Jornal
www.jor nalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, terça-feira, 3 de julho de 2018

SP
Nª 24.211

Preço banca: R$ 3,00

Mercado financeiro aumenta
estimativa de inflação para 4,03%
Número de motos é maior que o
de carros em 45% das cidades
Página 3

Parecer da LDO veta renúncia fiscal,
reduz custeio e congela salários

Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram pela sétima
semana seguida a estimativa
para a inflação este ano.
A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de
4% para 4,03%, neste ano. A
informação consta da pesquisa Focus, publicação elaborada todas as semanas pelo BC,
com projeções de instituições
financeiras para os principais
indicadores econômicos.
A pesquisa do BC passou

por mudanças. Agora é possível saber, por exemplo, quantas
instituições financeiras responderam a pesquisa sobre cada
indicador. No caso da projeção para o IPCA neste ano,
114 instituições apresentaram
estimativa.
O BC passou a divulgar
também as estimativas de quatro anos, acrescendo 2020 e
2021. Para as instituições financeiras, o IPCA em 2019
será 4,10% (mesma estimativa da semana passada) e 4%
em 2020 e em 2021. Página 3
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Desaparecidos há nove dias,
12 adolescentes e um técnico
de futebol foram encontrados
com vida no interior de uma
caverna, na Tailândia. O local
tem 10 quilômetros de extensão e tem várias subdivisões. A
região é sujeita a inundações.
Os trabalhos de busca na caverna, que fica no parque natural
Tham Luang-Khun Nam Nang
Noon, contaram com a participação de 1.300 pessoas e incluiu
o exército tailandês e especialistas de Estados Unidos, Japão,
China e Austrália.
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Previsão do Tempo
Terça: Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com
muitas nuvens,
mas não chove.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

25º C
14º C

Noite

Dólar
No primeir o pregão do segundo semestre, o dólar fechou
em alta na segunda-feira (02)
de 0,87%, cotado a R$ 3,9111
para venda. A moeda norte-americana fechou o primeiro se-

mestre valorizada em 16,99%.
Apesar de ter anunciado na
última sexta-feira (29) que
continuará atuando no mercado cambial, o Banco Central
não realizou hoje nenhum lei-

O governador Márcio
França entregou, na tarde
desta segunda-feira (2), 83
novas viaturas para a Polícia

Civil do Estado de São Paulo. A solenidade aconteceu
no Palácio dos Bandeirantes.
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Confiança Empresarial recua
em junho depois da greve
dos caminhoneiros
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Denatran divulga lista de
fabricantes de placas
de veículos
Página 10
Surto de sarampo no Amazonas e
em Roraima já registra 500 casos
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Esporte

Brasil derrota o México e vai
às quartas da Copa do Mundo
A Seleção Brasileira está
na quartas de final da Copa do
Mundo FIFA 2018! A equipe
canarinho mediu forças com o
México na manhã de segundafeira, na Samara Arena, na Rússia, e venceu a partida pelo placar de 2 a 0. Neymar e Firmino
marcaram os gols do triunfo
brasileiro.
Com velocidade, explosão
e muita habilidade, o atacante brasileiro puxou contraataques, furou a defesa e foi
fundamental na vitória do
Brasil por 2 a 0 sobre o México, que garantiu a vaga brasileira nas quartas de final
da Copa do Mundo Rússia
2018. Carinhosamente chamado por Tite, treinador da
Seleção Brasileira, de foguetinho, Willian saiu de
campo satisfeito com a sua

Foto/ Red Bull Content Pool

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,75
Venda:
4,07

EURO
Compra: 4,54
Venda:
4,54

OURO
Max Verstappen

Filipe Toledo brilha na abertura
do Corona Open J-Bay
O atual campeão do Corona Open J-Bay brilhou no primeiro dia da etapa que abre a
segunda metade do World Surf
League Championship Tour
2018 na África do Sul. O paulista Filipe Toledo fez a melhor
apresentação da segunda-feira
nas direitas de Jeffreys Bay,
surfando dois tubos numa onda
que valeu nota 9,17. Além do
defensor do título e vice-líder
no ranking, mais quatro brasi-

ram a estar vencendo por 2 a 0 e
perderam de virada por 3 a 2 nos
últimos segundos do jogo.
O duelo entre Brasil e Bélgica será disputado na Arena Kazan na sexta-feira as 15:00hs.

