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“O eleitor, 
obrigatoriamente, 
tem que ser 
qualifi cado. O 
candidato, não”.
Max Nunes (1922/2014)
Humorista brasileiro

Ipea: IPCA volta a subir no
4º trimestre, mas encerra

2017 na meta
Rio - O arrefecimento da infl ação ofi cial no País deve 

continuar pelo menos até o fi m do terceiro trimestre, 
segundo estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). No último trimestre, a taxa acumulada em 
12 meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) voltará a subir, mas encerrará 2017 dentro 
do centro da meta estipulada pelo governo, de 4,5%, prevê 
a pesquisadora Maria Andréia Lameiras.

"A partir de setembro é quando começam as variações 
menores no IPCA (de 2016), então é possível que, por 
efeito estatístico, a taxa em 12 meses volte a subir no fi m 
do ano. Mas o 4,5% está virando teto. Não só porque os 
resultados dos últimos dois meses foram muito bons, mas 
porque o ambiente infl acionário está ajudando", explicou 
Maria Andréia.

O IPCA fechou fevereiro com alta de 0,33%, o menor 

resultado para o mês desde o ano 2000, informou o IBGE. 
Segundo o Ipea, o movimento reforça ainda mais a tra-
jetória de desaceleração da infl ação, iniciada no último 
trimestre de 2016.

A melhora é puxada pelo forte recuo nos preços dos 
alimentos, mas também pelos efeitos da valorização do real 
frente ao dólar e da demanda interna mais fraca, avaliou 
nesta quinta-feira, 10, o Ipea, em nota do grupo de Con-
juntura. Segundo Maria Andréia, é possível ver os refl exos 
da retração na demanda na desaceleração dos preços dos 
serviços pessoais e dos bens industriais (AE).

O Correios anunciou que 
vai fechar aproxima-
damente 250 agências 

em cidades acima de 50 mil 
habitantes nas cinco regi-
ões do País. A estratégia de 
fundir agências, antecipada 
pelo jornal “O Estado de S. 
Paulo”, faz parte de um plano 
de economia que está sendo 
implementado pela direção da 
estatal para reverter a crise 
enfrentada pela companhia, 
que acumula quatro anos 
seguidos de prejuízo.

Segundo a empresa, pouco 

     Em crise, Correios anuncia 
o fechamento de 250 
agências em todo o País

mais de 60 agências já foram 
incorporadas a outras uni-
dades. “O projeto para fusão 
de agências dos Correios em 
todo o País vai tornar a rede 
de atendimento mais efi ciente 
e melhorar a prestação de ser-
viços à população”, informou 
a empresa, em comunicado. 
De acordo com a estatal, as 
mudanças serão feitas de for-
ma gradual para minimizar os 
impactos aos clientes.

Atualmente, o Correios conta 
com 6.511 agências próprias. 
A estratégia da empresa será 

ampliar a rede de agências 
franqueadas, pouco mais de 
mil hoje. O presidente do 
Correios, Guilherme Campos, 
disse que planeja criar a fi gura 
de microempreendedor postal, 
uma pequena empresa que 
assumiria os serviços postais 
em localidades menores.

Com o fechamento de agên-
cias próprias, o Correios econo-
miza nos custos de manutenção 
ou aluguel dos imóveis e no 
enxugamento do quadro de 
funcionários. As agências fran-
queadas são selecionadas por 

O Correios visa economizar nos custos de manutenção ou aluguel dos imóveis

e no enxugamento do quadro de funcionários.

meio de uma oferta pública e 
remuneradas com um porcen-
tual das receitas dos serviços. 
Atualmente, oferecem quase 
todos os serviços postais das 
agências próprias, mas não 
atuam como correspondentes 
bancários. Há negociações para 
que os franqueados possam 

também oferecer serviços fi -
nanceiros por meio do Banco 
Postal.

