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Governo Central registra déficit
de R$ 11 bilhões em março
Servidor público que acumula cargo
pode receber mais que o teto
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Em depoimento a Moro, Cabral admite ter
recebido caixa 2, mas nega outros crimes
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Os Estados Unidos advertiram nta quinta-feira (27) que
a decisão final sobre a saída da
Venezuela da Organização dos
Estados Americanos (OEA)
caberá ao sucessor do presidente Nicolás Maduro, já que
o processo pode levar até dois
anos. As informações são da
agência EFE.
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Previsão do Tempo
Sexta: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

17º C
13º C

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou na quinta-feira (27) que a
meta fiscal para 2017 – déficit
primário de R$ 139 bilhões –

será cumprida. Em março, o Governo Central (Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Central) registrou déficit primário de
R$ 11 bilhões, o maior para mar-

Saldo financiado no cartão
de crédito atingiu
R$ 130 bilhões em março
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Rodízio de veículos está
suspenso nesta sexta-feira (28)
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Janot pede que STF decrete
intervenção federal no
Tribunal de Contas do Rio
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Governo federal quer fila
única em cada estado para
cirurgias eletivas no SUS
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Esporte
Brasil enfrenta Taiti
abrindo caminhada
rumo ao
pentacampeonato
A caminhada rumo ao pentacampeonato começa nesta sexta-feira, dia 28, para o Brasil. Invicta há
29 partidas, a Seleção Brasileira enfrenta o Taiti,
atual vice-campeão mundial, a partir das 19h30min
(horário de Brasília), no Estádio de Nassau, em jogo
da primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo
FIFA Bahamas 2017, que será disputada até o dia 7 de
maio - transmissão ao vivo pelo SporTV e pela TV
Bandeirantes para todo o país. No retrospecto entre as
seleções, dois jogos e duas vitórias verde-amarelas (1
a 0 nos pênaltis após 7 a 7, na disputa pelo terceiro
lugar na Copa do Mundo 2013), e 10 a 4, na Copa
Intercontinental Dubai, ano passado).
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Venezuela recebe
quarta etapa a partir
desta sexta-feira
O Circuito Sul-Americano
de Vôlei de Praia 2017 segue
a temporada, e a Venezuela é a
próxima parada. A partir desta
sexta-feira (28) duplas de nove
países se enfrentam em San
Fernando de Apure em busca de
medalhas. O Brasil será representado por quatro duplas, duas
no torneio masculino e duas
no feminino.

Brasil e Taiti se enfrentaram na disputa do
terceiro lugar da Copa do Mundo 2013

Alberto Cesar Otazú
reestreia na terceira etapa
em Interlagos

Noite

DÓLAR
Foto/ André Lemes

Comercial
Compra: 3,18
Venda:
3,18
Turismo
Compra: 3,02
Venda:
3,34

EURO
Compra: 3,45
Venda:
3,45

OURO
Compra: 122,55
Venda: 135,94

ço desde o início da série histórica do governo, em 1997. No
primeiro trimestre, o déficit chega a R$ 18,3 bilhões, também o
maior para o período.
“Reafirmamos sempre que a
meta [de resultado fiscal] vai ser
cumprida”, disse a secretária em
entrevista após o anúncio dos
dados de março. Segundo ela, as
receitas administradas pela Receita Federal passam por uma
estabilização nos últimos meses mesmo se descontados os
recursos do programa de regularização de ativos no exterior,
conhecido como repatriação.
“Isso sinaliza, sim, uma reversão da trajetória [de queda da
arrecadação]”, afirmou. Para
Ana Paula, há indícios de retomada do crescimento econômico já este ano.
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a inflação oficial pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em relação ao mesmo mês do ano passado. As despesas totais aumentaram 1,6%, descontado o
IPCA. Nos três primeiros meses do ano, as receitas líquidas
acumulam queda real (descontada a inflação) de 5%; e os
gastos, queda real de 4,9%.
As despesas com a Previdência Social acumulam
alta de 5,2% acima da inflação no primeiro trimestre
deste ano.
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Alberto Cesar Otazú estreou em Interlagos de Fórmula Vee

Subir no pódio em uma corrida no mítico Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP) é o sonho de todo piloto
no mundo. E não é diferente para
o jovem (16 anos) Alberto Cesar
Otazú (Braspress/Pilotech/Alpie/
Cazarré-MasterMidia Mktcom),
que no próximo sábado (29) irá
disputar a 3ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee.
“Apesar da pouca experiência, eu quero andar entre os cinco primeiros nesta corrida. Estou nisto para vencer, se eu tiver
um bom carro, quero brigar lá na
frente mesmo”, admite Alberto
Cesar.
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Entre os homens Marcus/Allison Francioni (RJ/
SC) e Bernat/Vinícius (RJ)
estão na mesma chave e estreiam jogando entre si. No
feminino as representantes
brasileiras serão Amanda
Maltez/Fernanda Nunes (RJ)
e Hegê/Verena (CE) que também se enfrentam na primeira partida.
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De olho em conquista
inédita, lenda do
rally encara etapa
na Argentina
Foto/ Jaanus Ree/Red Bull

EUA dizem
que sucessor de
Maduro terá
última palavra
sobre saída
da OEA

Foto/Fabio Rodrigues Pozzebom/Arq./ABr

Israel e os Estados Unidos
iniciaram conversas sobre uma
possível visita do presidente
Donald Trump a Jerusalém,
disse um oficial israelense. “Há
discussões iniciais entre o
Ministério de Relações Exteriores israelense e autoridades
do governo dos EUA sobre a
visita”, disse um funcionário
do governo israelense, falando
sob condição de anonimato,
porque os detalhes da viagem
ainda não foram definidos. As
informações são da agência
chinesa Xinhua.
A fonte estimou que as
chances de que a visita aconteça são “muito altas”. O site de
notícias em língua hebraica
Ynet informou que uma delegação dos EUA chegaria a Israel na quinta-feira (27) para
iniciar conversas sobre o assunto.
Página 3

Meta fiscal para 2017 será
cumprida, diz secretária
do Tesouro

Foto/ Divulgação

Israel e Estados
Unidos
discutem visita
potencial de
Trump a
Jerusalém

O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou
em março déficit primário de
R$ 11,061 bilhões no mês passado. É o maior resultado negativo para meses de março
desde o início da série histórica do governo, em 1997. Com
o resultado de março, o déficit
primário acumulado no primeiro trimestre de 2017 soma R$
18,297 bilhões, também o pior
da história para o período.
Em março, as receitas líquidas caíram 1,4%, descontada

Sebastien Ogier
Recordes, títulos e manobras
incríveis. Além de já ter o nome
eternizado por conta das conquistas no automobilismo mun-

dial, o piloto de WRC Sébastien Ogier ainda tem uma prova
que para superar: a etapa da Argentina.
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Rodízio de veículos está
suspenso nesta sexta-feira (28)
Mais de 509 mil pessoas
tomaram vacina contra a
gripe em São Paulo
Em duas semanas, a campanha de vacinação contra a
influenza (gripe) no município de São Paulo imunizou
509 mil pessoas – 20% do
público-alvo. A campanha, que
teve início no último dia 17,
prevê a imunização de trabalhadores da área da saúde, pessoas com 60 anos ou mais,
gestantes e puérperas (até 45
dias após o parto), crianças de
6 meses a menores de 5 anos
e indígenas.
A partir da próxima terçafeira (2), serão incluídos no
público-alvo pessoas com
doenças crônicas e outras
condições clínicas especiais.
Na semana seguinte, a partir
do dia 8 de maio, será a vez
dos professores das escolas
públicas e privadas.
A partir de 15 de maio, poderão tomar a vacina a população de presídios e cadeias,
adolescentes e jovens de 12
a 21 anos de idade que este-

jam sob medida socioeducativa. Neste ano, a campanha
ocorrerá até 26 de maio.
A vacina não causa gripe,
em sua composição existem
apenas partículas de vírus
“mortos”. Uma pequena parcela das pessoas vacinadas
pode apresentar dor discreta
no local da aplicação, febre
baixa, dores musculares e
mal-estar por até dois dias
após a aplicação.
A vacina só é contraindicada a pessoas com histórico
de reação ou alergia grave relacionada a ovo de galinha e
seus derivados, ou a qualquer
outro componente da vacina.
Em São Paulo, a vacina é gratuita e está disponível em todas as Unidades Básicas de
Saúde (UBS), de segunda a
sexta, das 7h às 19h. A relação completa dos postos pode
ser consultada pelo telefone
156 ou no site da prefeitura.
(Agencia Brasil)

