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Inadimplentes e famílias sem
condições de pagar contas crescem
Consumidores de energia elétrica
terão desconto na tarifa em abril
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Carne Fraca: Hong Kong suspende embargo
à carne de frigoríficos não investigados
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O papa Francisco afirmou na
terça-feira (28) que “a eliminação das armas nucleares é um
imperativo moral e humanitário”
e disse que “a paz e a estabilidade internacional não podem estar fundadas sobre um sentido
falso de segurança”, ao comentar os trabalhos da Conferência
das Nações Unidas sobre Segurança e Desarmamento Nuclear
que está sendo boicotada pelas
grandes potências.
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite nublada
com possibilidade
de garoa.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

24º C
16º C

Noite

Mais de 1.700 km de linhas de transmissão foram
agregados ao Sistema Interligado Nacional
As Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) fechou 2016 com
lucro líquido de R$ 3,4 bilhões, revertendo quatro anos consecutivos

de resultados negativos e um prejuízo de R$ 14,4 bilhões em 2015.
Os dados, já encaminhados à
Comissão de Valores Mobiliários

Kassab diz que Correios
precisam cortar gastos ou
empresa será privatizada
Página 3

Fazenda confirma anúncio
de corte no Orçamento
para esta quarta-feira

(CVM), indicam que o principal
impacto positivo foi motivado pelo
reconhecimento contábil referente à Rede Básica Sistemas Existentes (RBSE – ativos de transmissão
antes de 2000), cujo efeito líquido
– descontados os impostos – atingiu R$ 18,876 bilhões.
Segundo o balanço encaminhado à CVM, os principais impactos negativos em 2016 foram
referentes aos prejuízos das empresas de distribuição, que totalizaram R$ 6,985 bilhões.
Também causaram impacto
negativo as provisões referentes
ao valor recuperável dos ativos a
preços de mercado (impairment), somando R$ 2,886 bilhões, além do contrato oneroso
relativo à Usina Nuclear de Angra
3 (em fase de construção), no total de R$ 1,350 bilhão. Página 3
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Janot entrega ao Congresso
proposta sobre crimes de
abuso de autoridade
Página 5

Fazenda repassa R$ 747 mi
em ICMS aos municípios
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Esporte

Maverick Viñales vence na Expo Atleta será uma
atração à parte, com
estreia da nova equipe
A primeira etapa do Mundial de Motovelocidade de
2017, no Qatar, foi tão tensa
que quase não aconteceu devido às condições meteorológicas. O clima impediu o
treino classificatório, onde o
pole saiu da combinação dos
tempos dos treinos livres,
com Maverick Viñales largando do primeiro posto. A
corrida começou com quase
uma hora de atraso, deixando
os pilotos e equipes tensos,
mas ao final, com 2 voltas a
menos do que o previsto mostrou que a temporada promete grandes batalhas do inicio
ao fim.
Página 6

serviços e palestras
A Maratona Internacional
de São Paulo, que no dia 9 de
abril completará sua 23ª edição, é uma das mais importantes provas do gênero e reunirá
os melhores nomes do esporte no país e destaques do exterior para os 42.192 metros por
ruas e avenidas da capital paulista. O evento ainda contará

Maverick Viñales vence na sua estreia pela Yamaha
conquistou a vitória no Qatar

19º Rally RN 1500 define
Especiais pelas trilhas do
Rio Grande do Norte

DÓLAR

Foto/ DFotos

Comercial
Compra: 3,13
Venda:
3,13
Turismo
Compra: 3,01
Venda:
3,26

EURO
Compra: 3,39
Venda:
3,39

OURO
Compra: 118,44
Venda: 130,72

9,9%. Em fevereiro, eram 9,8%
e, em março de 2016, 8,3%.
O percentual de famílias
com dívidas (em atraso ou não)
atingiu 57,9% em março. Apesar de ficar acima dos 56,2%
de fevereiro deste ano, a parcela de endividados ficou abaixo dos 60,3% de março do ano
passado.
A maior parte das dívidas
(76,6%) é de cartão de crédito.
Também são fontes importantes de dívidas os carnês (15,1%),
financiamentos de carro
(10,2%), crédito pessoal (9,7%)
e financiamento de casa (8,3%).
(Agencia Brasil)

19º Rally RN 1500

Faltando nove dias para seu
início, o 19º Rally RN 1500 está
pronto. Uma das mais importantes e respeitadas provas do calendário nacional, o RN 1500
reunirá as feras do Campeonato Brasileiro de Rally Cross
Country nas modalidades Carros, Motos, Quadriciclos e
UTVs. Pela frente, o desafio da
diversidade de terrenos característica do evento e que agrada tanto os participantes. A programação de Especiais está fechada, bem como o percurso total pelas trilhas do Rio Grande do
Norte.
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com milhares de corredores
em suas outras distâncias, 24
km 8 km e 4 km (corrida e caminhada). A largada será a partir das 6h50, com a Elite feminino, vindo depois, às 7h15,
a categoria Cadeirantes, e às
7h30, Elite masculino e pelotão geral, Premium e Atletas
com deficiência.
Página 6

Vôlei Nestlé começa
confronto com Dentil/
Praia Clube em Osasco
Foto/ João Pires

Papa Francisco
pede à ONU a
“eliminação
total” das armas
nucleares

Foto/ Agência Brasil

O Parlamento escocês
voto na terça-feira (28) a favor de celebrar um segundo
referendo para promover a independência do país do Reino
Unido, diante da perspectiva de
que a região fique de fora da
União Europeia (UE), apesar
da maioria dos escoceses ter
votado contra o “Brexit”. As informações são da agência de
notícias alemã DPA.
Com uma maioria de 69 a
59 votos, os deputados deram
à primeira-mi nistra escocesa,
Nicola Sturgeon, o mandato para
solicitar a Londres a celebração
da consulta popular. A votação
estava prevista inicialmente para
a semana passada, mas foi adiada devido ao atentado ocorrido
em Londres.
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Eletrobras tem lucro de
R$ 3,4 bi em 2016, após
quatro anos de prejuízos

Foto/ Motogp

Parlamento
escocês aprova
referendo sobre
independência
do país do
Reino Unido

O percentual de famílias
com dívidas ou contas em atraso chegou a 23,7% em março
deste ano, segundo dados da
Pesquisa Nacional de
Endividamento
e
Inadimplência do Consumidor,
divulgada na terça-feira (28),
no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). A taxa é superior aos
23% de fevereiro deste ano e
aos 23,5% de março do ano
passado.
As famílias que não terão condições de pagar as contas também aumentaram, chegando a

O time de Osasco leva vantagem na história da competição
A Confederação Brasileira de
Vôlei (CBV) definiu a tabela da
fase semifinal da Superliga 2016/
17. Melhor posicionado na fase
de classificação, o Vôlei Nestlé
tem vantagem em número de jogos como mandante na disputa

com o Dentil/Praia Clube. O primeiro encontro está marcado
para o ginásio José Liberatti
nesta sexta-feira (31), às 19h,
com transmissão do SporTV. O
segundo embate será realizado
na terça-feira (04/04).Página 6
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Programa AcessaSP é repaginado
e conta com novidades para 2017
Carreta de mamografia
atende em Poá até 18 de abril
Você já ouviu falar no programa estadual Mulheres de Peito que oferece exame gratuito de
mamografia? Unidades móveis
totalmente equipadas percorrem
todas as regiões do Estado, ao
longo do ano, para atender a população que mais precisa. Agora, a carreta está na cidade de Poá
até o dia 18 de abril.
Mulheres com idade entre
50 e 69 anos podem ligar na central de atendimento do programa
e agendar gratuitamente o serviço. O atendimento telefônico
está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
E o mais interessante, não
é necessário o pedido médico.

O exame de mamografia é realizado no local mais próximo
da sua casa, em um dos mais de
300 serviços do SUS com mamógrafo.
Para fazer o agendamento,
basta ligar para o número 0800779 0000. Tenha em mãos o número do cartão SUS, endereço, telefone, data de nascimento e nome completo dos pais.
Serviço - Carreta Mulheres de Peito em Poá - Avenida Antônio Massa, 150 - REFERÊNCIA: Praça de eventos
de Poá - Previsão de término:
8 de abril - Agendamento:
0800-779 0000

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Situação tá ficando esquisita entre vereadores que em tese
são da base e o prefeito Doria (PSDB). Ontem, no encontro dos
23 que estiveram com na prefeitura, a reclamação da falta de atendimento básico ...
P A U L I S T AN A
... foi generalizada. Entre os que não foram, a bancada do PSD
de Kassab e do líder Neto. O vereador Camilinho, líder do PSB,
matou no peito e baixou a bola na terra, propondo respeito pelo
Legislativo.
PR E F E I T U RA
Apanhando de FHC, Serra, Aécio, ’alckmistas’ e outros partidos, Doria tá prestes a completar 90 dias no mandato
já como alternativa pro governo (SP) ou Presidência, acertou não
indo ao ’protesto de meia-dúzia’ ...
P A U L I S T AN A
... na Paulista pra não ser chamado de oportunista. Quanto ao
estilo, o ‘bateu-levou’ de Doria, é a forma de demonstrar que em
vez de ‘cacique que virou índio’, é o gestor que tá viralizandose ’profissa’ na política.
GOVERNO (SP)
Secretário (Educação), o ex-desembargador (TJ-SP) Nalini
correria o risco de manchar sua história, levando pras ‘marmitas’
de Alckmin - Presidenciável em 2018 - as ‘contaminações’ do
caso ichas vencidas ?
CONGRESSO
Aquecido o mercado aquisitivo entre os suplentes milionários que querem estar entre os primeiros caso role a ’lista partidária’ pra 2018. Preocupação entre atuais baixos cleros dos 513
deputados e 81 senadores.
PA R T I D O S
Erra o ministro Brito (Supremo), quando diz que a ‘lista fechada’ transformará democracia em ‘partidocracia’. O Brasil é
‘partidocrata’ desde a o Século 19, 1965, quando ARENA (PP) e
MDB (PMDB) eram os únicos ‘permitidos’ ...
POLÍTICOS
... pelo então governo militar. No que restou do PDT, Ciro
Gomes (ex-6 partidos) usa o que foi de Brizola pra ser o francoatirador de sempre. Pros gozadores ele é um leite (em pó) Glória: “desmancha sem bater”.
H I S T Ó R I AS
Ninguém nasce na política. Quem vai, pessoalmente ou representando grupos, vai fazer pós-graduação do que já faz - com
suas éticas - em sociedade. Gente acima do bem ou mal, só num
prometido Governo Divino.
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 (São Paulo).