Quem assistiu ao treino classificatório do GP da Áustria de
Fórmula 1 dificilmente colocaria suas fichas em outra equipe
que não fosse a Mercedes. É que
o time trouxe evoluções técnicas para o carro, que deram uma
vantagem significativa na definição do grid de largada. Pole position de Valtteri Bottas, e Lewis
Hamilton em segundo lugar.
Fica pior se você considerar a punição sofrida por Sebastian Vettel, que perdeu três
lugares por ter atrapalhado
uma volta de Carlos Sainz Jr.,
da Renault.
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leiros venceram suas primeiras baterias e já passaram
para a terceira fase da etapa
sul-africana, o campeão mundial Gabriel Medina, Willian Cardoso, Yago Dora e
Wiggolly Dantas, que derrotou o número 3 do Jeep
Leaderboard, Italo Ferreira, no duelo verde-amarelo
da repescagem que fechou
a segunda-feira na África
do Sul.
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Marc Márquez faz
corrida espetacular e
vence na Holanda

Willian faz grande partida
atuação, mas principalmente
com a vitória.
Com a classificação garantida, o Brasil vai enfrentar a Bélgica que eliminou o Japão numa
partida onde os japoneses chega-

Em teste de resistência, Verstappen
leva a melhor na Áustria

Comercial
Compra: 3,91
Venda:
3,91

Compra: 144,40
Venda: 174,16

lão extraordinário de swap
cambial (venda futura da moeda norte-americana) ou leilão
de linha (venda com promessa
de recompra). Os investidores
seguem atentos ao comércio
exterior, principalmente com
guerra comercial anunciada
entre Estados Unidos e China
e os efeitos das eleições no
Brasil em outubro.
O Ibovespa, índice da B3
(Bolsa de Valores de São Paulo), fechou na segunda-feira (02) em alta de 0,11%, com
72.839 pontos, invertendo uma
tendência de queda na parte da
manhã, quando registrava queda de 0,97% na abertura do
mercado. Os papéis da Eletrobras e da Petrobras ajudaram
no resultado positivo no primeiro pregão do segundo semestre, registrando alta de
1,40% (Petrobras) e 7,16%
(Eletrobras). (Agencia Brasil)

Governo paulista equipa
Polícia Civil
com 83 novas viaturas

Foto/ MotoGP

Desaparecidos
há 9 dias são
encontrados
vivos em
caverna na
Tailândia

Foto/Arquivo/ABr

Andrés Manuel López
Obrador, eleito presidente do
México nas eleições de domingo (1º), conversou cerca
de meia hora por telefone com
o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em pauta,
temas comerciais, de segurança e de migração.
Lópes Obrador afirmou
que está determinado em “impulsionar o desenvolvimento” no México para para reduzir a migração para os Estados Unidos.
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Dólar fecha em alta de
0,87%, cotado a R$ 3,9111

Foto/ Lucas Figueiredo/CBF

Obrador: é
preciso
incentivar o
desenvolvimento
para reduzir
migração

Marquez (93) dá show e vence novamente
Não é à toa que autódromo de
Assen na Holanda é denominado
a Catedral do motociclismo.
Mais uma corrida épica aconteceu nesse último domingo no
autódromo daquele país. A melhor corrida dos últimos tempos no mundial de motovelocidade. Parecia uma prova de
Moto3 onde os pilotos trocam

