o canal por

assinatura ESPN+ exibirá a competição masculina (conferir programação em www.espn.com.br).

Brasileiro de Rally
Baja: Rodrigo Varela
vence e reassume
liderança
Vencedor no sábado, Bruno Varela volta para a viceliderança
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Tiago Mendonça
Não foi exatamente uma surpresa, porque a Ferrari já havia
liderado os testes de pré-temporada e todo mundo acreditava que a equipe pudesse se colocar na briga pela vitória na
primeira etapa do campeonato,
disputada no último domingo,
em Melbourne, na Austrália.
Mas a vitória de Sebastian Vettel deu, sim, uma chacoalhada
no ambiente da Fórmula 1.
Pelo menos nos treinos, a
Mercedes impôs o domínio comum dos últimos três anos, tendo Lewis Hamilton à frente.
Porém, logo nas primeiras voltas ficou claro que ele não teria vida fácil. Apesar da boa largada, o pole position Hamilton
teve Vettel o tempo todo no seu
encalço (embora não tenha havido nenhuma disputa direta
por posição na pista).
Aí veio a primeira rodada de
pit stops e a Ferrari deu o bote.
Hamilton parou primeiro e Vettel permaneceu na pista. Quando
voltou para a prova, Hamilton
estava encaixotado atrás de Max
Verstappen. O tempo que perdeu
ali permitiu que Vettel fizesse sua
parada e ainda voltasse à frente,
batendo os pregos do caixão de

Rodrigo Varela venceu a quarta etapa do Brasileiro de
Rally Baja
A ‘Família da Poeira’ continua fazendo sucesso no Campeonato Brasileiro de Rally
Baja entre os UTV. No último
domingo (26) Rodrigo Varela
(Can-Am/Blindarte/Arisun/Tecmin) venceu a 4ª etapa do certame nacional, que encerrou o
Rally da Ilha na Estância Balneária de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo. Com
este resultado o piloto do CanAm Maverick X3 Rs recuperou
a liderança com 90 pontos, apenas cinco de vantagem sobre o
seu irmão caçula, Bruno Varela, que havia vencido a 3ª etapa
no sábado e assumido a ponta
do campeonato, e agora retornou à vice-liderança.
“Foi muito bom para nós,
‘Família da Poeira no pódio’
novamente”, comemorou Rodrigo Varela. “Consegui andar
num ritmo forte com o meu
Can-Am Maverick X3, os
pneus também foram perfeitos,
ajudaram bastante e ganhei o dia
na soma das duas voltas”, completou o líder do Brasileiro de
Rally Baja, que na terceira etapa (sábado) havia terminado
em quarto.
No último final de semana
aconteceram as disputas das
duas etapas, com Prólogo e
duas especiais de 51 km no primeiro dia, e duas de 64 km no
segundo dia, totalizando mais
de 340 quilômetros entre deslocamentos e trechos cronometrados pelo interior da Ilha
Comprida, repletas de poças
d’água, piçarras, piso batido
com cascalho e muita areia pesada.
“Prova excelente, rally top
mesmo, definido nos segundos.
As especiais cronometradas
eram sensacionais com médias de velocidade bem altas.
Venci no primeiro dia e terminei em quarto hoje (domingo),
invertendo o resultado com o
meu irmão mais velho. Tomara

que a família Varela continue
dominando nos UTV e no final
da temporada a gente decida o
título em casa”, define Bruno
Varela.
O Campeonato Brasileiro
de Rally Baja terá prosseguimento nos dias 5 e 6 de maio,
com a realização do Rally Cuesta Off Road, válido pelas 5ª
e 6ª etapas, em Botucatu (SP).
Os primeiros colocados na
4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja foram: 1)
Rodrigo Varela, 1h38min24s9;
2) Gustavo Lapertosa,
1h38min35s6; 3) Denísio Casarini Filho, 1h39min18s6; 4)
Bruno Varela, 1h40min02s9;
5) Henrique Werneck Gutierrez, 1h40min22; 6) Edu Piano,
1h41min00s; 7) Wilker Campos, 1h42min31s; 8) Daniel
Mahseredjian, 1h42min44s4;
9) Adriano Benvenutti,
1h42min49s2; 10) Erik Donatto, 1h43min49s4.
Os primeiros colocados na
3ª etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja foram: 1)
Bruno Varela, 1h22min14s; 2)
Henrique Werneck Gutierrez,
a 41s; 3) Gustavo Lapertosa, a
45s; 4) Rodrigo Varela, a
2min34s; 5) Edu Piano, a
2min48; 6) André Macedo
Correa, a 3min32s; 7) Erik
Donatto, a 4min22; 8) Wilker
Campos, a 4min55s; 9) Daniel
Mahseredjian, a 5min43s; 10)
Rodrigo Betti, a 6min06s.
Confira os dez primeiros
no Campeonato Brasileiro de
Rally Baja (extra-oficial) de
UTV após quatro etapas: 1) Rodrigo Varela, 90; 2) Bruno Varela, 85; 3) Gustavo Lapertosa, 75; 4) Edu Piano, 59; 5)
Denísio Casarini Filho, 52; 6)
Daniel Mahseredjian, 49; 7)
Wilker Campos, 41; 8) Henrique Werneck Gutierrez e Enrico Amarante Almeida, 38;
10) André Macedo Correa, 36.
Visite www.rallydailha.com.br