cesar.neto@mais.com
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O program a Acessa São
Paulo está com novidades que
pretendem contribuir para o
desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário pelo
meio digital. As mudanças
aconteceram por conta do resultado da última pesquisa realizada com os usuários dos
postos de inclusão digital.
A 13ª edição da POnline, divulgada em 2016, mostrou que
50% dos frequentadores vão a
um posto do AcessaSP para
procurar um emprego pela internet. Foram 3.180 entrevistados e a amostragem revelou
que para 27% do público, o
AcessaSP é o único meio de
conexão com a internet.
A pesquisa também mostrou o perfil socioeconômico
dos usuários: 21% vivem com

até 1 salário mínimo de renda
familiar mensal, 33% têm renda de 1 a 2 salários mínimos e
14% têm renda de 2 a 4 salários mínimos.
Os dados indicam, por
exemplo, que uma parcela do
público do AcessaSP tem o mesmo perfil dos beneficiários de
programas como os realizados
pela Secretaria de Desenvolvimento Social; ou do público
atendido pela Subsecretaria de
Empreendedorismo e da Micro
e Pequena Empresa, ligada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Nesse novo escopo, duas
ações já estão sendo trabalhadas
pelo governo: um projeto de
implantação de coworking público, com os objetivos de, por

meio da tecnologia, intensificar
redes do conhecimento entre
trabalhadores da economia criativa, aprimorar serviços públicos e gerar impacto social; e o
projeto Trilhas do Conhecimento, que pretende ajudar o cidadão a ingressar e a crescer no
mercado de trabalho, por meio
dos estudos, do emprego ou do
empreendedorismo.
O programa continua com a
visão de contribuir para a consolidação de uma democracia
mais inclusiva, colaborando para
a construção de um cidadão mais
autônomo e crítico. A missão do
Acessa continua sendo a de promover o empoderamento digital
do cidadão, oferecendo infraestrutura gratuita de tecnologia e
comunicação, orientação, informação e formação, em um am-

biente colaborativo.
Os valores do programa permanecem com alicerce no respeito ao cidadão. Nos postos,
todo e qualquer usuário tem o
direito de ser atendido com
atenção e cortesia, independente de sua etnia, credo religioso,
gênero ou condição socioeconômica.
Programa mantém internet grátis
Criado em 2000, o AcessaSP
tem um histórico de mais de 93
milhões de atendimentos realizados em 16 anos pelas redes
fixa e sem fio. Esse serviço, que
continua disponível em postos
fixos instalados em mais de 500
municípios, em parceria com as
prefeituras, e órgãos estaduais,
continua disponível.

Prefeitura convida servidores com deficiência
para debater políticas de acessibilidade
A Prefeitura irá reunir os servidores municipais com deficiência para debater políticas públicas de acessibilidade e inclusão. O objetivo é construir de
maneira participativa ações para
o Programa de Metas 20172020. Servidores concursados,
comissionados, estagiários e terceirizados com deficiência se
reunirão nesta quarta-feira
(29) na sede da administração
municipal, em evento com os
secretários municipais Cid
Torquato (Pessoa com Deficiência), Eliseu Gabriel (Trabalho e Empreendedorismo) e

Paulo Uebel (Gestão).
A reunião acontece no Auditório do 7º andar do Edifício
Matarazzo. Para participar, é
necessário inscrever-se pela internet. Para o secretário Cid
Torquato, a participação dos servidores públicos com deficiência é primordial para a construção de uma cidade mais inclusiva: “O importante não é só mostrar que pessoas com deficiência trabalham no setor público,
mas estimular que estes funcionários sejam protagonistas e atuantes na construção de políticas
municipais, mobilizando suas

unidades de trabalho”, disse.
Segundo dados do Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas
e Competências (SIGPEC) da
Secretaria Municipal de Gestão,
dos 131 mil servidores ativos da
Prefeitura de São Paulo em setembro de 2016, apenas 400 autodeclararam possuir alguma
deficiência. Isso representa
0,3% do total. Com o objetivo
de conhecer melhor essa realidade, a secretaria municipal da
Pessoa com Deficiência está
realizando uma pesquisa para
mapear os locais de atuação e as
funções desenvolvidas por estes

funcionários, além de saber
quais são as mudanças necessárias para avançar na acessibilidade de São Paulo .
Serviço: Encontro com
servidores públicos com deficiência
Data: 29 de março de 2017,
às 14h.
Local: Sede da Prefeitura de
São Paulo - Auditório do 7º andar
Endereço: Viaduto do Chá,
15 – Centro – São Paulo/SP.
Inscrições: Disponíveis no
site http://bit.ly/2nzlmFh

Fazenda repassa R$ 747 milhões
em ICMS aos municípios
Em mais um repasse semanal de Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação de
Serviços (ICMS), a Secretaria da
Fazenda depositou nesta terçafeira R$ 747 milhões na conta
dos municípios paulistas, valor
referente ao montante arrecado
no período de 20 a 24 de março.
Cabe aos municípios o repasse de 25% do montante arrecadado pelo ICMS, segundo o
Índice de Participação dos Mu-

nicípios, apurado anualmente,
para aplicação no exercício seguinte. Em março, os 645 municípios do Estado receberam da
Fazenda R$ 1,17 bilhão, nas três
primeiras parcelas do mês depositadas em 7/3, 14/3 e 21/3.
A Secretaria da Fazenda deposita os repasses sempre até o
segundo dia útil de cada semana, segundo estabelece a Lei
Complementar nº 63, de 11/01/
1990. Nos dois primeiros me-

ses do ano, já foram repassados
R$ 3,96 bilhões aos municípios
(clique aqui para acompanhar os
repasses aos municípios).
Os recursos do ICMS são
repassados de acordo com os
cálculos do Índ ice de Participação dos Municípios, conforme
determina a Constituição Federal, em seu artigo 158, inciso
IV, na proporção de 25% dos recursos arrecadados. Cabe aos
Estados, também por determi-

nação constitucional, uma cota
de 25% dos ICMS arrecadado
pela União.
Os índices de participação
dos municípios são apurados
anualmente (artigo 3°, da LC
63/1990), para aplicação no
exercício seguinte, observando
os critérios estabelecidos pela
Lei Estadual nº 3.201, de 23/
12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510,
de 29/12/93.

Prefeitura faz evento de
mobilização para abertura
de vagas em creches
A Prefeitura de São Paulo
lança nesta segunda-feira (27)
uma campanha de mobilização
junto à sociedade para levantar
recursos para a criação de vagas
em creches. A ampliação de vagas será realizada, principalmente, por meio de novas parcerias
com organizações da sociedade
civil, entre elas a Federação Brasileira de Bancos (Febraban),
que já participa neste primeiro
momento. Empresas e instituições vão incentivar que seus funcionários realizem doações por
meio do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Fumcad).
“Você só muda um país se
você tiver educação para todos.
Se você conseguir que as crianças na primeira infância tenham
estudo, tenham oportunidade,
isso muda a vida de uma família,
muda a vida de uma criança,
muda a vida de um país. Um país
que não aposta na educação jamais será uma grande nação”,
disse o prefeito João Doria.
A meta inicial do programa
Nossa Creche é zerar fila de
65,5 mil crianças até março de
2018. Em 4 anos, serão 96 mil
novas vagas. Esta meta equivale
à inauguração de 410 novos Centros de Educação Infantil (CEIs),
considerando-se atendimento
médio de 160 crianças. O custo
médio mensal de um convênio
desse tipo é hoje entre R$ 93
mil e R$ 104 mil, variação gerada pelas despesas com aluguel.
No processo de expansão
das vagas, serão priorizados bairros e famílias com maior vulne-

rabilidade. Um dos objetivos do
Nossa Creche é matricular 60%
das crianças atendidas na cidade
pelo Programa Bolsa Família, do
governo federal. Atualmente,
apenas 38,3% dessas crianças
estão na rede municipal.
“A gente só muda o Brasil
com ações como essa. O governo federal será parceiro para que
a gente possa vencer os obstáculos e começar a mudar a educação do Brasil”, acrescenta o
ministro da Educação, Mendonça Filho.
Fumcad
A utilização dos recursos do
Fumcad no programa Nossa Creche deve ser autorizado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de São Paulo. Criado em 1992,
o fundo recebe doações para
projetos voltados para a promoção dos direitos das crianças e
adolescentes. No ano passado,
ele arrecadou R$ 24 milhões.
Qualquer pessoa pode contribuir com o Fumcad por meio
de renúncia fiscal. Com a doação, pessoas físicas podem doar
até 6% de seu imposto de renda
devido, enquanto pessoas jurídicas são autorizadas a doar até
1%. Instituições financeiras também podem destinar até um sexto do valor do Imposto sobre
Serviços (ISS).
O procedimento pode ser
feito pelo site do Fumcad (http:/
/fumcad.prefeitura.sp.gov.br/),
por meio de pagamento de boleto bancário. A doação, por utilizar o imposto devido, não traz

ônus a quem contribui. A participação poderá ser tanto por
meio de múltiplas contribuições
durante o ano ou por uma contribuição única anual.
Na página eletrônica do fundo, é necessário preencher um
cadastro com dados da pessoa ou
da empresa e o valor da doação.
O contribuinte pode escolher
como serão empregados os recursos doados, selecionando um
projeto ou eixo. Para usufruir o
benefício fiscal, o contribuinte
deve inserir o código da doação
em sua declaração de imposto
de renda.
Outra opção para as pessoas
físicas é realizar a contribuição
diretamente na plataforma da
Receita Federal, ao declarar o
imposto de renda pelo formulário completo. Na Declaração de
Ajuste Anual referente ao exercício 2016, é necessário acessar a ficha “Doações Diretamente na Declaração - ECA”.
Nesta página, o contribuinte
deve escolher o tipo de fundo e a
cidade, selecionando as opções
“municipal” e “fundos de crianças e adolescentes” e indicando
o município de São Paulo. Em
seguida, o próprio sistema da
Receita calcula o valor máximo
que pode ser destinado e gera um
DARF. Então, basta efetuar o
pagamento até a data limite.
Caso queira destinar recursos para o projeto Nossa Creche,
envie um email para o
endereçorecursosfumcad@prefeitura.sp.gov.br,
informe que sua doação está direcionada ao eixo “Primeira Infância” e coloque em anexo uma

cópia do comprovante do pagamento.
Primeira infância
A cidade de São Paulo possui uma população de 659 mil
crianças entre zero e três anos,
o que equivale a praticamente
6% de sua população total
(IBGE/Fundação Seade, 2015).
Desse grupo, por volta de 44%
encontrava-se matriculado num
estabelecimento de educação
infantil, público ou privado, em
2015. A rede municipal registra
284.179 crianças dessa idade
matriculadas ao final de 2016.
A demanda por vagas em creche na cidade é de 65.529 crianças, segundo levantamento realizado em 31 de dezembro de
2016. A região com maior necessidade de abertura de vagas é
a Zona Sul, responsável por mais
da metade da fila. As zonas Leste e Norte correspondem por
25% e 15% da demanda, respectivamente.
O Programa Nossa Creche
está alinhado com as metas nacionais porque propõe a criação
de 96 mil vagas na Rede Municipal, o que permitiria atingir uma
taxa de cobertura de 60% das crianças de 0 a 3 anos na cidade em
2020, índice superior ao exigido
pelo Plano Nacional de Educação
para 2024. É também compatível
com o Plano Municipal de Educação (Lei Municipal 16.271/
2015), que determina que até
2025 o atendimento chegue a
75% das crianças na faixa etária
ou para toda a demanda registrada, o que for maior (Meta 5).
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Eletrobras tem lucro de R$ 3,4 bi em
2016, após quatro anos de prejuízos
As Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) fechou 2016
com lucro líquido de R$ 3,4 bilhões, revertendo quatro anos
consecutivos de resultados negativos e um prejuízo de R$
14,4 bilhões em 2015.
Os dados, já encaminhados à
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), indicam que o principal impacto positivo foi motivado pelo reconhecimento contábil referente à Rede Básica
Sistemas Existentes (RBSE –
ativos de transmissão antes de
2000), cujo efeito líquido – descontados os impostos – atingiu
R$ 18,876 bilhões.