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
H I S T Ó R I AS
Em vez de publicar mais uma edição sobre políticas partidárias, tratemos hoje do pai do vereador paulistano Rinaldi Digilio
(PRB) - no 4º mês do seu 1º mandato na maior e mais importante
Câmara municipal do Brasil - ...
DA
... o reverendo Rocco Digilio, que desde que assumiu - no
final dos anos 2000 - a direção estadual, visando a ampliação
da inserção da igreja na política, fez com que a Quadrangular elegesse - pelo Estado de São Paulo - ...
PO L Í T I CA
... 95 vereadores, vários vice-prefeitos e 1 prefeito. Humilde,
nunca negou que converteu-se aos Caminhos do Senhor em 1968,
através da IEQ Vila Formosa (Zona Leste de São Paulo), pelas
mãos do pastor Carlos Alberto Bezerra ...
PA U L I S T A
... Hoje, além de líder ministerial da IEQ Vila Ema, seus 45
anos de trabalhos o levaram a presidir o Conselho Estadual de
Diretores, tornando-se presidente sobre mais de 2500 IEQ, sob
sua administração, além das ...
V IA
... congregações. Rocco é casado com Eunice Biggi Digilio,
fundadora do Instituto Teológico (São Paulo). Neste ano completam meio Século de casamento. Entre as obras de Rocco, destaque pra construção de um Centro ...
I G R E JA
... de Convenções Quadrangular na cidade de Serra Negra (SP),
que comportará cerca de 13 mil pessoas, maior que - por exemplo - o Ginásio do Ibirapuera, podendo se tornar um local de eventos paulista, nacional e até ...
DO
... internacionais. Enquanto escritor de temas evangélicos,
Rocco publicou “Pensamentos de Sucesso” e “Casamento - Aliança com Deus”. Além da obra em Serra Negra, Rocco voltou sua
gestão pra Clínicas Terapêuticas ...
E VA N G E L H O
... que resgatam corpo e espírito de dependentes químicos:
em Itapetininga e Aguaí (interior paulista). Toca também o projeto Infância Feliz, com 5 centros de convivência infantil, nos quais
crianças carentes têm amor ...
Q U AD R A N G U LA R
... educação (inclusive religiosa), alimentação, artes e inclusão
digital. Já a Igreja Embrião adquire terrenos pra construir igrejas
Quadrangular em locais nos quais não existem. Rocco é exemplo
vivo do que é ter espírito cristão.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
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Em razão da paralisação marcada para esta sexta-feira (28)
por algumas categorias, a Prefeitura vai adotar uma série de medidas para garantir o direito de
ir e vir a trabalhadores e moradores de São Paulo. O Rodízio
Municipal de Veículos está suspenso durante todo o dia e a Companhia de Engenharia de Tráfego
(CET) vai liberar o uso das faixas
e corredores de ônibus para táxis, fretados e carros com mais
de um passageiro. A cobrança do
estacionamento em Zona Azul
também será suspensa.
A Secretaria Municipal de
Transportes recomenda que, em
distâncias curtas, as pessoas optem por utilizar bicicletas ou façam trajetos a pé. O secretário

Sergio Avelleda também orienta
que os trabalhadores planejem o
dia de hoje e conversem com vizinhos, colegas de trabalho, para
que possam organizar esquemas
de carona devido à falta de oferta de transporte público.
A suspensão do rodízio vale
apenas para os carros enquanto
as restrições de circulação para
caminhões seguem valendo normalmente.
Os corredores de ônibus estão liberados para o tráfego de
táxis, com ou sem passageiros,
ônibus fretados, ônibus escolares e veículos de passeio com
dois ou mais passageiros. Os
carros também vão poder circular nas faixas exclusivas para
ônibus. O estacionamento em

vagas da Zona Azul está liberado
gratuitamente.
A paralisação está programada para começar à 0h desta sexta-feira. A Secretaria Municipal
de Transportes e Mobilidade orienta à população a compartilhar
os carros de passeio com vizinhos e colegas de trabalho.
As medidas tomadas para
esta sexta-feira são:
- Rodízio Municipal de Veículos será suspenso durante
todo o dia para os carros. Restrições a caminhões continuam
valendo normalmente;
- Corredores exclusivos de
ônibus serão liberados para a
circulação de táxis, com ou sem
passageiro, ônibus fretados, ôni-

bus escolares e carros de passeio com um ou mais passageiros, durante todo o dia;
- Faixas exclusivas de ônibus
serão liberadas para carros durante todo o dia;
- Estacionamento em vagas
de Zona Azul está liberado durante todo o dia;
- As faixas reversíveis do
período da manhã serão mantidas até as 10h. São elas: Ponte
das Bandeiras, Ponte dos Remédios, Radial Leste, Conselheiro
Carrão, Ponte do Limão, Ponte
da Casa Verde, Ponte João Dias
e Ponte do Piqueri e Ponte Jurubatuba.
- No período da tarde, as faixas reversíveis irão seguir a operação normal.

Prefeitura oferece alternativas de transporte a
servidores municipais nesta sexta-feira (28)
As centrais sindicais estão
convocando a população brasileira para uma greve geral nesta
sexta-feira (28). Para não prejudicar a população, a Prefeitura
se esforçará para manter as suas
atividades. Por isso organizou
alternativas de transporte, para
que os servidores municipais
cheguem aos seus locais de trabalho. Os funcionários devem
utilizar carona compartilhada,
veículos próprios e contratados
pela administração municipal ou
ainda senhas de transporte individual por aplicativo.
A medida visa preservar serviços essenciais, como educação, saúde, transporte e segurança, voltados principalmente às
pessoas necessitadas - aquelas

que mais precisam do setor
público. A Prefeitura de São Paulo recomenda:
- Os servidores devem procurar seus colegas que moram
próximos para compartilharem
caronas em veículos particulares na ida e na volta do trabalho;
- As Secretarias e Órgãos da
Administração Direta e Indireta
devem organizar os seus veículos, próprios e contratados, para
fazer o transporte dos servidores entre as suas moradias e os
seus locais de trabalho, organizando escalas e compartilhando
os veículos existentes;
- Caso não seja possível a
carona compartilhada ou a utilização de veículos que já servem
a Prefeitura, serão utilizadas se-

nhas de transporte individual por
aplicativo, doados pela iniciativa privada para esse fim. Essas
senhas serão disponibilizadas
nesta quinta-feira e deverão, prioritariamente, ser utilizadas pelos servidores que moram mais
longe de seus locais de trabalho.
As senhas funcionarão somente entre 7h-9h e 17h30-19h30.
O código para solicitar o transporte só será enviado por email para servidores cadastrados e ativos em seus endereços eletrônicos funcionais da
Prefeitura de São Paulo. Como
o valor será limitado, recomenda-se que as viagens sejam
compartilhadas;
- Para utilização do transporte individual, seja da frota pró-

pria ou alugada pela Prefeitura,
bem como por aplicativo de
transporte individual, é necessário que o servidor demonstre o
seu interesse até as 14h desta
quinta-feira (27), pela internet.
É importante ressaltar que as viagens serão inteiramente gratuitas, ou seja, as empresas doadoras não cobrarão nada da Prefeitura ou dos servidores.
- Para evitar desperdícios e
otimizar a frota, as viagens devem ser compartilhadas, sempre
que possível.
O Sindicato dos Taxistas de
São Paulo, em nome do presidente Natalício Bezerra, reforçou que os taxistas irão trabalhar
e colaborar para que as pessoas
possam se locomover na cidade.