As outras duas ações de eco-
nomia tocadas por Campos são 
o plano de demissão voluntária 
(PDV) e a revisão da política de 
universalização dos serviços pos-
tais, que obriga a estatal a estar 

presente em todos os municí-
pios. O PDV teve a adesão de 
5 mil funcionários, o que deve 
gerar uma economia de R$ 500 
milhões ao ano. O fechamento 
das agências está em conso-
nância, segundo Campos, com 
o enxugamento do número de 
funcionários (AE).

Sorocaba - O deputado esta-
dual Raul Marcelo (PSOL), com 
base eleitoral em Sorocaba, 
apresentou requerimento na 
Assembleia Legislativa para 
instalação de uma CPI para 
investigar eventuais desvios 
de recursos em contratos da 
Dersa com empreiteiras, entre 
2005 e 2012. “Nesse momento 
estamos iniciando a coleta de 
assinaturas para criar a CPI, já 
que existem indícios sufi cientes 
de desvios de recursos públicos 
em contratos da estatal”, disse 
o parlamentar

O pedido se baseia em infor-
mações divulgadas pelo jornal 
O Estado de S. Paulo sobre a 
proposta de delação do opera-
dor fi nanceiro Adir Assad na 
Lava Jato na qual ele afi rmou 
ter repassado cerca de R$ 100 
milhões para Paulo Vieira de 
Souza, conhecido como Paulo 
Preto, ex-diretor da Dersa. 

Preso na carceragem da Polí-
cia Federal em Curitiba desde 
agosto do ano passado, Assad é 
apontado como o maior emissor 
de notas frias para lavagem 
de dinheiro de empreiteiras 
suspeitas de envolvimento no 
escândalo de corrupção na 
Petrobrás. 

Na tratativa com a força-
tarefa na capital paranaense, 
Assad admitiu ter usado suas 

Deputado estadual Raul 

Marcelo (PSOL).

Acesso para o CVV 
O Ministério da Saúde e o Centro 

de Valorização à Vida (CVV) assi-
naram um acordo de cooperação 
técnica que permitirá o acesso 
gratuito ao serviço prestado pelo 
número de telefone 188. Por 
meio desse número, pessoas que 
sofrem de ansiedade, depressão ou 
aquelas que estão correndo risco 
de cometerem suicídio conversam 
com voluntários da instituição e 
são aconselhados.

São Paulo - O ministro Luiz 
Edson Fachin, relator da Lava 
Jato no STF, deu prazo de quin-
ze dias para o líder do PMDB 
no Senado, Renan Calheiros se 
manifestar sobre a denúncia 
apresentada pelo procurador-
geral da República, Rodrigo 
Janot, contra ele em dezembro 
do ano passado. Janot acusa o 
peemedebista de receber pro-
pina de R$ 800 mil do esquema 
de corrupção na Petrobras por 
meio de doações eleitorais ao 
PMDB, em 2010.

A decisão é mais uma mu-
dança na investigação, que 
teve a denúncia apresentada 
em dezembro do ano passado, 
antes da conclusão do inqué-
rito da PF. Dois dias depois, a 
documentação da denúncia foi 
devolvida pelo ministro Teori 
Zavascki à PGR, para que fos-
sem juntadas as informações 
do inquérito policial. Em 21 
de janeiro, o delegado da PF, 
Alessandro Maciel Lopes, res-
ponsável pelo inquérito, enca-
minhou uma manifestação ao 
ministro Fachin pedindo mais 
60 dias de prazo para concluir 
as investigações.

No pedido, o delegado apon-
tou que havia dados da in-
vestigação policial que não 

Ministro Luiz Edson Fachin, 

relator da Lava Jato no STF.

Presidente Michel Temer 

autorizou obras na BR-230, 

trecho Cabedelo - Oitizeiro.