Segundo o balanço encaminhado à CVM, os principais impactos negativos em 2016 foram
referentes aos prejuízos das
empresas de distribuição, que
totalizaram R$ 6,985 bilhões.
Também causaram impacto
negativo as provisões referentes
ao valor recuperável dos ativos
a preços de mercado (impairment), somando R$ 2,886 bilhões, além do contrato oneroso relativo à Usina Nuclear de
Angra 3 (em fase de construção), no total de R$ 1,350 bilhão.
A nota encaminhada à CVM
pela Eletrobras destaca ainda

como responsáveis pelos impactos negativos no balanço do grupo as provisões para contingências no valor de R$ 3,994 bilhões, com destaque para o empréstimo compulsório; outros
impairments (excluindo Angra
3) de R$ 2,691 bilhões e também uma provisão para perdas
em investimentos de R$ 1,479
bilhão.
Receita operacional líquida de R$ 12,2 bilhões
No último trimestre do ano,
a estatal fechou com receita operacional líquida de R$ 12,2 bilhões, resultado cerca de 55%

maior do que o de igual período
de 2015.
Em 2016, a Eletrobras agregou 1.465 megawatts (MW) a
seu parque gerador e ampliou e
somou ao Sistema Interligado
Nacional (SIN) mais de 1.766
quilômetros de linhas de transmissão.
Por outro lado, em 2016 o
Ebitda da companhia (lucro operacional de caixa antes da incidência de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de
R$ 3,496 bilhões. Em 2015,
este resultado havia sido negativo em R$ 10,7 bilhões. (Agencia Brasil)

Economistas divergem sobre
reforma da Previdência em comissão
especial da Câmara
Economistas divergiram na
terça-feira (28) na Câmara dos
Deputados sobre a necessidade
de reformar a Previdência brasileira da maneira proposta pelo
governo. Os especialistas debateram o tema na comissão especial que analisa a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
287/2016.
O economista Marcos Lisboa, presidente do Instituto de
Estudo e Pesquisa (Insper), disse que o problema da Previdência brasileira não é o déficit atual
nas contas – que, segundo o governo, soma R$ 77 bilhões no
serviço público federal e cerca
de R$ 150 bilhões no Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) – mas o crescimento da
população idosa e a diminuição
da população que trabalha.
“Nós vamos ter muitos aposentados para poucos jovens. A
população em idade de trabalhar
vai diminuir 6,7% até 2060. A
população acima de 65 anos vai
aumentar 262% no mesmo período. O total de pessoas com
mais de 80 anos vai ser multiplicado por dez. Uma reforma da

Previdência é sempre longa.
Tem que levar em conta o direito adquirido. Nós já estamos
atrasados”, disse.
O economista Fabio Giambiagi, superintendente na área de
Planejamento e Pesquisa do
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), disse que a Previdência está “fagocitando” o espaço
para o aumento dos gastos com
políticas públicas. “A Previdência Social é uma das políticas.
Há uma série de outras, estranguladas pelas aposentadorias
precoces”, disse.
Giambiagi reconheceu, entretanto, que o tema da reforma
é “polêmico” e sugeriu a negociação de pontos da PEC entre
o governo e parlamentares. “Não
venho aqui defender tudo que o
governo está apresentando. Alguns componentes são passíveis
de negociação. Na minha avaliação, a base de 51% é um convite
à negociação, para que o componente passe para 55%. Assim,
uma pessoa que começa a trabalhar aos 20 anos, ao se aposentar aos 65, teria direito à aposen-

tadoria integral”, disse.
Pela proposta atual, a idade
mínima para a aposentadoria passaria a ser 65 anos com pelo
menos 25 anos de contribuição,
com um piso de 51% do benefício. O piso cresceria um ponto
percentual a cada ano e, para
aposentar-se com 100% do benefício, seriam necessários 49
anos de contribuição.
Receitas
A economista Denise Gentil,
professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
contrária à PEC 287, disse que
o governo poderia atacar o problema da Previdência do ponto
de vista da busca por receitas,
em vez de sugerir o corte de benefícios.
“Se mantivéssemos os benefícios hoje e fizéssemos reformas do lado da receita? Vamos
considerar que o governo vai
combater a sonegação fiscal e
recuperar a dívida ativa previdenciária. Vamos supor que o
governo, em vez de aumentar a
alíquota da DRU [Desvinculação dos Receitas da União, que

retira parte dos recursos da
Previdência] vai recuar de 20%
para 15%”, propôs.
A economista criticou o
Ministério da Fazenda que, segundo ela, não divulgou os microdados que embasaram as
mudanças na Previdência propostas na PEC.
Também participou da audiência pública o juiz Victor Roberto Corrêa de Souza, representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).
Corrêa disse estar preocupado
com possíveis ações judiciais
caso a PEC 287 seja aprovada
nos termos atuais. “Alguns dispositivos [da proposta] ferem
a igualdade e a segurança jurídica”, disse.
A comissão especial da reforma da Previdência ouvirá
hoje (29) o economista Márcio Pochmann, professor da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Na
quinta-feira (30) será a vez do
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, responder às perguntas dos parlamentares.
(Agencia Brasil)

Caixa tem lucro de R$ 4,1 bi em 2016
A Caixa Econômica Federal
teve lucro de R$ 4,1 bilhões em
2016, sendo R$ 691 milhões no
quarto trimestre do ano. Segundo balanço divulgado na terçafeira (28) pela instituição, o resultado representa queda de
43% em relação aos 7,2 bilhões
de lucro registrados em 2015.
O índice de inadimplência
chegou ao final do ano passado
em 2,88%, uma redução de 0,7
ponto percentual em 12 meses.

Crédito
A carteira de crédito cresceu
4,4%, ao longo de 2016, registrando saldo de R$ 709,3 bilhões. Com isso, o banco tem
22,4% de participação no mercado. A principal linha, o crédito habitacional, teve expansão de
5,6%, fechando o ano com saldo de R$ 406,1 bilhões, o que
representa 67% do mercado.
As contratações para compra
de imóveis chegaram a R$ 81,8

bilhões no ano, dos quais R$ 62,9
bilhões foram viabilizados com
recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
As operações de crédito comerciais tiveram retração de 4%
em 12 meses, totalizando R$
191 bilhões. A queda foi puxada
pela redução das operações com
pessoa jurídica, que caíram 7,4%.
Por outro lado, o crédito
consignado cresceu 7,2%, alcançando um saldo de R$ 63,9 bi-

lhões em 2016. De maneira geral, o crédito para pessoa física
teve redução de 0,8%.
As captações totais tiveram
expansão de 4,5% em 12 meses, somando R$ 984,1 bilhões. A alta foi influenciada
principalmente pelo crescimento de 4,1% na poupança
(segmento em que a Caixa detém 38% do mercado) e de
27,7% pela emissão de títulos
CDB. (Agencia Brasil)

Por R$ 567 milhões, Petros vende
participação em empresa de shopping
Em busca de geração de liquidez para o plano de previdência privada dos funcionários da
Petrobras, a Petros concluiu a
operação de desinvestimento do
fundo na Iguatemi Empresa de
Shopping Center. A operação
envolve R$ 567,680 milhões.
Segundo nota divulgada na

terça-feira (28), a operação foi
realizada em leilão na Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa). Nela, foram colocados à
venda 10,2% da participação
acionária que a Petros detinha
da Iguatemi.
“A efetivação da venda das
18.021.602 ações ordinárias

por R$ 567,680 milhões gera
liquidez principalmente para o
Plano Petros do Sistema Petrobras, de benefício definido, que
concentrava cerca de 75% dos
papéis”, diz a nota.
O comunicado ressalta
ainda que “o resultado final do
certame foi de R$ 31,50 por

ação, valor 10,5% superior à
cotação média de R$ 28,50
dos últimos 12 meses e 28,2%
maior do que o preço do papel há um ano (R$ 24,57). O
valor de venda também superou a média do preço da ação
nos últimos 60 pregões (R$
30,4)”. (Agencia Brasil)