Estradas: fuja dos horários de pico
no feriado de Primeiro de Maio
Antes de cair na estrada em
direção ao litoral ou interior no
feriado do Dia do Trabalho, nesta segunda-feira (1), veja a previsão de tráfego nas principais
rodovias paulistas e escolha os
melhores horários. Boa viagem!
SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES
A Ecovias, concessionária
que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), estima que
235 a 310 mil veículos deixem
a capital paulista em direção ao
litoral sul durante o feriado de
Tiradentes entre os dias 28 de
abril e 1 de maio.
No entanto, o maior movimento é esperado na tarde desta
sexta-feira (28). Por isso, a partir dessa data, às 14h, a concessionária começa a implantar a
Operação Descida, na qual sete
faixas funcionam na direção do
litoral e três no sentido São Paulo. Nesta operação, a pista norte
da Anchieta, que normalmente
opera rumo a São Paulo, é invertida e usada para descida.
A previsão de permanência
da Operação é até 1h do sábado
(29) e voltando a ser implantada
das 6h às 18h. A subida será feita apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.
Volta - Já na volta do feriado o tráfego deve se intensificar no domingo (30), a partir das
17h, horário programado para a
implantação da Operação Subida (2×8) no Sistema AnchietaImigrantes. Neste cenário, a subida será feita pelas duas pistas
da rodovia dos Imigrantes e pista norte da rodovia Anchieta. A
descida acontecerá somente

pela pista sul da Anchieta. A previsão é de que esta operação permaneça até às 22h com probabilidade de ser reimplantada na segunda-feira (1º), a partir das 9h,
e encerrada no início da madrugada de terça-feira (2).
Mais informações no site da
Ecovias.
SISTEMAANHANGUERABANDEIRANTES
A CCR AutoBAn espera a circulação de aproximadamente
660 mil veículos entre sexta-feira (28) a segunda-feira (1). Nesta sexta-feira o tráfego será mais
intenso entre 14h e 19h, enquanto no sábado (29) a expectativa
de movimento intenso é entre
9h e 14h.
Volta
Para a viagem de retorno, o
período de maior movimento
será entre 11h e 22h da segunda-feira (1).
Operação Caminhão
No domingo (30) e na segunda-feira (1), das 14h às 22h,
os caminhões que se destinam à
Capital pela Rodovia dos Bandeirantes devem utilizar a Via
Anhanguera no trecho do km 48
ao km 23, entre Jundiaí e São
Paulo, acessando a rodovia pela
Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.
As
informações
são
da Concessionária Autoban.
SISTEMA CASTELLO
BRANCO-RAPOSO TAVARES
A CCR ViaOeste estima que
cerca de 481 mil veículos realizem o deslocamento durante o

feriado de sexta-feira (28) até
segunda (1). O maior fluxo de
movimento deve ocorrer na sexta-feira, das 1h às 23h e no sábado, das 7h às 15h.
Volta - Para o retorno à capital, na segunda, o trânsito será
intenso das 11h às 23h. O tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco,
no sentido Capital, entre às 14h
e 1h, neste dia.
Restrições
Nos dias 30 e 1, o tráfego de
caminhões estará proibido na
rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h,
segundo portaria SUP/DER084-22/12/2010.
Mais informações no site da
CCR ViaOeste.
TAMOIOS
Segundo a expectativa da
Concessionária
Tamoios,
110 mil veículos devem trafegar
pela rodovia. A Operação Tiradentes começa na sexta-feira
(28) a partir das 13h, com a implantação de uma faixa adicional
no trecho de Serra (do km 68 ao
km 81), terminando às 17h do
sábado (29). O horário de maior
pico será na sexta, das 14h às
20h, e no sábado, das 7h às 14h.
Para o retorno do feriado, na
segunda, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal,
com duas faixas de rolamento,
ficando a pista de descida com
uma faixa. O pico do trânsito
deve ocorrer entre 12h e 22h.
Não será permitido o tráfego de veículos de carga nos seguintes horários:
Sentido Litoral (do km 55,3

ao km 83,4): sexta-feira (28),
das 16h à meia-noite; sábado
(29), das 08h às 12h; e segunda
(01), das 08h às 12h.
Sentido S. J. Campos (do km
83,4 ao km 67,4): das 13h de
sexta-feira (28) às 17h de sábado (29); no domingo (30), das
15h às 23h; e segunda (01), das
15h às 23h.
Mais informações no site da
Tamoios.
AYRTON SENNA/CARVALHO PINTO
A previsão de tráfego para a
Páscoa é de que entre 860 mil
veículos passem pelas quatro
praças de pedágio, nos dois sentidos da via. A previsão é que o
movimento se intensifique no
sentido interior entre 15h e 19h
da sexta-feira (28) e das 8h às
12h no sábado (29).
A fim de evitar a formação
de filas nos horários de pico, está
prevista a implantação da Operação Papa-fila na praça de pedágio de Itaquaquecetuba. Nessa
operação, funcionários devidamente uniformizados estarão à
disposição dos motoristas para
realizar a cobrança antecipada às
cabines, nas faixas de rolamento.
Considerando somente o
movimento esperado para a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, no sentido interior da rodovia Ayrton Senna, a expectativa é
de que entre 150 e 200 mil veículos deixem a capital.
Volta - No retorno a São Paulo, a Ecopistas aguarda maior fluxo de veículos das 15h às 19h
de segunda-feira (1).
As
informações
são
da Ecopistas.

VLT da Baixada Santista
passa a operar até as 23h30
A partir do próximo domingo (30), o VLT alcança seu horário pleno de funcionamento e
começa a ser operado até as
23h30, beneficiando principalmente os estudantes que frequentam as aulas no período noturno nas cidades de Santos e
São Vicente.
As 15 estações serão fecha-

das pontualmente às 23h30 e
após este horário serão utilizadas apenas para o desembarque
dos passageiros e embarque dos
usuários que já estiverem nas
plataformas até às 23h30.
O VLT, em seu trecho Barreiros-Porto, agora vai operar 18
horas diariamente com intervalos
de, no máximo, 10 minutos en-

tre os 10 veículos em circulação.
Aumento de passageiros
A extensão do horário de
funcionamento e a familiarização
com este novo e moderno sistema
de transporte da Baixada Santista
estão promovendo também um
crescimento progressivo do número de passageiros transportados.

No início da operação pelo
Consórcio BR Mobilidade, em
junho de 2016, foram transportados em torno de 40 mil usuários. Em março deste ano este número saltou para mais de 400 mil
pessoas. Em todo este período o
VLT já transportou dois milhões
de usuários. São transportados
diariamente 20 mil passageiros.

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Governo Central registra déficit
de R$ 11 bilhões em março
O Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social
e Banco Central) registrou em
março déficit primário de R$
11,061 bilhões no mês passado.
É o maior resultado negativo para
meses de março desde o início
da série histórica do governo,
em 1997. Com o resultado de
março, o déficit primário acumulado no primeiro trimestre
de 2017 soma R$ 18,297 bilhões, também o pior da história para o período.