São Paulo - O ministro do STF 
Gilmar Mendes disse, na manhã 
de sexta-feira (10), em São Pau-
lo, que tanto doações eleitorais 
declaradas à Justiça podem 
confi gurar crime, caso sejam 
fruto de propina, quanto doações 
não declaradas, o chamado caixa 
2, podem não passar de ilícitos 
fi scais e eleitorais, sem implica-
ções penais, isto é, processos que 
podem levar à prisão dos envol-
vidos. O ministro, que acumula a 
presidência do TSE, diferenciou 
ainda o enriquecimento ilícito 
das demais situações. 

Segundo Mendes, é preciso 
avaliar caso a caso, pois as re-
velações feitas pela Operação 
Lava Jato “misturaram” o que 
até então eram consideradas 
doações legais ou ilegais. “Te-
mos a doação legal sem nenhum 
reparo; temos a chamada doa-
ção legal entre aspas, propina; 
temos o caixa 2 que é defeituoso 
do ponto de vista jurídico, mas 
não tem nada de corrupção e 

Ministro do STF e presidente 

do TSE, Gilmar Mendes.
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TF O presidente Michel Temer 

disse na sexta-feira (10) que 
ninguém pode ter a paternida-
de das obras de transposição 
do Rio São Francisco, uma 
vez que ela foi fi nanciada pelo 
povo brasileiro por meio do 
pagamento de impostos. A 
declaração foi feita durante 
visita que faz à Paraíba. O 
prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues, havia dito 
que a execução do projeto só 
foi possível graças também à 
atuação de diversos ministros 
e ex-presidentes, desde sua 
concepção, o que, segundo 
ele, inclui, além do presidente 
Temer, os ex-presidentes FHC, 
Lula e Dilma.

Para Temer, a paternidade 
da obra só pode ser concedida 
ao contribuinte brasileiro. “Não 
quero a paternidade dessa 
obra. Ninguém pode tê-la. Ela 
é do povo brasileiro e nordes-
tino porque foram vocês que 
pagaram os impostos que nos 

Reprodução

Ninguém tem a paternidade da 
transposição do São Francisco

to do que for produzido na 
região. Durante o evento, 
Temer assinou a ordem de 
serviço para a adequação de 
capacidade da BR-230, trecho 
Cabedelo-Oitizeiro. As obras 
na rodovia, ao longo de 28 km, 
vão envolver a criação da ter-
ceira faixa em alguns pontos 
e a construção de viadutos e 
passarelas.

Temer usou as redes sociais 
para comemorar o primeiro 
dia de liberação do saque 
das contas inativas do FGTS, 
afi rmando que está otimista 
com a recuperação do Brasil. 
“Estou feliz por ver que uma 
decisão que tomamos já está 
melhorando a vida de milhares 
brasileiros”, escreveu o presi-
dente em sua conta ofi cial no 
Twitter. Junto com a declaração 
de Temer, o Planalto publicou 
uma imagem divulgando que a 
iniciativa teve início na sexta 
(10), “para alegria do povo 
brasileiro” (ABr).

permitiram fazer essa obra”, 
disse o presidente durante 
visita ao Complexo Multimodal 
Aluízio Campos, em Campina 
Grande. 

Localizado próximo a termi-
nais rodoviários, aeroviários e 
portuários, além de ferrovias, 
gasoduto e às BRs-104 e 230, 
o complexo representará 
facilidades para o escoamen-

Para Gilmar Mendes, pode 
haver caixa 2 sem corrupção

origem ilícita do dinheiro não 
deve ser objeto penal.

“No TSE a ideia da doação 
meramente irregular, portanto 
que veio de uma empresa com 
fontes lícitas e apenas não foi 
registrada, vinha sendo con-
siderada atípica do ponto de 
vista penal. Esta vinha sendo a 
jurisprudência até agora. Tanto 
é que os procuradores naquelas 
10 medidas estavam propondo 
a criminalização”, afi rmou.