Vendas nos supermercados ficam estáveis
nos dois primeiros meses do ano
As vendas do setor supermercadista caíram 0,07% nos
dois primeiros meses de 2017
na comparação com o mesmo
período do ano passado, o que,
segundo o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo
Neto, mostra estabilidade do indicador.
Em fevereiro, a queda real
nas vendas (descontada a inflação) foi de 1,93% em relação a
janeiro. Na comparação com fevereiro de 2016, houve alta de
4,56%. No acumulado de 12
meses, a Abras registra crescimento de 5,02%.
“Isso mostra uma estabilidade considerando que no ano anterior fevereiro teve 29 dias contra 28 neste ano. Podemos dizer
que estamos praticamente está-

veis, estagnados, andando de
lado, mas não caindo mais. Estamos no porão do poço e não
deve ter mais subsolo aí”, comparou.
Todas as regiões do país registraram queda nas vendas nos
supermercados em fevereiro.
No Nordeste, a queda foi de 3%,
seguido pelo Sudeste (-1,80%),
Centro-oeste (-1,43%), Norte (0,99%) e Sul (-0,54%).
Produtos
O preço da cesta de produtos Abrasmercado, que analisa
35 produtos de largo consumo,
teve queda de 1,49%, passando
de R$ 479,64 em janeiro para
R$ 472,51 em fevereiro. No
acumulado de janeiro e fevereiro, o valor da cesta subiu 3,57%.
Entre os itens com maiores
altas estão o xampu (4,13%), a

farinha de mandioca (1,38%), o
sal (0,99%) e o açúcar (0,90%).
As maiores quedas ficaram com
o feijão (-10,84%), a cebola (9,96%), a batata (-8,06%) e o
frango congelado (-6,22%).
Índice de Confiança
De acordo com o Índice de
Confiança do Supermercadista, os empresários do setor
estão mais otimistas com relação ao cenário macroeconômico. A pesquisa feita em
fevereiro aponta 56,1 pontos,
o que indica uma perspectiva
positiva na comparação com
dezembro do ano passado, quando a última pesquisa atingiu 50,5
pontos.
“A tendência é de crescimento moderado, de acordo com
vários indicadores como o de-

semprego, que é o que ainda está
segurando o crescimento mais
forte, mas sabemos que em termos econômicos, quando o desemprego começa a ficar alto ele
é o último índice a ser recuperado em uma crise”, analisou
Sanzovo.
Carne Fraca
Segundo o presidente da
Abras, apesar de ser muito cedo
para uma avaliação, o setor ainda não registrou quedas perceptíveis nas vendas de carnes depois da Operação Carne Fraca,
da Polícia Federal. “Houve algumas dívidas, o consumidor questionou algumas marcas, substituiu momentaneamente, mas a
cada dia que passa fica mais claro que não existe risco de saúde
pública.” (Agencia Brasil)

Parlamento escocês aprova
referendo sobre
independência do país do
Reino Unido
O Parlamento escocês voto na terça-feira (28) a favor de
celebrar um segundo referendo para promover a independência
do país do Reino Unido, diante da perspectiva de que a região
fique de fora da União Europeia (UE), apesar da maioria dos escoceses ter votado contra o “Brexit”. As informações são da agência de notícias alemã DPA.
Com uma maioria de 69 a 59 votos, os deputados deram à
primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, o mandato para
solicitar a Londres a celebração da consulta popular. A votação
estava prevista inicialmente para a semana passada, mas foi adiada devido ao atentado ocorrido em Londres.
“Brexit duro”
Um dos motivos pelo qual os escoceses querem convocar
um novo referendo sobre a independência está relacionado com
o “Brexit duro” que Londres planeja. A Escócia esperava poder
permanecer ao menos dentro do mercado comum europeu, mas
a primeira ministra britânica Theresa May já anunciou que retirará todo o país do mesmo. Em troca prometeu a concessão de
mais competências para a Escócia.
“A Escócia, como o resto do Reino Unido, se encontra em
uma encruzilhada”, disse hoje no Parlamento a primeira-ministra Nicola Sturgeon, líder do Partido Nacional Escocês. “Quando amanhã (29) se ativar o Brexit, haverá uma mudança inevitável
para a Escócia, com um impacto no comércio, nos investimentos, no nível de vida e na natureza da sociedade em que vivemos”,
advertiu ela.
Tais mudanças não deveriam ser impostas encima da Escócia”, alegou Sturgeon. “O povo escocês deveria ter o direito de
escolher entre o Brexit ou converter-se em um país independente, capaz de traçar seu próprio caminho e gerar uma verdadeira
colaboração com iguais além destas ilhas”, disse a líder escocesa. (Agencia Brasil)

Papa Francisco pede à ONU
a “eliminação total” das
armas nucleares
O papa Francisco afirmou na terça-feira (28) que “a eliminação das armas nucleares é um imperativo moral e humanitário” e disse que “a paz e a estabilidade internacional não podem
estar fundadas sobre um sentido falso de segurança”, ao comentar os trabalhos da Conferência das Nações Unidas sobre Segurança e Desarmamento Nuclear que está sendo boicotada pelas
grandes potências. As informações são da agência de notícias
argentina Télam.
Em uma carta enviada à reunião de cúpula da ONU que busca a
proibição total das armas nucleares iniciada na segunda-feira (27)
em Nova York, o pontífice ressaltou a sua “preocupação” ante “as
consequências humanitárias e ambientais catastróficas derivadas
de qualquer uso de armas nucleares, com efeitos indiscriminados
e incontroláveis devastadores no tempo e no espaço”.
Membros vetaram
De todo modo, os cinco membros permanentes do Conselho
de Segurança das Nações Unidas (Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China) não participaram do encontro que acontece até esta quinta-feira (30), apesar deles possuírem arsenais
atômicos, junto com outros países nucleares como Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte.
O encontro desta semana, do qual participam mais de 100
países, contou com o impulso da Áustria, Brasil, África do
Sul, Irlanda, México e Suécia e terá uma segunda rodada em
junho próximo.
A negociação intergovernamental se realiza em virtude de
uma resolução aprovada pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2016, que lhe deu a responsabilidade de considerar
todos os procedimentos e assuntos organizativos para lograr
um protocolo vinculante para declarar “ilegais” as armas nucleares. (Agencia Brasil)

Kassab diz que Correios
precisam cortar gastos ou
empresa será privatizada
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse que
a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) terá que
fazer “cortes radicais” de gastos
para evitar a privatização. A estatal teve prejuízos de R$ 2,1 bilhões em 2015 e R$ 2 bilhões no
ano passado. O ministro disse ainda que o governo não socorrerá a
empresa financeiramente.
“O governo não tem recursos. Não haverá injeção de recursos do governo nos Correios. Isso é uma definição de governo, que conta com nosso
apoio. Ou rapidamente os Correios cortam gastos, além daqueles que foram feitos, devemos continuar cortando mais.
Não há saída, senão vamos rumar
para a privatização”, disse Kassab, após cerimônia de sanção
da Lei de Revisão do Marco Regulatório da Radiodifusão, no
Palácio do Planalto.
Em dezembro do ano passado, o presidente da estatal, Guilherme Campos, já havia anun-

ciado um plano de demissão voluntária para aliviar os cofres da
empresa. Kassab disse que é contra a privatização e que a empresa e ele próprio farão todo o esforço para evitá-la. “Eu, pessoalmente, sou contra a privatização
e trabalho como ministro para
que não aconteça. Mas não há
caminho. Ou cortamos o gasto e
conseguimos mais receitas com
serviços adicionais, ou vamos
caminhar para a privatização, no
todo ou em parte dos Correios”.
Para o ministro, os Correios sofreram com má gestão e
corrupção – em referência ao
esquema do Mensalão, que envolveu dirigentes da empresa indicados pelo PTB – em anos anteriores, mas elogiou o trabalho do atual presidente, a quem chamou de
“figura inatacável”. “Concordo que
houve má gestão. Má gestão é corrupção, é loteamento, é não ter capacidade de encontrar receitas adicionais e não fazer os cortes se não
encontra mais receita. A empresa
está correndo contra o relógio”.
(Agencia Brasil)
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Temer diz que seu governo não está
interessado em “medidas populistas”
As autoridades sanitárias de
Hong Kong anunciaram na terça-feira (28) a suspensão de
parte do embargo à carne e derivados de frigoríficos brasileiros. A limitação, agora, se restringe aos produtos oriundos
dos 21 frigoríficos que são
alvo de investigação na Operação Carne Fraca, que apura irregularidades na produção e
fiscalização do setor.
Hong Kong integrava o grupo de países que proibiram totalmente a entrada da carne brasileira. Em nota, o governo do
território semiautônomo chinês diz que a suspensão parcial
do embargo foi uma resposta
às informações prestadas pelas
autoridades brasileiras reafirmando a segurança e o rígido
controle do sistema de produção alimentar.

O governo brasileiro comentou o anúncio em nota da
Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência
da República: “com essa medida, todos os grandes mercados para exportações de carnes
brasileiras encontram-se novamente reabertos”.
“Trata-se de uma vitória
para o setor agroexportador
brasileiro e um resultado importante logrado pelos esforços conjuntos do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Itamaraty e do Consulado-Geral do
Brasil em Hong Kong”, diz a
nota.
Na semana passada Hong
Kong recolheu do mercado os
produtos oriundos dos 21 frigoríficos investigados na operação. (Agencia Brasil)

CCJ valida assinaturas
de projeto popular
das dez medidas anticorrupção
A Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados validou como sendo
de iniciativa popular o projeto
que trata das Dez Medidas de
Combate à Corrupção (PL 4850/
16), que tramita na Casa desde o
ano passado e era apoiado pelo
Ministério Público Federal
(MPF). O presidente do colegiado, deputado Rodrigo Pacheco
(PMDB-MG), disse na terçafeira (28) que a proposta atende
aos pré-requisitos constitucionais como sendo de iniciativa
popular.
“Eu, como presidente da
CCJ, o que fiz foi determinar que
essa conferência das assinaturas
é valida, adequada ao que estabelece a Constituição e, portanto, podendo se conhecer o projeto como de iniciativa popular”,
disse.
O projeto que trata das medidas de combate à corrupção foi
aprovado pela Câmara em novembro do ano passado e encaminhado ao Senado. No entanto, em dezembro, o ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Luiz Fux suspendeu a tramitação
da matéria, anulando todas as fases percorridas pelo projeto, inclusive as diversas alterações
promovidas pelos deputados até
a votação final na Câmara, na
madrugada de 30 de novembro.
Uma das medidas incluídas pelo
Legislativo no projeto foi a que
trata dos crimes de responsabilidade para punir juízes e membros do Ministério Público.
Em fevereiro, Fux extinguiu

o processo após acordo com o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ). para que a Casa
recontasse as assinaturas ao projeto. Para que um projeto de iniciativa popular seja válido, é necessária a adesão mínima de 1%
do eleitorado, distribuído por
pelo menos cinco estados, com
no mínimo 0,3% dos eleitores
em cada um.
A conferência realizada pela
Secretaria Geral da Mesa Diretora contabilizou 1.741.721 assinaturas no projeto. Para validar as assinaturas foram estabelecidos critérios como nome
legível, identificação (número
do RG, título de eleitor ou CPF)
e assinatura. Segundo o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), há hoje
no país 144,08 milhões de eleitores, portanto o número mínimo de assinaturas para um texto
de iniciativa popular seria de
1,44 milhão.
Nessa terça-feira, após validar o projeto na CCJ, Pacheco
devolveu o projeto a Maia. Questionado se Maia vai encaminhar
o projeto ao Senado ou fazê-lo
tramitar novamente na Câmara,
o deputado disse não saber das
intenções do presidente.
“O que cumpre à comissão é
devolver ao presidente da Câmara dos Deputados, para que ele
decida qual caminho a tomar”,
disse. “Restringi-me ao exame
daquilo que foi determinado
pelo presidente da Câmara e caberá a ele decidir sobre a continuidade desse projeto”, acrescentou. (Agencia Brasil)