Em março, as receitas líquidas caíram 1,4%, descontada a
inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em relação
ao mesmo mês do ano passado. As despesas totais aumentaram 1,6%, descontado o
IPCA. Nos três primeiros meses do ano, as receitas líquidas
acumulam queda real (descontada a inflação) de 5%; e os
gastos, queda real de 4,9%.
As despesas com a Previdên-

cia Social acumulam alta de
5,2% acima da inflação no primeiro trimestre deste ano. Os
gastos com o funcionalismo público subiram 7,1% no mesmo
período.
Investimentos
Nos três primeiros meses do
ano, os gastos do Programa de
Aceleração do Crescimento
(PAC), principal programa federal de investimentos, totalizaram
R$ 3,486 bilhões, queda real de

68,7 % em relação aos R$
11,138 bilhões gastos no mesmo período do ano passado.
Em relação ao Minha Casa,
Minha Vida, principal programa
habitacional do governo federal,
os gastos somaram R$ 235,8
milhões no primeiro trimestre,
valor 86,2% inferior ao R$
1,708 bilhão investido no programa nos três primeiros meses
do ano passado, também descontada a inflação pelo IPCA.
(Agencia Brasil)

Meta fiscal para 2017 será
cumprida, diz secretária do Tesouro
A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, afirmou na quinta-feira (27) que a
meta fiscal para 2017 – déficit
primário de R$ 139 bilhões –
será cumprida. Em março, o
Governo Central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) registrou déficit primário de R$ 11 bilhões, o maior para março desde o início da
série histórica do governo, em
1997. No primeiro trimestre, o
déficit chega a R$ 18,3 bilhões,
também o maior para o período.
“Reafirmamos sempre que a
meta [de resultado fiscal] vai ser
cumprida”, disse a secretária em
entrevista após o anúncio dos
dados de março. Segundo ela, as

receitas administradas pela Receita Federal passam por uma
estabilização nos últimos meses
mesmo se descontados os recursos do programa de regularização de ativos no exterior, conhecido como repatriação. “Isso sinaliza, sim, uma reversão da trajetória [de queda da arrecadação]”, afirmou. Para Ana Paula,
há indícios de retomada do crescimento econômico já este ano.
“Alguns analistas já convergem para posições mais otimistas para o ano, com projeções de
crescimento de 1% do PIB [Produto Interno Bruto, soma dos
bens e riquezas do país], acima
[da projeção] do governo federal [que é de alta de 0,5% do PIB].

Há indícios fortes de que a economia rural se reativa. O endividamento das famílias já cai substancialmente, as taxas de juros
contribuem para redução do endividamento das empresas e retomada do investimento. Isso se
soma a outros aspectos, como o
saque do FGTS [Fundo de Garantia do Tempo de Serviço], que
pode ser um estímulo à economia”, citou.
Reforma da Previdência
A secretária disse considerar
“natural” os atrasos no andamento da reforma da Previdência, em
discussão na Câmara dos Deputados. A votação do parecer do
relator na comissão especial da

Câmara que analisa o tema foi
adiada de terça (2) para quartafeira (3). A previsão inicial do
governo era que a reforma fosse votada no plenário em abril.
Segundo Ana Paula Vescovi,
é normal que os debates sobre o
texto levem mais tempo do que
o esperado, porque o tema é
complexo. “É uma reforma complexa. Tivemos, há pouco, a discussão sobre a PEC [proposta de
emenda à Constituição] do Teto
de Gastos. Era uma regra. A Previdência são várias. Temos a convivência com um regime democrático. É importante que a sociedade seja convencida e que os
parlamentares façam esse debate.” (Agencia Brasil)

Saldo financiado no cartão de crédito
atingiu R$ 130 bilhões em março
Em março, o saldo financiado nos cartões de crédito utilizados em operações com parcelamento pelo lojista e período
de graça (compras para pagamento em 30 dias) cresceu 9,8%
em relação ao mesmo período
de 2016. O total no mês chegou
a R$ 129,8 bilhões, o que representa 72,2% de todo o volume
de recursos movimentados por
cartões de crédito no período.
De acordo com a Associação

Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços
(Abecs), o resultado mostra que o
consumidor usa cada vez mais o
cartão como meio de pagamento e
financiamento, em compras à vista e parceladas. Esta foi a maior
expansão do indicador desde julho
de 2015. O levantamento é feito
pela associação com base nos dados do Banco Central do Brasil.
As operações com juros cobrados pelos emissores dos car-

tões atingiram R$ 50 bilhões, o
que representa 27,8% do saldo
de cartões no mês de março. O
uso dos cartões com juros vem
caindo gradativamente ao longo
do período analisado.
Inadimplência
Segundo a Abecs, a inadimplência no setor de cartões de
crédito fechou março em 7,5%,
com queda de 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior,

atingindo o menor patamar desde julho de 2015.
Taxa de juros
Segundo levantamento da
Abecs, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito teve queda de 39% na primeira semana
do mês de abril – de 3 a 7 de
abril –, em comparação com o
mesmo período de março, chegando a 296,3% ao ano (12,2%
ao mês). (Agencia Brasil)

Inflação de produtos na saída das
fábricas é de 0,09% em março
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que mede a inflação
de produtos na saída das fábricas, foi de 0,09% em março. O
IPP havia registrado deflações
(queda de preços) de 0,45% em
fevereiro e de 1,20% em março
do ano passado. O índice acumula deflação de 0,05% no ano e
inflação de 2,85% em 12 meses.

Os dados foram divulgados
na quinta-feira (27), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Em março, 17 das 24
atividades industriais pesquisadas tiveram alta de preços, com
destaque para as indústrias extrativas (3,44%) e outros produtos
químicos (1,69%).

Sete setores tiveram queda
nos preços de seus produtos,
como refino de petróleo e produtos de álcool (-3,25%) e alimentos (-0,77%).
Entre as categorias de uso da
indústria, os bens de capital
(máquinas e equipamentos
para o setor produtivo) tiveram alta de 3,44% nos pre-

ços, enquanto os bens de
consumo duráveis acusaram
inflação de 0,37%. Os bens
de consumo semi e não-duráveis tiveram deflação de
0,69%, enquanto os bens intermediários (insumos para
o setor produtivo) tiveram
queda de preços de 0,03%.
(Agencia Brasil)

Conta de luz, gás e alimentos
pressionam inflação em São Paulo
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), na cidade de São Paulo, apresentou
alta de 0,56% na terceira quadrissemana de abril, ficando
acima da variação apurada na
segunda prévia do mês
(0,43%). Entre os sete grupos
pesquisados, os que mais influenciaram o avanço foram o
de alimentação e habitação.

Apesar de ter indicado queda na velocidade de alta ao
passar de um aumento de
1,07% para 1,06%, o conjunto dos alimentos inclui alguns itens com correção que
sempre comprometem o orçamento doméstico. Entre
eles, estão as carnes com variações entre 1,3% (frango);
2,62% (bovinos) e 2,78%
(suínos). Também subiram,
no período, os preços dos

pescados (3,46%) e do café
em pó (1,2%).
Em relação ao grupo habitação, que subiu de 0,48% para
0,55%, entre as influências de
altas estão o gás de cozinha
(4,63%) e a energia elétrica
(2,03%).
Além desses dois grupos,
em saúde a taxa acelerou de
1,18% para 1,35%. Também
ganhou força o índice em despesas pessoais (de 0,28% para

0,51%) e, em transportes, diminuiu a intensidade de queda
(de -0,61% para -0,16%).
Nos demais grupos houve
queda de 0,08% em vestuário
ante um recuo de 0,11% e, em
educação, a taxa passou de
0,11% para 0,17%. O IPC da
Fipe mede as oscilações de
produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda
entre um e dez salários mínimos. (Agencia Brasil)

Inflação do aluguel cai e acumula
variação de 3,37% em doze meses
O Índice Geral de Preços
do Mercado (IGP-M) caiu
1,10% em abril depois de ficar estável em março (0,01%).
No acumulado do primeiro
quadrimestre deste ano, a taxa
ficou negativa em 0,36% e, nos
12 meses, atingiu 3,37%. Esta
última variação é utilizada
como base de correção de preços em muitos contratos como
o de reajuste do aluguel.
O levantamento - feito pelo
Instituto Brasileiro de Econo-

mia de Economia da Fundação
Getulio Var gas (Ibre/FGV) foi calculado com base na variação de preços constatados
entre os dias 21 de março e 20
deste mês.
Entre os três componentes
do IGP-M o que mais influenciou a queda foi Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA)
que passou de variação negativa de 0,17% para uma retração
de 1,77%. E, no conjunto deste segmento, o destaque foi o

grupo de matérias-primas brutas que apresentou uma diminuição de 5,22% ante uma baixa de 0,05%.
As principais oscilações
neste sentido foram: minério
de ferro (de 5,95% para 5,24%), soja em grão (de 4,99% para -9,38%) e milho
em grão (de -5,06% para 14,52%). Já os principais itens
que subiram foram: cacau (de
-7,89% para 4,05%), café em
grão (de -3,39% para -3,18%)

e trigo em grão (de -1,69%
para 0,45%).
Em relação ao Índice de
Preços ao Consumidor (IPC),
houve desaceleração com a taxa
passando de 0,38% para 0,33%
com destaque para habitação
(de 0,84% para 0,02%). A queda do IGP-M também refletiu a
redução de 0,08% no Índice
Nacional de Custo da Construção (INCC) ante uma variação
em março último de 0,36%.
(Agencia Brasil)