O ministro também diferen-
ciou os casos envolvendo dinhei-
ro para campanhas eleitorais dos 
de enriquecimento ilícito. “Claro 
que se alguém recebeu dinheiro 
para uso próprio, isso já está em 
um outro plano, é enriquecimen-
to ilícito, seja lá por caixa 1 ou 
caixa 2”. De acordo com ele, cada 
caso tem que ser tratado de for-
ma separada. “Temos situações 
muito nuançadas que têm que 
ser tratadas com muito cuidado. 
Tem que investigar cada situa-
ção”, afi rmou (AE).

temos o caixa 2 propina”, disse 
o ministro, depois de participar 
de um debate sobre reforma 
tributária e guerra fi scal.

Mendes disse que, em prin-
cípio, se a doação eleitoral via 
caixa 2 não estiver associada a 

Fachin dá 15 dias para 
Renan Calheiros se 

defender da acusação

foram utilizados na denúncia 
da PGR, além da necessidade 
de novas diligências “visando 
ao cabal esclarecimento dos 
fatos”. Nesta semana, contudo, 
o ministro Fachin entendeu 
que cabe ao MPF “o juízo a 
respeito da suficiência dos 
elementos indiciários para 
oferecimento da denúncia” e, 
ao invés de autorizar ou não o 
prazo pedido pela PF, mandou 
notifi car os investigados para 
que respondam as acusações 
da denúncia (AE).

Abertura de CPI para 
apurar desvios na Dersa

empresas de fachada para la-
var recursos de empreiteiras 
em obras viárias na capital 
e região metropolitana de 
São Paulo, entre elas a Nova 
Marginal Tietê, o Rodoanel 
e o Complexo Jacu-Pêssego. 
Questionado pela reportagem 
sobre o assunto, o Governo de 
São Paulo disse, por meio de 
nota, que “respeita todas as 
decisões do legislativo paulis-
ta”. A Dersa informou, também 
por meio de nota “que não lhe 
cabe se manifestar acerca do 
livre exercício da atividade 
parlamentar” (AE).

A partir do próximo dia 17, 
um total de 35 planos de saúde 
de sete operadoras terá sua 
comercialização suspensa por 
determinação da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS). A medida resulta de 
monitoramento da garantia de 
atendimento dos planos aos 
consumidores, ou seja, se eles 
estão tendo a cobertura obri-
gatória, defi nida pelo órgão, em 
tempo hábil. Os planos de saúde 
suspensos totalizam em torno 
de 230 mil benefi ciários.

“Essa é uma medida pre-
ventiva, para proteção do 
consumidor”, disse a diretora 
de Normas e Habilitação dos 
Produtos da ANS, Karla Coelho. 
Ela explicou que as sete ope-
radoras atingidas (Federação 
das Sociedades Cooperativas 
de Trabalho Médico do Acre, 
Amapá, Amazonas, Pará, Ron-
dônia e Roraima; Saúde Sim 
Ltda; Associação Auxiliadora 
das Classes Laboriosas; Uni-
med-Rio; Operadora de Planos 
de Saúde Serra Imperial Ltda; 
Ecole Serviços Médicos Ltda; e 
Associação Santa Casa Saúde 
de Sorocaba) fi carão suspensas 
e não poderão comercializar 
os planos.

“Ou seja, não podem entrar 
novos beneficiários, porque 

ANS suspende 
comercialização de
35 planos de saúde

na nossa avaliação a gente 
identifi cou que o número de 
denúncias e reclamações dos 
consumidores fi cou acima do 
esperado para esses planos”, 
destacou Karla. A medida vale 
por três meses, até as operado-
ras se adequarem às normas e 
resolverem as principais ques-
tões para prestar assistência 
adequada aos benefi ciários. As 
denúncias e reclamações refe-
rentes à cobertura assistencial 
foram recebidas pela ANS no 
quarto trimestre de 2016.

Karla deixou claro que os 
clientes das operadoras atin-
gidas não sofrerão nenhuma 
interrupção na utilização dos 
planos. “Não tem nenhuma 
sanção para eles. A sanção é em 
relação às operadoras, que não 
podem vender novos planos”, 
disse (ABr). 
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