Relator descarta retirar
contrapartidas de projeto
de recuperação fiscal
O relator na Câmara dos Deputados do projeto de recuperação fiscal dos estados, deputado Pedro Paulo (PMDB-RJ),
disse na terça-feira (28) que
pode “melhorar” a redação de
algumas das propostas, mas descartou a possibilidade de o governo recuar da exigência de
contrapartidas aos entes que decidirem aderir à renegociação
das dívidas.
“A contrapartida é um ponto
difícil de se recuar, mas eu acredito que, ainda que a Câmara tenha uma memória recente daquele projeto 257 [sobre renegociação de dívidas aprovado pelo
Congresso e vetado em parte
pelo presidente Michel Temer],
que foi aprovado em dezembro,
ao mesmo tempo a Câmara tem
uma memória de que em projetos de renegociação de dívidas
é natural que se exija, por parte
da União, contrapartidas”, disse.
O Projeto de Lei Complementar (343/2017) prevê a suspensão temporária das dívidas
dos estados a partir da adesão a
um plano de contrapartidas da
União. Entre as medidas estão a
elevação da alíquotas de contribuição previdenciária de servidores de 11% para 14%, congelamento de reajuste dos servidores públicos, restrição a realização de concursos públicos, re-

dução de incentivos tributários,
além da privatização das empresas estatais que prestam serviços
financeiros, de energia e saneamento.
A matéria está prevista para
ser votada no plenário da Câmara amanhã (29), mas tem enfrentado resistência de alguns estados com relação às contrapartidas exigidas pelo governo. Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Minas Gerais são os que apresentam a pior situação fiscal. “O
governo sinalizou claramente
que, se retirar as contrapartidas,
ele vetará este projeto, então a
gente tem que ver isso com muita atenção. É importante se dizer, se ocorrer outro veto no
projeto de recuperação fiscal,
ele provavelmente não volta à
pauta este ano”, disse o relator.
Pela proposta, os estados
também não poderão contratar
pessoal, criar cargos ou promover alteração na estrutura de carreira do funcionalismo “que implique em aumento de despesa”,
ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção decorrentes de vacância de cargo
efetivo. Também há no projeto a
exigência de redução nos incentivos ou benefícios de natureza
tributária em que houve renúncia fiscal de, pelo menos, 20%
ao ano. (Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
afirmou na terça-feira (28) que
o governo não está interessado
em medidas populistas e sim em
medidas que, se não são celebradas agora, serão reconhecidas no
futuro. “[Não estamos] interessados apenas em medidas populistas,
de aplauso imediato e desastre depois. O que estamos fazendo são
medidas populares, para serem reconhecidas dali em diante. Esse
governo não vai desfrutar das
medidas que estamos promovendo. Mas os senhores verão que
o desfrute será reconhecido”.
O presidente discursou na
cerimônia de sanção da Lei de
Revisão do Marco Regulatório
da Radiodifusão. Ele citou aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) do teto dos
gastos públicos e a reforma do
ensino médio como exemplos
de “medidas populares”. A fala
do presidente ocorre em um
momento de intensas negocia-

ções do Planalto com a Câmara
para aprovação da reforma da
Previdência, considerada essencial pelo governo para retomada
do crescimento econômico.
Radiodifusão
Com a presença de representantes do setor, Temer sancionou
o novo o Marco Regulatório da
Radiodifusão, que atende a demandas da área. A expectativa é
de que, por meio dela, se consiga simplificar os processos de
renovação e transferência de
outorgas das emissoras de rádio
e TV. A nova legislação foi defendida por diversas entidades
presentes na cerimônia de sanção no Palácio do Planalto.
De acordo com a Associação
Brasileira de Rádio e Televisão
(Abratel), o texto sancionado
simplifica o processamento das
renovações de outorga, tendo
como “grande mérito a anistia às
emissoras que perderam o pra-

zo para ingressar com o pleito
de renovação”.
Para a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), a medida é considerada “uma das maiores conquistas” para o setor de radiodifusão nos últimos 50 anos. O
presidente da entidade, Paulo
Tonet Camargo, disse que as alterações na legislação evitarão
que a burocracia continue sendo “um entrave” para a comunicação. “Os radiodifusores há
muito esperavam a simplificação.
Isso significa um avanço no rumo
da desburocratização. A burocracia não pode ser um entrave para a
comunicação social em tempos de
novas tecnologias”. O diretor de
Rádio da Sociedade Brasileira de
Engenharia de Televisão (SET),
Eduardo Cappia, destacou entre as
novidades as facilidades para pedidos de renovação, bem como
para os processos de transferência de outorga.

Imprensa livre
Temer elogiou o ministro da
Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comun i c a ç õ e s , G i l b e r t o
Kassab, por participar do processo que levou à sanção da
lei. Além disso, disse que a
lei colabora para a “imprensa
livre no país”. O presidente
ainda acrescentou que, “em
um momento de imprensa livre”, os jornalistas devem relatar os fatos e ap ontar os erros quando eles ocorrerem.
“Estou fazendo um apelo
para que a realidade dos fatos
seja convenientemente divulgada e quando erros se verificarem, que sejam denunciados. A
crítica, muitas vezes na democracia, faz com que o governante tome o rumo adequado. A imprensa não tem que privilegiar ou
não privilegiar. A imprensa tem
que retratar adequadamente os
fatos”, afirmou Michel Temer.
(Agencia Brasil)

UE quer garantias de que carne
brasileira não representa ameaça
ao consumidor
A comunidade europeia quer
informações mais detalhadas
das autoridades brasileiras sobre
a Operação Carne Fraca, além de
garantias de que a carne e seus
derivados exportados não representam ameaça à saúde dos consumidores. A operação da Polícia Federal (PF) foi deflagrada
no dia 17 deste mês e apura irregularidades na produção e fiscalização do setor.
Na manhã de terça-feira (28),
em encontro com o ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, o comissário para Saúde e Segurança
Alimentar da União Europeia,
Vytenis Andriukaitis, informou
que parte dos 27 países-membros do bloco europeu cobra
uma atitude mais dura em relação ao Brasil.
“Ele [Andriukaitis] me disse
que há uma pressão muito forte
dos países que querem uma atitude mais dura por parte da comunidade europeia”, afirmou
Maggi. Juntos, os 27 países da
União Europeia com os quais o
Brasil negocia formam o terceiro maior mercado consumidor
da carne brasileira, atrás apenas
da China e de Hong Kong. Além
disso, segundo o ministro, por
ser mais exigente, o mercado
europeu paga mais caro pelos
produtos que importa.
De acordo com Maggi, An-
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Carne Fraca: Hong Kong
suspende embargo à carne de
frigoríficos não investigados

O comissário para Saúde e Segurança Alimentar da União
Europeia, Vytenis Andriukaitis, e o ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, durante encontro nesta terça-feira em Brasília
driukaitis chegou a sugerir que comissário europeu.
o sistema de controle sanitário
A conversa com o comissábrasileiro seja submetido a uma rio europeu não foi conclusiva.
auditoria externa. Aos jornalis- Uma nova reunião foi agendada
tas, Maggi disse não fazer obje- para esta quinta-feira (30),
ção à sugestão do comissário quando Maggi entregará a Aneuropeu.
driukaitis e sua equipe docu“O anúncio da operação da mentos detalhando os progresPF contaminou todo o processo sos das investigações da PF;
de informação no Brasil e no das inspeções e testes laboraexterior. Os consumidores ex- toriais feitos pelo próprio miternos também estão pensando nistério, bem como todas as inem carne de papelão, em produ- formações fornecidas pelas
tos cancerígenos, enfim, que não próprias empresas sob suspeita.
temos controle sobre o proces“São os dados que já estão aí
so de produção”, disse o minis- colocados, que já disponibilizatro, ao relatar aos jornalistas a mos a outros países e no nosso
preocupação manifestada pelo site. Vamos fornecer tudo deta-

lhadamente para que eles tenham
a noção da responsabilidade de
cada um e até aonde já chegaram
as investigações”, disse Maggi,
destacando que, nos últimos
dias, todo o setor tem se empenhado para reverter os prejuízos
à imagem da carne brasileira.
“Reconquistar a confiança
[externa] no sistema brasileiro
demora. Não se faz por decreto.
O governo terá que se manifestar
e estar presente em muitos desses países para, junto com a iniciativa privada, mostrar que os produtos brasileiros são de boa qualidade”, acrescentou o ministro.
O ministro Blairo Maggi comemorou a decisão de Hong
Kong de suspender parte do embargo à carne brasileira, restringindo as limitações aos produtos dos 21 frigoríficos investigados, cujas exportações foram
suspensas pelo próprio ministério. O território semiautônomo
chinês foi um dos países que, na
semana passada, proibiram totalmente a importação da carne brasileira.
“Aguardávamos esse anúncio
durante a semana. Hong Kong e
China importam 30% dos nossos produtos. Estamos felizes
com essa retomada, mas também
muito atentos, pois temos que
restabelecer a imagem da mercadoria brasileira”, repetiu o
ministro. (Agencia Brasil)