Israel e Estados Unidos
discutem visita potencial de
Trump a Jerusalém
Israel e os Estados Unidos iniciaram conversas sobre uma
possível visita do presidente Donald Trump a Jerusalém, disse
um oficial israelense. “Há discussões iniciais entre o Ministério
de Relações Exteriores israelense e autoridades do governo dos
EUA sobre a visita”, disse um funcionário do governo israelense, falando sob condição de anonimato, porque os detalhes da
viagem ainda não foram definidos. As informações são da agência chinesa Xinhua.
A fonte estimou que as chances de que a visita aconteça são
“muito altas”. O site de notícias em língua hebraica Ynet informou que uma delegação dos EUA chegaria a Israel na quinta-feira (27) para iniciar conversas sobre o assunto.
O jornal Times de Israel informou que Trump deve realizar
sua primeira viagem ao exterior como presidente a Bruxelas no
próximo mês, e poderá expandir sua viagem a Israel no dia 21 de
maio ou nos dias seguintes.
Se materializada, a viagem viria em um momento sensível,
em que Israel comemora o Dia de Jerusalém, uma celebração
anual para marcar a “unificação” de Jerusalém. Israel tomou Jerusalém Oriental na guerra de 1967 e anexou-a pouco depois,
anunciando-a como sua capital “indivisível”. O movimento nunca foi reconhecido internacionalmente.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu encontrou-se com Trump em Washington em fevereiro. Eles falaram
sobre uma mudança positiva entre os dois aliados depois de anos
de discussões com o governo de Barack Obama, principalmente
sobre a expansão dos assentamentos na Cisjordânia e o acordo
nuclear com o Irã. (Agencia Brasil)

EUA dizem que sucessor de
Maduro terá última palavra
sobre saída da OEA
Os Estados Unidos advertiram nta quinta-feira (27) que a decisão final sobre a saída da Venezuela da Organização dos Estados Americanos (OEA) caberá ao sucessor do presidente Nicolás Maduro, já que o processo pode levar até dois anos. As informações são da agência EFE.
Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA,
Mark Toner, os EUA gostariam que o país sul-americano permanecesse na organização, mas “só se cumprir com os padrões democráticos da mesma”.
“A declaração feita ontem pela ministra das Relações Exteriores (da Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre a saída da OEA) não
tem um efeito real imediato e nem prático, porque deixar a Organização dos Estados Americanos pode levar até dois anos”, disse Toner aos jornalistas.
“Isso se estenderia até depois do final do mandato do presidente Maduro, e a decisão só poderia ser definitiva se for apoiada por seu sucessor”, acrescentou o porta-voz. (Agencia Brasil)

China vê “mudança de tom”
dos Estados Unidos para com
a Coreia do Norte
Pela primeira vez, desde o acirramento das tensões na península da Coreia, a China afirmou ter notado uma maior disposição
ao diálogo por parte dos Estados Unidos para tentar solucionar o
conflito com a Coreia do Norte. O porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores chinês, Gen Shuang, afirmou na quintafeira (27), em uma conferência de imprensa, que o governo da
China tem observado que os EUA sinalizam para a possibilidade
de uma resolução pacífica do impasse.
“Queremos parabenizar os Estados Unidos [...], porque temos
observado que altos funcionários do governo americano apresentam mensagens positivas e com um tom favorável à resolução pacífica”, afirmou. E acrescentou: “Esperamos e acreditamos que todas as partes envolvidas tenham notado esta diferença
[...]. O diálogo é o único meio correto para resolver o problema
na Península”, disse Shuang.
Diplomatas e altos representantes dos EUA, Coreia do Sul e
Japão têm se reunido em Seul na tentativa de encontrar uma saída
pacífica e diplomática para a questão. Diplomatas americanos
envolvidos na articulação disseram a agências de notícias internacionais na capital sul-coreana que Washington tenta, paralelamente, três frentes: diplomática, econômica e militar.
A mensagem da China foi a primeira declaração um pouco
mais otimista desde o início da escalada de agressões entre os
Estados Unidos e a China. O país asiático demostrou irritação
após a visita do vice-presidente Mike Pence, que deixou a Ásia
na semana passada com um discurso que refletia, naquele momento, uma indisposição do governo americano de dialogar. “Não
temos o que negociar. Só queremos ouvir que a Coreia do Norte
abandonou seu programa nuclear”, comentou Pence.
Sanções
Também nessa quinta-feira, após reunir 100 senadores e a alta
cúpula Executiva, a Casa Branca disse em um comunicado que
estava estudando “sanções sobre a Coreia do Norte”, mas não
afirmou categoricamente que o faria. Já há sanções econômicas
dos EUA contra a Coreia, uma vez que o comércio geral está
proibido com o país asiático. Mas Washington tem outras opções punitivas. O governo Trump, poderia, por exemplo, inserir
o país na lista de “países terroristas”.
Nesta sexta-feira (28), o Conselho de Segurança da ONU terá
uma reunião extraordinária presidida pelo secretário de Estado
americano, Rex Tillerson, para discutir a tensão na península.
Do ponto de vista militar, os exercícios coordenados pelos
Estados Unidos e aliados (Japão e Coreia do Sul) na região, continuam. Além disso, segundo o Pentágono, o sistema de defesas
antimísseis que os EUA estão instalando na Coreia do Sul, deverá ficar pronto nos próximos dias.
Na madrugada de hoje, foram realizados testes pelo Exército
americano com um míssil intercontinental de longo alcance, que
foi lançado na área de testes das Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico. Antes de atingir a meta, o míssil percorreu 6.800 quilômetros. (Agencia Brasil)
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Servidor público que acumula cargo
pode receber mais que o teto
TSE manda PT, PMDB e
mais 5 partidos devolverem
mais de R$ 7 mi ao erário
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu
na quinta-feira (27) punir o PT
e o PMDB por irregularidades
na prestação de contas de
2011, identificadas em pareceres da área técnica do tribunal.
Mais cinco partidos receberam
sanção: DEM, PSOL, PSTU,
PSL e PTC.
A maior punição foi a do
PT, que teve suas contas reprovadas parcialmente, sendo condenado a retornar R$ 5,6 milhões ao erário, além de deixar
de receber R$ 7,8 milhões referentes à cota de um mês do
Fundo Partidário deste ano.
Entre as principais irregularidades identificadas está o pagamento de empréstimos fraudulentos ligados à Ação Penal
470, conhecida como processo do mensalão.
O PMDB teve suas contas
aprovadas com ressalva e foi
condenado a retornar R$ 762
mil aos cofres públicos. O partido foi punido, principalmente, por irregularidades na contratação de uma agência de publicidade e pelo pagamento de
um advogado para defender um
filiado em uma ação não relacionada à atividade partidária.
Também com suas contas
aprovadas com ressalvas, o
DEM não foi condenado a devolver dinheiro aos cofres
públicos, mas terá que direcionar mais de R$ 1 milhão
do Fundo Partidário deste ano
para financiar ações de incentivo à participação da mulher
na política. O valor exato ainda será calculado, informou a
assessoria do TSE.
PSOL, PSTU e PTC também tiveram suas contas aprovadas com ressalvas. Juntos,
eles terão que devolver R$ 766
mil aos cofres públicos. Assim
como o PT, o PSL teve suas
contas reprovadas parcialmente, e terá que retornar R$ 114
mil ao erário.