Gilmar Mendes diz que “tendência”
é julgar chapa Dilma-Temer
na próxima semana
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Gilmar Mendes, disse na terçafeira (28) a jornalistas que o julgamento da ação em que o PSDB
pede a cassação da chapa DilmaTemer, que disputou e venceu as
eleições presidenciais de 2014,
deve mesmo ter início na próxima semana.
Na segunda-feira (27), o ministro Herman Benjamin, relator
da ação no TSE, enviou seu relatório final para os demais ministros da Corte, liberando o processo para que seja pautado em
plenário. Conforme determina a
Lei da Inelegibilidade, ele pediu
a Gilmar Mendes que inclua a
ação imediatamente em pauta.
Para que a ação seja pautada,
entretanto, é preciso aguardar as
alegações finais do Ministério
Público, que tem a prerrogativa
de pedir 48 horas de prazo, após
a conclusão do relatório final
por Benjamin, para dar seu parecer.
Questionado na terça-feira
se o julgamento começaria de
fato na semana que vem, Mendes afirmou que a “tendência é

essa”. Ele também confirmou
que, logo na abertura das discussões em plenário, é possível que
o julgamento seja suspenso, adiando o começo efetivo dos debates.
A suspensão ocorrerá caso
os ministros decidam acatar um
pedido feito pelos advogados de
Dilma Rousseff para que as defesas tenham mais cinco dias
para examinar provas relativas à
empreiteira Odebrecht, que foram anexadas ao processo já em
sua fase final, e então entregarem novas alegações finais.
“Se ele [Benjamin] levar dessa forma, certamente será discutido no plenário”, disse Mendes,
referindo-se à hipótese de o relator da ação não decidir sobre a
petição da defesa de Dilma antes do início do julgamento.
No caso de o prazo ser concedido às defesas, é possível que
o julgamento acabe adiado para
o fim de abril. Isso porque o TSE
não tem sessões previstas para a
semana da Páscoa, e o ministro
Gilmar Mendes tem viagens
marcadas para a terceira semana
de abril, quando irá à Europa par-

ticipar de um seminário.
Na terça-feira, Gilmar Mendes não quis responder se estaria disposto a alterar sua agenda
para agilizar o julgamento. Na
hipótese de ação ficar suspensa
até o fim do mês que vem, o ministro Henrique Neves não participará do julgamento, pois seu
mandato no TSE termina no dia
16 de abril.
Cassação e inelegibilidade
Em dezembro de 2014, as
contas da campanha de Dilma
Rousseff e Michel Temer foram
aprovadas por unanimidade pelo
TSE, mas com ressalvas. No entanto, o processo foi reaberto
após questionamento do PSDB,
que defendeu haver irregularidades nas prestações de contas
apresentadas pela chapa, que teria recebido recursos do esquema de corrupção investigado na
Lava Jato.
Inicialmente focado em irregularidades na contratação de
gráficas, desde o início deste
mês, o ministro Herman Benjamin decidiu investigar também
se que a campanha recebeu re-

cursos não declarados da empreiteira Odebrecht, conforme
indícios revelados pela Operação
Lava Jato.
A jurisprudência do TSE prevê que a prestação contábil de
presidentes e do vice-presidente deve ser julgada em conjunto.
Em caso de condenação, o processo pode resultar na inelegibilidade de Dilma Rousseff e de
Michel Temer, que pode ainda
ser afastado da Presidência da
República.
A campanha de Dilma negou
qualquer irregularidade, e os advogados sustentam que todo o
processo de contratação das
empresas e de distribuição dos
produtos foi documentado e
monitorado. A defesa da ex-presidenta também afirma que todos os recursos recebidos foram
declarados.
A defesa do presidente Michel Temer sustentou no TSE
que a campanha eleitoral do
PMDB não tem relação com
os pagamentos suspeitos ou
com o recebimento de recursos não declarados. (Agencia
Brasil)
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Em abril, os consumidores
de energia elétrica terão um desconto na tarifa, por causa da devolução dos valores cobrados a
mais no ano passado. A Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou na terça-feira
(28) o processo extraordinário
de ajuste nas tarifas de 90 distribuidoras do país. Os percentuais de redução na tarifa que
será aplicada em abril variam de
0,95% a 19,47%.
Vai haver devolução porque
o custo da energia proveniente
da termelétrica de Angra 3 foi
incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não chegou
a ser usada porque a usina não
entrou em operação. O valor total a ser devolvido será de R$
900 milhões.
Anteriormente, a Aneel havia
dito que o valor da devolução poderia chegar a R$ 1,8 bilhão, mas
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Consumidores de energia elétrica
terão desconto na tarifa em abril

Conta de luz: percentuais de redução que serão aplicados em
abril vão de 0,95% a 19,47%
o cálculo foi reduzido porque nem
todas as distribuidoras haviam cobrado os valores a mais em 2016,
já que o montante foi incluído no
processo de reajuste de cada con-

cessionária, de acordo com o seu
aniversário tarifário.
Como será a devolução
O procedimento de devolu-

ção dos recursos terá duas etapas. Na primeira, durante o mês
de abril, a tarifa será reduzida para
reverter os valores de Angra 3
incluídos desde o processo tarifário anterior e, ao mesmo tempo, deixará de considerar o custo futuro do Encargo de Energia
de Reserva (EER) desta usina.
Na segunda etapa, que começa em 1º de maio e permanece
até o próximo processo tarifário de cada distribuidora, a tarifa apenas deixará de incluir o
EER de Angra 3.
A Aneel também determinou
que as distribuidoras incluam um
texto padronizado nas faturas de
abril e maio de 2017 para informar os consumidores sobre o
processo de ajuste. As concessionárias também devem usar
outros meios de comunicação
para divulgar o movimento tarifário. (Agencia Brasil)

STF: Rosa Weber dá cinco dias para
Temer se manifestar sobre aborto
A ministra Rosa Weber, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), deu cinco dias de prazo
para que o presidente da República, Michel Temer, se manifeste na ação que pretende ampliar
a legalidade do aborto.
O mesmo prazo foi dado
para que o Senado e a Câmara
dos Deputados se manifestem.
Em seguida, serão dados mais
cinco dias para que a AdvocaciaGeral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República
(PGR) enviem seus pareceres
sobre o pedido.
Depois disso, a ministra deve
decidir sobre o pedido de liminar (decisão provisória) feito
pelo PSOL e pelo Instituto Anis
– organização não governamental (ONG) de defesa dos direitos das mulheres – para que sejam suspensas todas as prisões
em flagrante, os inquéritos policiais, processos em andamento e efeitos de decisões judiciais que tenham relação com pro-

cedimentos abortivos praticados
nas 12 primeiras semanas de
gestação.
Rosa Weber deve decidir ainda se aceita o pedido feito pelo
PSC para ingressar como amicus curiae (amigo da Corte) no
caso, o que daria ao partido, que
compõe a bancada religiosa no
Congresso e é contra a legalização do aborto, o direito de fazer
sustentação oral quando for julgado o mérito da ação.
Entenda o caso
No início deste mês, o
PSOL e o Instituto Anis protocolaram uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais (ADPF) para tentar descriminalizar o aborto até a 12ª
semana de gestação, em qualquer situação. A ministra Rosa
Weber foi sorteada como relatora do caso.
No Brasil, o aborto é permitido somente nos casos de anencefalia do feto, de estupro e

quando a gestação representa risco para a vida da mulher.
Para todas as outras situações, valem os artigos 124 e 126
do Código Penal, datado da década de 40 do século passado,
segundo os quais provocar o
aborto em si mesma, com ou
sem o auxílio de outra pessoa,
configura crime com pena de um
a três anos de prisão. Quem provoca aborto em uma gestante
está sujeito a pena de um a quatro anos de prisão.
Outros casos
Em novembro do ano passado, Rosa Weber manifestou-se
favorável à descriminalização do
aborto para qualquer caso nos
três primeiros meses de gestação. No julgamento de um habeas corpus na Primeira Turma
do STF, colegiado formado por
cinco dos 11 ministros da Corte, ela seguiu o voto do ministro
Luís Roberto Barroso.
Na ocasião, Barroso enten-

deu que a criminalização do
aborto nos três primeiros meses
da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher,
assim como o direito à autonomia de fazer suas escolhas e à
integridade física e psíquica.
O ministro Edson Fachin
também seguiu esse entendimento, que acabou prevalecendo, mas foi aplicado somente
àquele caso específico, em que
cinco pessoas presas numa clínica clandestina no Rio de Janeiro pediam para ser soltas.
Outra ação, que pede para
que seja descriminalizado aborto em casos de infecção da gestante pelo vírus Zika, que pode
resultar em malformação do
feto, é relatada pela ministra
Cármen Lúcia, presidente do
STF. O processo chegou a ser
pautado em dezembro para julgamento em plenário, mas acabou não sendo analisado e ainda
não recebeu nova data para apreciação. (Agencia Brasil)

Ex-gerente da Petrobras é preso na
39ª fase da Operação Lava Jato
O ex-gerente executivo da
Petrobras Roberto Gonçalves
foi preso na manhã de terça-feira (28) em Boa Vista, durante a
39ª fase da Operação Lava Jato.
Inicialmente, a Polícia Federal
havia informado que o mandado
de prisão preventiva seria cumprido no Rio de Janeiro, já que a
informação de que o investigado estava no estado de Roraima
chegou de última hora. A previsão é que ele seja levado a Curitiba até as primeiras horas da
manhã desta quarta-feira (29).
Roberto Gonçalves sucedeu
Pedro Barusco como gerente
executivo da Área de Engenharia e Serviços da Petrobras no
período entre março de 2011 e
maio de 2012. No Brasil, ele já
vinha sendo investigado pela
Lava Jato após depoimentos
prestados por investigados que
firmaram acordos de colaboração premiada com o Ministério
Público Federal.
Batizada de Operação Paralelo, a 39ª fase foi deflagrada
pela Polícia Federal a pedido do
Ministério Público Federal no

Paraná. Além do mandado de prisão preventiva, foram expedidos
cinco mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Segundo a corporação, todos já foram
cumpridos. Os alvos, nesse caso,
são pessoas físicas e jurídicas
ligadas à corretora Advalor Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.
De acordo com a Procuradoria da República no Paraná, o dirigente da UTC Engenharia Ricardo Pessoa e o operador financeiro e intermediário entre os
executivos e agentes públicos
Mário Goes admitiram o pagamento de propinas a Roberto
Gonçalves. Os colaboradores
comprovaram documentalmente
quatro depósitos de US$ 300 mil
feitos no exterior, a partir de conta em nome da offshore Mayana
Trading, mantida por Mário Goes.
“Além disso, apuração interna da Petrobras imputou ao exgerente executivo parte das irregularidades encontradas nas
licitações e contratos do Comperj [Complexo Petroquímico
do Rio de Janeiro], como a con-

tratação direta em 2011 do Consórcio TUC, formado, dentre
outros, pela Odebrecht e pela
UTC Engenharia. Paralelamente,
autoridades suíças que investigam desdobramentos do caso
Lava Jato transferiram ao Brasil
investigações por crimes de lavagem de dinheiro relacionadas
a Roberto Gonçalves, com base
em acordos de cooperação internacional”, informou a procuradoria, por meio de nota.
Ainda segundo o comunicado,
durante a apuração dos fatos, foram identificadas cinco contas bancárias – uma delas registrada em
nome da offshore Fairbridge Finance SA, que tem Roberto Gonçalves como beneficiário final, recebeu, somente em 2011, cerca de
US$ 3 milhões de offshores ligadas ao Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.
Outra conta, registrada em
nome da offshore Silverhill
Group Investment Inc. e que também tem Gonçalves como beneficiário final, recebeu, no ano de
2014, mais de US$ 1 milhão
provenientes da conta da offsho-

re Drenos Corporation, vinculada a Renato Duque.
“Esta conta do ex-diretor da
Petrobras foi abastecida por valores oriundos da conta em
nome da offshore Opdale Industries, que tem por benefíciário
final Guilherme Esteves de Jesus, acusado na ação penal
5050568-73.2016.4.04.7000
de ter intermediado propinas em
contratos da Petrobras para o
Estaleiro Jurong”, acrescentou a
procuradoria.
Ainda de acordo com documentos encaminhados pela Suíça, Roberto Gonçalves transferiu,
em abril de 2014, parte do saldo
da conta Fairbridge Finance S/A
para contas na China e nas Bahamas. “Essa conduta demonstra,
além da reiteração de crimes de
lavagem de dinheiro, o propósito
de impedir o bloqueio dos ativos
criminosos e frustrar a aplicação
da lei penal. Apesar da tentativa de
esconder o patrimônio, ainda foi
possível o sequestro de mais de
US$ 4 milhões de conta ligada a
Roberto Gonçalves”, concluiu a
nota. (Agencia Brasil)

Justiça impede corte salarial
de servidores da Uerj
A Justiça do Rio de Janeiro
concedeu mandado de segurança que impede qualquer corte
salarial de servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O governo do Rio
de Janeiro havia anunciado que
cortaria 30% dos salários dos
servidores da universidade, caso
eles não voltassem ao trabalho.