Presentes na audiência, os
advogados dos partidos expressaram preocupação em saber
de onde as agremiações vão
retirar os recursos a serem devolvidos, já que as cotas do
Fundo Partidário deste ano não
podem ser usadas para isso e,
desde 2015, as legendas enfrentam restrições no recebimento de doações feitas por
pessoas jurídicas.
“Agora não sabemos de
onde vamos tirar, vamos recorrer em relação a isso”, disse o
advogado do PMDB, Renato
Ramos.
Desaprovação parcial X
aprovação com ressalva
Na sessão de quinta-feira,
o TSE reforçou sua jurisprudência de ser flexível com as
irregularidades que fiquem
abaixo dos 10% do total do
Fundo Partidário recebido
pela legenda no ano das contas julgadas. Foi o caso do
PMDB, que, por essa razão,
teve suas contas aprovadas
com ressalvas e foi alvo de
sanções mais brandas.
As irregularidades do PT,
por outro lado, somaram mais
do que 10% do Fundo Partidário recebido em 2011, motivo
pelo qual a agremiação teve
suas contas desaprovadas parcialmente e, além de ter que
ressarcir dinheiro os cofres
públicos, deixará também de
receber parte dos recursos
deste ano.
“Se não for isso, vai ser um
rigor danado, demonstrando até
os centavos. Não tem quem
demonstre. Nem na sua conta
pessoal você demonstra. Experimente puxar sua conta bancária. Tem coisa lá que você não
sabe o que é”, disse o ministro
Napoleão Nunes, ao ser questionado sobre a tolerância observada pelo TSE, cujo critério de 10% não tem respaldo
em lei. (Agencia Brasil)

Ministro encerra fase
de instrução; TSE
pode julgar chapa
Dilma-Temer em maio
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman
Benjamin encerrou na quintafeira (27) a fase de instrução da
ação em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma-Temer,
vencedora das eleições presidenciais de 2014. Com a decisão, o julgamento poderá ser retomado em maio, mas a data ainda não foi definida.
Na decisão, o ministro concedeu prazo de cinco dias para
as alegações finais das defesas
da ex-presidenta Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer,
além da manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE).
Caberá ao presidente do TSE,
Gilmar Mendes, definir o dia do
julgamento, que foi suspenso no
dia 4 de março. Na ocasião, os
ministros aceitaram conceder
prazo de mais cinco dias para os
advogados de Dilma apresentarem defesa.
Processo
Após o resultado das eleições de 2014, o PSDB entrou
com a ação, e o TSE começou a
julgar suspeitas de irregularidades nos repasses a gráficas que
prestaram serviços para a campanha eleitoral. Recentemente,
Herman Benjamin decidiu colocar no processo os depoimentos
dos delatores ligados à emprei-

teira Odebrecht, investigados na
Operação Lava Jato. Os delatores relataram que fizeram repasses ilegais para a campanha presidencial.
Em dezembro de 2014, as
contas da campanha da então presidenta Dilma Rousseff e de seu
vice, Michel Temer, foram aprovadas com ressalvas e por unanimidade no TSE. No entanto, o
processo foi reaberto porque o
PSDB questionou a aprovação,
por entender que há irregularidades nas prestações de contas
apresentadas por Dilma, que teria recebido recursos do esquema de corrupção investigado na
Operação 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 documentado e monitorado.
A defesa do presidente Michel
Temer sustenta 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)

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu na quinta-feira (27),
por 10 votos a 1, mudar o entendimento sobre a incidência do teto
salarial para servidores que podem
acumular cargos efetivos.
De acordo com decisão, o
cálculo do teto vale para cada
salário isoladamente, e não sobre a soma das remunerações. Na
prática, estes servidores poderão
ganhar mais que R$ 33,7 mil,
valor dos salários dos próprios
ministros do Supremo, valor
máximo para pagamento de salário a funcionários públicos.
A decisão da Corte também
terá impacto no Judiciário e no
Ministério Público, porque muitos juízes e promotores também
são professores em universidades públicas, inclusive, alguns
ministros do STF.
No julgamento, a maioria

dos ministros decidiu que um
servidor não pode ficar sem receber remuneração total pelo
serviço prestado, se a própria
Constituição autoriza a acumulação lícita dos cargos. De acordo com a Carta Manga, professores, médicos e outros profissionais da saúde podem acumular dois cargos efetivos no serviço público, desde que o trabalho seja realizado em horário
compatível.
A Corte julgou dois recursos
de servidores públicos do Mato
Grosso. Nos dois casos, o governo do estado recorreu para
tentar derrubar decisão da Justiça local que autorizou o corte
isolado do salário com base no
teto constitucional.
Votaram a favor da nova incidência do teto os ministros
Marco Aurélio, Alexandre de

Moraes, Luís Roberto Barroso,
Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski,
Gilmar Mendes, Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia.
O único voto contra a liberação do teto foi proferido pelo
ministro Edson Fachin. Para o
ministro, a garantia a constitucional da irredutibilidade dos
salários não pode ser invocado
para que o pagamento ultrapasse o teto constitucional.
Uns dos votos a favor da tese,
o ministro Luís Roberto Barroso entendeu que é ilegal o servidor trabalhar e não receber integralmente seu salário, sendo que
a acumulação dos cargos é autorizada. “É inconstitucional a
Constituição, por emenda, dizer
que um determinado trabalho
legítimo, por ela autorizado, não

vá ser remunerado”, disse.
Ricardo Lewandowski também votou com a maioria e disse que, se servidor deve receber
efetivamente pelo seu trabalho,
não pode ter uma remuneração
“ínfima ou irrisória”.
“A pessoa trabalha um quarto de século para o Estado, contribui para a Previdência Social,
e depois, na hora de aposentar,
não pode se aposentar integralmente, está sujeito ao teto. Evidentemente, isso não é possível
do ponto de vista constitucional”, disse o ministro.
No texto original da Constituição, a acumulação de cargos
públicos era proibida. No entanto, uma Emenda Constitucional
promulgada em 1998 autorizou
a acumulação somente para professores e profissionais da saúde. (Agencia Brasil)

STF manda arrestar R$ 244 milhões
das contas do governo do Rio
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou o arresto de
R$ 244,3 milhões das contas
do governo do estado do Rio
de Janeiro com o objetivo de
garantir o pagamento das contas do Tribunal de Justiça do
Rio (TJRJ).
A decisão, tomada na quarta-feira (26), teve por finalidade garantir acordo firmado
pelo estado de repassar o duodécimo de abril ao TJRJ no último dia 20, o que acabou não
acontecendo. O repasse do duodécimo das contas do estado
até o dia 20 de cada mês para o
pagamento ao TJRJ foi decidido em audiência de conciliação

entre o estado e o Tribunal de
Justiça, em dezembro.
A medida foi uma reação ao
anúncio feito pela Secretaria
estadual de Fazenda informando
que o pagamento da folha líquida do Tribunal de Justiça não seria feito no dia 20 de abril, como
combinado, mas de forma escalonada até o dia 11 de maio.
O repasse do duodécimo até
o dia 20 de cada mês havia sido
firmado em dezembro a partir
de acordo assinado entre o desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, então presidente do TJRJ, e o governador
Luiz Fernando Pezão, mas o
governo do Rio vinha descumprindo o combinado.

Decisões envolvem quase
R$ 500 milhões
A decisão do ministro Toffoli foi a quarta envolvendo bloqueio nas contas do governo do
Rio somente nesta semana. O
valor total a ser confiscado, caso
se confirmem as decisões, é de
quase R$ 500 milhões.
Nesta terça-feira (25), a
União já havia pedido o arresto
de mais de R$ 142 milhões
como contragarantia pelo não
pagamento da dívida do estado
com a União.
Além desses bloqueios solicitados pela União, o próprio
Tribunal de Justiça do Rio já havia concedido liminar, também
na quarta-feira, determinando o

arresto de mais de R$ 52 milhões, devido ao não pagamento
do duodécimo de março à Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj). A Procuradoria-Geral do
Estado informou, no entanto, que
vai recorrer e tentar derrubar a
liminar do Tribunal de Justiça.
A Secretaria de Fazenda informou, em nota, que ainda “não
foi notificada sobre esta decisão
[do ministro Toffoli]. Com relação ao calendário de pagamento de março, ela disse que ainda
está em fase de definição. Sobre os duodécimos da Assembleia Legislativa, a previsão é
que os repasses terminem no dia
12 de maio, “se não houver novo
bloqueio”. (Agencia Brasil)

Maia diz que vai trabalhar
“com paciência” para aprovar
reforma da Previdência
Após a aprovação da proposta de reforma trabalhista no plenário da Câmara dos Deputados,
o presidente da Casa, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), disse que agora vai trabalhar para conseguir os
votos necessários para aprovar a
reforma da Previdência.
Maia lembrou que, nas últimas semanas, houve problemas
na articulação das votações, principalmente na base de apoio do
governo, mas ressaltou que, graças a uma reorganização, o Projeto de Lei (PL) 6.787/16, que
trata da reforma, foi aprovado
por 296 votos contra 177.
Questionado por jornalistas

sobre o fato de o número de votos a favor da reforma trabalhista não ser suficiente para aprovar a reforma da Previdência,
tema considerado prioritário
pelo governo no Congresso e
que tramita na forma de proposta de emenda à Constituição
(PEC), Maia respondeu que ainda há tempo para atuar junto aos
deputados em favor da aprovação. Projetos de lei exigem maioria simples para aprovação na
Câmara. PECs, no entanto, precisam ser aprovadas por três
quintos do total de deputados.
“Temos aí duas ou três semanas e, com muita paciência, vou

trabalhar para que possamos chegar no plenário com número para
aprovar a reforma da Previdência. Precisamos avançar nessa
reformas e entregar, em 2018,
um Brasil reorganizado e reequilibrado”, disse Maia. “A favor
da reforma trabalhista tivemos
quase 300 votos. Agora nossa
obrigação é mostrar a eles a importância que a reforma da Previdência tem”, acrescentou.
Oposição
O líder da minoria na Câmara, José Guimarães (PT-CE),
afirmou que o placar da aprovação da reforma trabalhista é um

“sinal péssimo” para a votação da
previdenciária. “A Previdência é
muito mais sensível porque
mexe imediatamente com a
vida. Portanto, duvido que os
deputados que tiveram tanta
ousadia ontem em subir à tribuna e defender a reforma trabalhista tenham coragem de
subir e defender o fim da aposentadoria rural, porque, na prática, é isso.”
Para o líder da minoria, a
aprovação da reforma trabalhista deu combustível para a greve
geral marcada para esta sextafeira (28) por movimentos
sindicais.(Agencia Brasil)

Em depoimento a Moro, Cabral
admite ter recebido caixa 2,
mas nega outros crimes
O ex-governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral negou ter
recebido propina da Andrade
Gutierrez no contrato para construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Ele foi ouvido na quintafeira (27) pelo juiz Sérgio
Moro, da 13ª Vara Federal de
Curitiba, na condição de réu do
processo a que responde no âmbito da Operação Lava Jato.
No início da audiência, os
advogados informaram a Moro
que Cabral responderia apenas às
perguntas formuladas pela defesa. O juiz reconheceu o direito
ao silêncio do réu, mas comunicou que faria os questionamentos e deixaria ao próprio ex-go-

vernador a decisão de se calar ou
responder.
Moro perguntou, então, se
Cabral recebeu vantagem indevida da Andrade Gutierrez na
contratação para construção da
Comperj. “Não é verdade”, respondeu Cabral, que foi imediatamente orientado pelos advogados a se ater ao plano inicial. O
réu, então, silenciou durante o
restante dos questionamentos do
juiz e dos procuradores do Ministério Público Federal (MPF).
Aos próprios advogados, Sérgio Cabral ressaltou que não recebeu propina da Andrade Gutierrez. Ele também afirmou que
mantinha apenas “relações institucionais” com os executivos

da empresa.
A defesa passou, então, a perguntar sobre as demais acusações feitas na denúncia, como os
crimes de evasão de divisas e
lavagem de dinheiro. Cabral negou ter comprado mercadorias
com propina para dissimular a
origem do capital. “Comprei
com recursos próprios e sobras
de recursos de campanha”, afirmou.
O ex-governador admitiu, no
entanto, ter recebido caixa 2
para financiar a própria campanha eleitoral ao governo do Rio
de Janeiro. “Não posso negar
que houve, em função de eu ter
sido um político sempre com
desempenho eleitoral muito for-

te no estado. O financiamento
acontecia, e estes fatos são reais”, afirmou.
Calicute
Sérgio Cabral está preso desde a 37ª fase da Operação Lava
Jato, chamada de Calicute, que
foi deflagrada em novembro do
ano passado. Ele atualmente está
preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na
zona oeste do Rio. O ex-governador fluminense foi transportado para Curitiba em um avião
da Polícia Federal (PF).. Mais
quatro réus desta ação penal foram ouvidos por Moro — inclusive a esposa de Cabral, Adriana
Ancelmo. (Agencia Brasil)

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

São Paulo, sexta-feira, 28 de abril de 2017

Seleção Brasileira vem embalada por uma sequência invicta
de 29 partidas
forças da competição, vem de gols com a camisa amarelinha.
ótimas campanhas em Mundiais,
Com 498 vitórias em sua hise merece todo o respeito. Temos tória, o Brasil pode chegar a 500
que tentar ditar o ritmo do jogo, triunfos nas areias do Caribe. O
ter paciência, tranquilidade e co- confronto diante dos polinésios
locar o nosso coração em qua- será ainda mais especial para três
dra. É uma estreia, sempre um jogadores: o goleiro Rafael Pajogo mais nervoso, cercado de dilha, o defensor Filipe e o ataum pouco mais de tensão, mas cante Lucão são os únicos ‘caestamos bem preparados” afir- louros’ do grupo em Copa do
mou o capixaba, que tem 150 Mundo FIFA. Ansiedade que se

mistura à expectativa e à confiança numa boa competição.
O atacante Bokinha é o único desfalque que equipe, cumprindo suspensão após ter sido
expulso nas Eliminatórias Conmebol, em fevereiro. O Brasil é
cabeça de chave do Grupo D,
onde estão ainda a Polônia (campeã das Eliminatórias da Europa)
e Japão.
Desde que Gilberto Costa
assumiu o comando, em janeiro
de 2016, a Seleção Brasileira
vem em uma sequência de seis
títulos internacionais (Sul-Americano, Mundialito Cascais,
Mundialito Santos, Copa Intercontinental, Copa América e Eliminatórias). Neste período, a
equipe marcou 234 gols (média
superior a 8 por jogo) e sofreu
apenas 64 (2,2 por partida), derrotando algumas das principais
forças da modalidade como Rússia (bicampeã mundial), Paraguai,
Japão, Irã, Taiti (atual vice-campeão mundial), Portugal (atual
campeão mundial), Polônia
(campeã das Eliminatórias da
Europa) e Itália.