O mandado de segurança foi
pedido pela própria Uerj, que alegou que as aulas ainda não foram
iniciadas neste ano devido aos
problemas orçamentários. De
acordo com a Justiça, a Uerj informou que a paralisação das atividades não é voluntária, nem foi
motivada por reivindicações salariais de seus servidores.

Segundo a Justiça, a Uerj
também informou que o contingenciamento orçamentário da
universidade, decorrente da crise financeira do estado, deixou
uma dívida de mais de R$ 14
milhões com empresas de limpeza, vigilância e manutenção
dos elevadores e, por isso, esses prestadores de serviço sus-

penderam suas ações.
A decisão é do desembargador Maurício Caldas Lopes, da
18ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Rio. A ProcuradoriaGeral do Estado informou, por
meio de sua assessoria de imprensa, que ainda não foi notificada da decisão da Justiça.
(Agencia Brasil)
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Janot entrega ao Congresso
proposta sobre crimes de
abuso de autoridade
O procurador-geral de República, Rodrigo Janot, apresentou na terça-feira (28) aos
presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado uma
proposta de projeto de lei que
define os crimes de abuso de
autoridade. Janot levou a sugestão pessoalmente ao Congresso Nacional, onde se reuniu com Rodrigo Maia (DEMRJ) e Eunício Oliveira
(PMDB-CE).
O texto apresentado por
Janot inclui dois novos crimes
no âmbito da tipificação penal
do abuso de autoridade. Um deles é a chamada “carteirada”,
que é o uso do cargo ou função
para evitar o cumprimento de
uma obrigação legal ou para
obter vantagem ou privilégio. O
outro é o uso abusivo dos meios de comunicação ou de redes
sociais pela autoridade encarregada de uma investigação que
antecipa a atribuição de culpa,
antes de concluída a investigação e formalizada a acusação.
Pela proposta, não configura abuso de autoridade a divergência na interpretação de lei
ou na avaliação de fatos e provas, desde que a divergência
seja fundamentada, e que agentes públicos não podem ser
punidos pelo exercício regular
de suas funções.
Após se encontrar com os
presidentes das duas Casas do
Legislativo, Janot disse que a
proposta entregue é para discussão de uma lei moderna e
não corporativa e que não pretende proteger agentes políticos. Segundo ele, objetivo é
discutir com mais profundidade a matéria. “É uma lei moderna, que traz tipos de abusos
antigos e modernos, e com a
preocupação de não ter nenhum traço de corporativismo.
Não é um projeto de lei ou uma
sugestão de discussão que pretenda proteger nenhum agente
político.”
As discussões para elaborar a proposta que define os crimes de abuso de autoridade
começaram em dezembro, e o
documento é resultado de debates entre integrantes do Ministério Público e do Judiciário. De acordo com Janot, a re-

ceptividade dos presidentes da
Câmara e do Senado foi “excelente”, e ambos manifestaram
disposição em manter o diálogo aberto sobre o tema.
O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, disse que a proposta será analisada em conjunto pelas duas Casas “para que
seja um debate coletivo”. Ele
defendeu ainda a contribuição
do Judiciário no debate. “É
bom que venha deles [do Judiciário] também uma ideia [sobre abuso de autoridade] para
que não fique parecendo que é
um tema que vai ser discutido
contra ou a favor de alguém.”
O procurador-geral contou
que aproveitou a reunião com
Eunício para tratar do projeto
da Câmara que cria as Dez Medidas de Combate à Corrupção,
que em breve deve chegar ao
Senado. “É chegada a hora também de a matéria voltar a ser
discutida. E que possamos caminhar nas propostas feitas por
essa iniciativa popular”, disse.
Uma proposta de regulamentação do abuso de autoridade tramita no Senado desde
o ano passado e atualmente
aguarda análise da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). O Projeto de
Lei 280/2016 define os crimes de abuso de autoridade
cometidos por servidores públicos (da União ou estados) ou
membros do Judiciário ou do
Ministério Público da União.
A matéria modifica a Lei de
Abuso de Autoridade, que é de
1965, e criminaliza qualquer
servidor público que abuse do
poder que lhe foi conferido.
O projeto apresentado pelos parlamentares repercutiu
de forma negativa, principalmente entre os membros do
Judiciário e do Ministério Público. A matéria prevê a punição de juízes ou procuradores
e promotores que determinem
prisões “fora das hipóteses legais”, submetam presos ao uso
de algemas e façam escutas
sem autorização. As mudanças
propostas foram entendidas
como uma retaliação às ações
decorrentes das investigações
da Operação Lava Jato. (Agencia Brasil)

Professores da rede estadual
entram em greve em São Paulo
Os professores das escolas
estaduais de São Paulo entraram
em greve na terça-feira (28),
conforme decisão da assembleia
realizada no último dia 15. Os
servidores pedem reajuste salarial e se manifestam contra a
Reforma da Previdência. Os números de adesão à greve e de
escolas paralisadas não foram
divulgados nem pelo governo
paulista, nem pelo sindicato da
categoria.
“É preciso lutar para preservarmos nosso direito à aposentadoria e, também, para recuperarmos parte do poder de compra de nossos salários, para que
possamos buscar a valorização
da nossa profissão e a melhoria
da escola pública estadual”, disse, em nota, a presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp), Maria Izabel
Azevedo Noronha.
Segundo ela, a categoria está
há quase três anos sem reajuste
salarial. Izabel defende a aplicação da meta 17 do Plano Estadual de Educação, que prevê a
equiparação dos salários dos
docentes à média dos demais
profissionais com formação
equivalente. A dirigente acrescenta que, como já ocorreu em
momentos anteriores, o governo do estado acena com uma recuperação salarial condicionada
à retomada do desenvolvimento.
“Ora, o Brasil passou recentemente por fases de elevado
crescimento econômico, sem
que esse crescimento tivesse se
refletido em nossos salários, nas
condições de trabalho e em efetivo investimento na qualidade

da educação no estado de São
Paulo”.
A Secretaria Estadual da Educação disse, em nota, que “mantém uma mesa de negociação
aberta com os sindicatos da categoria, com interlocução direta do secretário José Renato
Nalini”. “A pasta acredita no
compromisso dos professores
com os estudantes e com a educação e para manter o atendimento dos alunos, a secretaria da
Educação orientou as Diretorias de Ensino a convocarem professores eventuais para cumprirem jornada”. Segundo a secretaria, caso haja conteúdo perdido pelos alunos, haverá reposição.
“A pasta pagará a professores e servidores o bônus por
mérito no valor de R$ 290 milhões. Sendo que, no último dia
7, já foi pago o salário com
acréscimo de 10% a mais de 18
mil professores de educação
básica I”, acrescentou a secretaria. São 240 mil professores
na rede estadual, segundo dados
da Apeoesp.
A política de bônus prevê o
pagamento de valores extras aos
profissionais de educação a partir do bom resultado das escolas nas avaliações de desempenho que são aplicadas pelo governo. Para Izabel, o mecanismo
não resolve a questão salarial
porque o valor não é incorporado ao vencimento e à aposentadoria dos servidores. “Nossa luta
é por uma política salarial justa
para professores da ativa e aposentados e não essa falida prática de pagamento de bônus”.
(Agencia Brasil)
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Maverick Viñales vence na estreia
da nova equipe na Motogp

O italo-brasileiro, Franco Morbidelli obteve sua primeira
vitoria na Moto2 no Qatar
driculada. Quem também surpre- sentir melhor a moto.A equipe me
endeu e mostrou que ainda está ajudou muito. Quando os resultaforte, foi Valentino Rossi que, ape- dos não vem, começam a dizer que
sar da idade e de uma pré tempo- estou velho, mas a equipe sempre
rada pífia chegou ao pódio, em 3º. me dá forças” disse.
Largando da 10ª posição, o itaMaverick, seu companheiro de
liano sofreu durante todo o final equipe, não poderia estar mais fede semana, não encontrando um liz: na sua estreia pela fábrica de
ajuste ideal para a moto. Rossi dis- Ywata, uma vitória e a liderança do
se que nem ele acreditava que al- campeonato. “Estávamos nervocançaria o pódio. “Foi um bom ini- sos, porque a pista estava muito
cio de temporada, e já comecei a difícil, a batalha com Dovi foi ár-

dua, mas ao final consegui segurar
a vitória” completou.
O atual campeão mundial,
Marc Marquez terminou em 4º.
Sua troca de pneus no ultimo instante foi uma escolha errada, segundo o piloto, fazendo com que
não pudesse lutar pelo pódio. “A
escolha de pneus foi nosso erro.
Eu não conseguia frear como deveria, sem riscos, então decidi apenas terminar a corrida e pensar na
próxima prova na Argentina”. Jorge Lorenzo, estreando pela Ducati não foi bem. Chegou em 11º, e
afirmou que, finalizar a corrida nas
condições em que a pista se encontrava, foi positivo.
Surpresa foi a sexta colocação de Aleix Espargaro com a
Aprilia, à frente de Hondas e
Ducatis satélites.
Na Moto2, o ítalo-brasileiro
Franco Morbidelli, que leva em
seu capacete as bandeiras do Brasil e Itália, obteve sua primeira vitória no Mundial, demonstrando
ser forte candidato ao título. O
destaque na categoria foi o 4º posto do português Miguel Oliveira,
com o novo chassi tubular da KTM.
A categoria Moto3 continua
brilhante, com disputas do inicio
ao fim. Quem levou a primeira vitória foi o espanhol Joan Mir, com
o britânico McPhee, em 2º e Jorge Martin em 3º. O argentino Gabriel Rodrigo ficou de fora devido a uma queda nos treinos quando ocupava o 3º posto fraturando
a clavícula.