Circuito Sul-Americano

Foto/ Guilherme Ferrari

Venezuela recebe quarta etapa
a partir desta sexta-feira

Bernat e Vinícius formam uma das duplas brasileiras
O Circuito Sul-Americano de
Vôlei de Praia 2017 segue a temporada, e a Venezuela é a próxima parada. A partir desta sexta-

feira (28) duplas de nove países
se enfrentam em San Fernando
de Apure em busca de medalhas.
O Brasil será representado por

quatro duplas, duas no torneio
masculino e duas no feminino.
Entre os homens Marcus/
Allison Francioni (RJ/SC) e Bernat/Vinícius (RJ) estão na mesma
chave e estreiam jogando entre si.
No feminino as representantes
brasileiras serão Amanda Maltez/
Fernanda Nunes (RJ) e Hegê/Verena (CE) que também se enfrentam na primeira partida.
O sistema de disputas divide
as 16 duplas de cada gênero em
quatro grupos de quatro times
cada que jogam todos contra todos. Os dois melhores de cada
grupo avançam para as quartas de
final, que será disputada no sábado (29). Domingo (30) é a vez
das semifinais e finais. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Equador, Peru, Paraguai, Uruguai
e Venezuela terão representantes

no torneio.
O Brasil está na liderança do
ranking geral em ambos os naipes. No masculino, com 560
pontos, tem 20 a mais que o Chile, segundo colocado. A Argentina está na terceira posição com
480. Entre as mulheres, o primeiro lugar está assegurado também
com 560 pontos, com o Paraguai
em segundo lugar somando 480
pontos, e o Chile vem em terceiro com 420.
O ranking do Circuito SulAmericano é feito apenas para os
países, contando a pontuação da
dupla mais bem colocada das nações em cada uma das paradas.
Os campeões de cada torneio
somam 200 pontos, o vice, 180,
o terceiro colocado, 160, reduzindo 20 pontos em cada posição subsequente.

Campeonato Paulista de Fórmula Vee

Subir no pódio em uma corrida no mítico Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo (SP) é o sonho de todo piloto
no mundo. E não é diferente para
o jovem (16 anos) Alberto Cesar
Otazú (Braspress/Pilotech/Alpie/
Cazarré-MasterMidia Mktcom),
que no próximo sábado (29) irá
disputar a 3ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee.
“Apesar da pouca experiência, eu quero andar entre os cinco primeiros nesta corrida. Estou nisto para vencer, se eu tiver
um bom carro, quero brigar lá na
frente mesmo”, admite Alberto
Cesar, que estreou na segunda
etapa, mas não pontuou por problema técnico.
Depois de ter vencido a Seletiva Fórmula Vee promovida
pelo Campeonato Click Speed de
Kart Amador (CCSKA), Alberto
Cesar Otazú foi convidado pela
equipe F/Promo Racing para dis-

putar a sua primeira corrida de
carros na categoria-escola Fórmula Vee. Com um monoposto
que apresentou problemas de
motor e câmbio na classificação
e na corrida, o estreante largou
em décimo e recebeu a bandeirada em oitavo.
“Infelizmente tivemos problemas que não podiam ser solucionados na pista, apesar de todo o
empenho dos mecânicos. E por causa de maior consumo de combustível na corrida, ainda fui desclassificado por falta de um quilo. Mas
valeu pela experiência, este percalço me deixou mais forte e com
mais gana pra brigar entre os primeiros nesta minha reestreia”, assegura o piloto apoiado por Braspress/Pilotech/Alpie/Cazarré-MasterMidia Mktcom no kartismo.
Depois de ter adquirido alguma experiência na pilotagem do
Fórmula Vee em Piracicaba (SP),
onde subiu no pódio com um

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
DISTÂNCIA

Foto/ Cesar Mercatelli

Alberto Cesar Otazú reestreia na
terceira etapa em Interlagos

Alberto Cesar Otazú no Fórmula Vee
segundo e um terceiro lugares
nas duas primeiras etapas da Copa
ECPA de F-Vee, Alberto Cesar
acredita que se ajustar bem o
monoposto que deverá estrear
em Interlagos poderá repetir estes bons resultados.

“Controlar este carro não é
problema pra quem tem experiência no kart, mesmo que seja amador”, certifica o jovem que já conquistou 25 vitórias e 57 pódios em
campeonatos no rental kart em
apenas um ano de experiência.

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

DISTÂNCIA

Sprint

OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km
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®

2017

2017

2017

RIO E JANEIRO - RJ

SÃO CARLOS - SP

SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

USP
ETAPA 2

22 DE OUT

15 DE NOV

2017

2017

08 DE OUT
2017
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De olho em
conquista inédita,
lenda do rally encara
etapa na Argentina
Tetracampeão mundial do WRC, Sébastien Ogier nunca
venceu a etapa sul-americana da competição. Público
pode conferir prova ao vivo pela internet

Foto/ Jaanus Ree/Red Bull

A caminhada rumo ao pentacampeonato começa nesta sexta-feira, dia 28, para o Brasil. Invicta há 29 partidas, a Seleção
Brasileira enfrenta o Taiti, atual
vice-campeão mundial, a partir
das 19h30min (horário de Brasília), no Estádio de Nassau, em
jogo da primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo FIFA
Bahamas 2017, que será disputada até o dia 7 de maio - transmissão ao vivo pelo SporTV e
pela TV Bandeirantes para todo
o país. No retrospecto entre as
seleções, dois jogos e duas vitórias verde-amarelas (1 a 0 nos
pênaltis após 7 a 7, na disputa
pelo terceiro lugar na Copa do
Mundo 2013), e 10 a 4, na Copa
Intercontinental Dubai, ano passado). Bruno Xavier, artilheiro
do grupo com 150 gols, prega
respeito aos rivais, e destaca a
importância de ter paciência nessa estreia.
“Temos três decisões nessa
primeira fase. É esse o nosso
pensamento. Em Copa do Mundo precisamos encarar cada jogo
como uma final. O Taiti é uma das

Foto/ Divulgação

Brasil enfrenta Taiti abrindo
caminhada ao pentacampeonato

Sebastien Ogier
Recordes, títulos e manobras incríveis. Além de já
ter o nome eternizado por
conta das conquistas no automobilismo mundial, o piloto de WRC Sébastien
Ogier ainda tem uma prova
que para superar: a etapa da
Argentina.
Atual líder do evento, o
francês nunca venceu uma
prova na Argentina. Em sua
carreira, é a única que ainda falta para subir ao posto
mais alto do pódio. Neste
final de semana, ele conta
com essa motivação extra
para pisar fundo em busca
desta meta.
“A etapa da Argentina é a
única corrida que eu nunca
ganhei. É engraçado, porque
eu adoro o evento. Sempre
fui bem na corrida, mas por
alguns detalhes não venci.
Não vou desistir. Vou tentar
de novo e espero mudar
esta estatística em breve”,
afirma o piloto.
Na última temporada,
Ogier ficou com o segundo
lugar, com 22,4 segundos
de diferença para o campeão da etapa, o neozelandês Hayden Paddon. Este
ano, o francês segue na liderança do Campeonato
Mundial de Rali, com 88
pontos. O finlandês JariMatti Latvalla (75) e o belga Thierry Neuville (54)
aparecem logo atrás.
Nesta edição, nenhum
piloto conseguiu vencer
duas provas seguidas. Ou
seja, um estímulo extra para
quebrar o tabu. Enquanto se

prepara visando à etapa sulamericana, Ogier também
comentou sobre o seu apreço com o Brasil e a vontade de um dia visitar o País.
“Em breve, pretendo estar no Brasil. É um país de
beleza incomparável. Eu sei
que há uma legião de fãs do
Ayrton Senna, da qual eu
também faço parte. Brasil é
bastante conhecido por
conta do futebol e é um lugar que eu teria o prazer de
conhecer melhor pessoalmente”, conclui.
O público brasileiro poderá acompanhar esta corrida que pode ser histórica
neste sábado (29), ao vivo,
a partir das 12h50, pela Red
Bull Tv, no link: https://
w w w. r e d b u l l . t v / l i v e / A P 1 Q 8 4 G R B E D 1 W 11 / f i a world-rally-championship
Onde Assistir
O Red Bull Air Race
pode ser assistido na Red
Bull TV pelo link https://
w w w. r e d b u l l . t v / l i v e / A P 1 Q 8 4 G R B E D 1 W 11 / f i a world-rally-championship
ou pelo aplicativo Red Bull
TV, disponível nas TVs Samsung, Sony BRAVIA, aparelhos Blu-Ray, PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 (PS3™) e Apple TV.
O aplicativo também pode
ser baixado nos sistemas
operacionais Android, iOS
e Windows Phone. O download também está disponível nos seguintes dispositivos: Amazon Fire TV, Kindle Fire, Nexus, Roku e
Xbox 360.
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