Foto/ Marcello Zambrana

Superliga: Vôlei Nestlé começa confronto
com Dentil/Praia Clube em Osasco

Vitória em casa na fase de classificação da Superliga
A Confederação Brasileira de ça-feira (04/04), no mesmo hoVôlei (CBV) definiu a tabela da rário, em Uberlândia. A terceira
fase semifinal da Superliga 2016/ partida está agendada para sexta17. Melhor posicionado na fase feira (07/04), como mandante,
de classificação, o Vôlei Nestlé repetindo a hora dos dois contem vantagem em número de jo- frontos anteriores. Se necessárigos como mandante na disputa os, o quarto e o quinto duelos secom o Dentil/Praia Clube. O pri- rão, respectivamente, em Ubermeiro encontro está marcado lândia e em Osasco.
para o ginásio José Liberatti nesA diferença entre as quartas
ta sexta-feira (31), às 19h, com de final e as semifinais é o nútransmissão do SporTV. O segun- mero de confrontos. O enfrendo embate será realizado na ter- tamento com o Dentil/Praia Clu-

be será em melhor de cinco encontros. “Em uma semifinal todo
jogo é muito importante. Na série com cinco quem estiver bem
fisicamente vai sair em vantagem.
Por ser mais longa, vai beneficiar
quem se preparou melhor e quem
conseguir colocar em prática seu
estilo com mais consistência e
por mais tempo. O Vôlei Nestlé
conta com o preparador físico
Marcelo Vitorino, que está fazendo um trabalho excelente. Ele está
implantando um sistema muito
bom e que está ajudando bastante. Temos que entrar concentradas e conscientes de que cada partida vale um degrauzinho a mais
para chegarmos na decisão da
competição. O primeiro será em
casa e contamos com o apoio da
nossa torcida, para que possamos
sair na frente na disputa”, afirmou a líbero Camila Brait.
Na fase de classificação, o
Vôlei Nestlé foi superado pelo
Dentil/Praia Clube, no primeiro
turno, em Uberlândia, por 3 sets
a 2, parciais de 16/25, 25/22, 23/
25, 25/21 e 17/15. Na ocasião,
Tandara foi a maior pontuadora,
com 23 acertos, e Ellen, ponteira do rival, a melhor em quadra.

No returno, no José Liberatti, a
equipe de Osasco marcou 3 a 0,
com séries fechadas em 25/15,
25/22 e 25/22. Tandara novamente foi a jogadora que mais
pontuou, com 17 bolas no chão,
e Dani Lins saiu premiada com o
troféu VivaVôlei. Na história da
Superliga, os clubes se enfrentaram 22 vezes, com 19 vitórias
para o time comandado por Luizomar e três para o Praia Clube.
O Vôlei Nestlé está liderando as estatísticas da CBV no fundamento ataque com 27,38% de
eficiência, sendo segundo em
saque, com 6,18%, e em defesa,
com 41,35%, e quarto em bloqueio, com 29,81%. Individualmente, Tandara aparece como
terceira melhor atacante, com
26,65% e a primeira em saque,
com 10,04%. A ponteira é também a terceira maior pontuadora
com 334 acertos. Camila Brait é
a terceira em defesa, com
40,32%, e Bia, quinta colocada
em aproveitamento de bloqueios
com 32,47%, é a jogadora que
lidera em pontos anotados neste
fundamento, com 88 acertos,
sete a mais que a central Mara,
do Camponesa/Minas.

23ª Maratona de São Paulo

Expo Atleta será uma atração à parte,
com serviços e palestras
A Maratona Internacional de
São Paulo, que no dia 9 de abril
completará sua 23ª edição, é
uma das mais importantes provas do gênero e reunirá os melhores nomes do esporte no país
e destaques do exterior para os
42.192 metros por ruas e avenidas da capital paulista. O evento ainda contará com milhares
de corredores em suas outras
distâncias, 24 km 8 km e 4 km
(corrida e caminhada). A largada será a partir das 6h50, com a
Elite feminino, vindo depois, às
7h15, a categoria Cadeirantes, e

às 7h30, Elite masculino e pelotão geral, Premium e Atletas
com deficiência.
As largadas e chegadas serão
na Avenida Pedro Álvares Cabral
- Ibirapuera - “Monumento Obelisco Mausoléu ao Soldado
Constitucionalista da Revolução
de 1932 e Monumento ao Arquiteto Ramos de Azevedo”, conforme percursos detalhados e divulgados no site oficial do evento,
www.maratonadesaopaulo.com.br.
Somente a prova de 24 km terá
local distinto para chegada, marcada para a Avenida Escola Poli-

técnica.
Uma das atrações da programação será a Expo Atleta Maratona de São Paulo 2017, que funcionará durante a entrega de kit,
no Ginásio Mauro Pinheiro, na
Abílio Soares, 1300 - Ibirapuera, nos seguintes horários: nos
dias 6 de abril, das 12h às 20h, 7
de abril, das 9h às 19h, e 8 de
abril, das 9h às 17h.
Trata-se de um espaço onde
patrocinadores e empresas do
segmento esportivo exibem seus
produtos, serviços e divulgam
suas marcas. O público da feira

é composto tanto por atletas inscritos quanto por amigos e familiares, sendo que sua visitação é
livre e sua entrada é gratuita.
A edição deste ano também
abrirá espaço para palestras gratuitas, sempre com o foco de
apresentar temas de interesse
para os competidores. Serão
duas palestras com profissionais
e temas bastante interessantes.
As inscrições serão gratuitas
pelo site da Maratona no dia 31/
3/17. Mais informações no site
o f i c i a l ,
www.maratonadesaopaulo.com.br

19º Rally RN 1500
define Especiais
pelas trilhas do Rio
Grande do Norte
Serão cerca de 550 km de trechos cronometrados. Disputa
será de 6 a 9 de abril, com largada em São Miguel do
Gostoso

Foto/ DFotos

Foto/ Motogp

Jarcio Baldi
O começo da temporada da
categoria Motogp no ultimo domingo, no Qatar, foi um tanto agitada. Quando as motos já estavam
alinhadas no grid e, faltando apenas 5 minutos para a largada, uma
leve chuva caiu sobre o autódromo, retardando o inicio da prova
em quarenta minutos. Com o atraso, a temperatura foi caindo no
deserto e, equipes e pilotos não
sabiam quais compostos de pneus
usar. A direção de prova demorou
em decidir sobre a largada, já que
num pequeno trecho da pista ainda
estava molhado. Uma difícil situação para os pilotos, já que estava
difícil manter-se concentrado para
a prova. Muitos trocaram os compostos de pneus que haviam escolhido durante os treinos, devido à
mudança nas condições da pista.
Dada a largada, o estreante na
categoria, Johan Zarco, já na metade da primeira volta pegou a ponta. O francês estava rápido, mas
com um erro de estreante na categoria, na 6ª volta foi ao chão. O
francês demonstrou que lutará pela
ponta e dará trabalho aos pilotos
de ponta durante a temporada.
A prova demonstrou que as Yamahas estão fortes, mas também
que a batalha pelo título será acirrada. Após a queda de Zarco a Ducati de Dovisioso liderou até faltarem 6 voltas para o final, mas não
conseguiu segurar Viñales, que
seguiu vitorioso até a bandeira qua-

19º Rally RN 1500
Faltando nove dias para seu
início, o 19º Rally RN 1500
está pronto. Uma das mais importantes e respeitadas provas
do calendário nacional, o RN
1500 reunirá as feras do Campeonato Brasileiro de Rally
Cross Country nas modalidades Carros, Motos, Quadriciclos e UTVs. Pela frente, o
desafio da diversidade de terrenos característica do evento e que agrada tanto os participantes. A programação de
Especiais está fechada, bem
como o percurso total pelas
trilhas do Rio Grande do Norte. Serão 728,9 quilômetros
por todo o estado, com nada
menos que 535,6 km de Especiais muito técnicas e exigentes, que colocarão à prova a
preparação de pilotos e navegadores.
As inscrições seguem
abertas e poderão ser feitas no
site
oficial,
www.rallyrn1500.com.br,
onde também se pode obter informações sobre preços promocionais. O prazo final, sem
desconto, será em 4 de abril.
As categorias são as seguintes: Carros T1 - Pro BR, Carros T2 - SPR, Motos, Motos
230cc, Quadriciclos, UTVs.
A programação oficial começará no dia 5, com a abertura da Secretaria de Prova e
Vistorias Técnicas da CBM e
CBM na Pousada Mar de Estrelas, a partir das 14h. No dia
6, No dia 6, às 8h será feito o
briefing com equipes de apoio,
ficando para as 9h o briefing
da competição. No período
das 9h às 11h acontecerão as
Vistorias Técnicas. No começo da tarde, às 13h, haverá o
Super Prólogo das Areias, com
o primeiro momento de acelerar. Já no final do dia, às 17h,
será a vez do Fórum Rally, ficando para as 20h a Premiação
CBM do Brasileiro de Rally
2016, no Spaço Mix.

No dia 7 de abril será a vez
da primeira etapa, de São Miguel do Gostoso até Macau,
cidade que volta a integrar o
roteiro do RN 1500. Será um
trecho com muita areia e a expectativa é de uma grande recepção em Macau. Neste dia
serão 189,69 km de percurso,
com trecho especial de
147,90 km.
A segunda etapa, no dia 8/
4, será de Macau até Currais
Novos, no qual serão incluídos trechos inéditos nas 18
edições do evento. A etapa
será a mais longa do rali, com
total de 264,14 km e Especial de 176,15 km.
Para fechar a competição,
a terceira etapa será de Currais Novos a Bom Jesus, que
também preparará uma grande festa para receber o rali.
Serão 175,13 km no dia, com
trecho cronometrado de
111,62 km, fechando a prova.
A premiação e apresentação
do projeto para o RN 2018
será às 18, no Restaurante
Nau, em Natal.
O 19º Rally RN 1500 é
uma realização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Federação Potiguar de Automobilismo (FPA) e Federação de
Motociclismo do RN (Femorn). O apoio é da Prefeitura de Currais Novos, Prefeitura de Macau, Prefeitura
de Bom Jesus, Prefeitura de
São Miguel do Gostoso, Sebrae e Ecocil. As parcerias
especiais são com a Gestus
Soluções em Gestão, Armação Propaganda, Armas e Bagagens, Náutica, Aquacoco,
Escola Escritório, CHB Crédito, Revista Moto, DirtAction e Webventure. Mais informações
no
www.rallyrn1500.com.br