a liderança a cada curva. Foram sete pilotos lutando pela
liderança e no final, Marc
Márquez levou a melhor com
uma vitória épica, ampliando
sua vantagem no campeonato
para 41 pontos sobre Valentino Rossi que apesar de lutar pela vitória até o final, terminou em 5º.
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Governo paulista equipa Polícia
Civil com 83 novas viaturas
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Quem já pinta com cerca de 15% nas intenções de votos ao
Senado é o vereador Mario Covas [ex-PSDB no PODEMOS].
O filho do falecido [em 2001] governador paulista enfrenta o
colega Suplicy (PT), a senadora Marta (ex-PT no MDB) e o
comunicador Datena (DEM).
P R E FE I TU RA ( S P )
O mais jovem (38) prefeito da história paulistana já
‘tá causando’ como um dos pioneiros nas novas mídias. ”Covas
sendo Covas” é Bruno (PSDB) sendo o que foi o avô Mario [no
mesmo cargo entre 1983 e 1985] construindo as bases pra sua
candidatura à reeleição em 2010.
A S S E M B LE IA ( S P)
Filho do ex-presidente e atual deputado federal Macris
(PSDB) e 2º mais jovem presidente da história, o deputado Cauê
segue trabalhando pra ser um dos candidatos [pela 1ª vez] ao Senado na chapa do ex-prefeito paulistano Doria (PSDB), agora
candidato ao governo paulista.
GOVERNO (SP)
França [dono do PSB - SP] pode ter dificuldades após o dia 7,
caso não consiga governar; formar ‘seu’ governo e fazer campanha. Isso, porque alguns dirigentes partidários que ainda estão com
ele cobram faturas de cargos nas regiões que seguem com o PSDB
em todo o Estado.
CONGRESSO
Ex-deputado e ex-presidente na Assembleia (SP), o deputado
federal Trípoli (PSDB) segue trabalhando pra ser candidato ao
Senado. A pretensão começou ainda em 2016, quando apoiou o
colega Bruno Covas pra ser vice na candidatura Doria (PSDB) à
prefeitura paulistana.
P R E S I D Ê N C IA
O ex-governador paulista [por mais tempo na história de
mandatos no cargo] Alckmin se diz “Preparado pro Brasil”. Uma
das leituras são os erros estratégicos que cometeu em 2006, quando disputou a Presidência pela 1ª vez, sem o apoio real do
paulista Serra e do mineiro Aécio.
J U S T I ÇAS
No Supremo, cada um dos 11 ‘supremos’ vão politizando,
convencendo e entendendo nos casos em julgamento, com a subjetividade que vai nos habitando do nascendo ao morrendo. E é ela
que domina e forma as ‘éticas’ num colegiado que vai julgando e
agora sendo julgado.
PA R T I D O S
No PSDB, além de já depender da puxada do filho
político Doria (PSDB) no Estado de São Paulo, agora o exgovernador Alckmin tá na dependência de que o ex-Presidente
FHC consiga trazer os demais candidatos de partidos “de centro”
já neste 1º turno. Missão quase impossível ...
POLÍTICOS
... No PT, o professor de Direito Haddad virou advogado do
ex-Presidente Lula, que será impedido pela Justiça Eleitoral
brasileira via Lei Ficha Limpa. É um preparo pra ‘unção’ da candidatura do ex-prefeito de São Paulo, que pode ser tratado como
“Lula é Haddad” e “Haddad é Lula”.
H I ST Ó R IA S

EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na imprensa e via da liberdade possível.
Ele está dirigente na associação “Cronistas de Política - SP”. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil.
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descaracterizadas, a maioria pra
serviço da Polícia Civil. Há tempos que havia essa demanda, pra
eles poderem ajudar nos plantões, e fico contente de poder
fazer isso num dia especial, essas viaturas irão servir a Polícia
Civil do Estado de São Paulo”,
disse Márcio França.
Com investimento de R$
6.446.000, os veículos foram
adquiridos com recurso do Fundo de Incentivo à Segurança Pública (Fisp). A frota inclui 80 viaturas Weekend, Argo, Cronos,

fabricadas pela Fiat, e também o
modelo 408, da Peugeot. Há,
ainda, três ônibus da Mercedes
Bens.
Durante o evento, foram entregues oficialmente 23 viaturas
– 20 Fiat/Weekend e três ônibus
Mercedes Bens/Carrocerias
Caio – que são as caracterizadas.
Os carros serão distribuídos a
unidades de Polícia Judiciária da
capital e os ônibus entregues à
Academia de Polícia Civil (Acadepol).
O restante de 60 veículos são

viaturas descaracterizadas e, por
questões de inteligência, não
foram dispostas no local, tampouco terão a distribuição divulgada.
Reforço da frota
Desde 2011, o governo do
Estado investiu mais de R$
241,1 milhões na aquisição de
3.641 viaturas somente para a
Polícia Civil. No mesmo período, as unidades da capital receberam 697 veículos, com mais
de R$ 48,8 milhões.

Prefeitura mantém intensificação
da vacinação contra febre amarela
A partir desta segunda-feira
(2) a Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal da
Saúde (SMS), manterá a intensificação da vacinação contra a
febre amarela em todas as 466
unidades básicas de saúde (UBS)
da cidade. O objetivo é incentivar a procura por parte do público que não tomou a dose durante o período de campanha.
Até quinta-feira (28), 6,6
milhões de pessoas procuraram
as unidades da cidade para receber a vacina que protege contra
febre amarela, o que representa
cobertura de 57%. O número
está abaixo da meta de vacinar
95% do público-alvo, avaliado
como o ideal pela SMS.
O alerta para a chegada do vírus no município aconteceu em
outubro do ano passado, com
a confirmação da primeira
epizootia (morte de primata
não-humano). Desde então,
160 óbitos de macacos foram
confirmados no município,
sendo a última ocorrência de

um bugio encontrado no início de junho no distrito administrativo de Parelheiros, na Zona
Sul, o que reforça que o vírus
continua em circulação na capital paulista, mesmo no período
do inverno, quando ocorre menor atividade do vetor (mosquito).
“Tivemos uma grande corrida aos postos de vacinação nos
primeiros meses da campanha,
mas essa procura caiu de forma
significativa nos últimos meses,
o que é motivo de muita preocupação. A febre amarela continua vitimando os nossos sentinelas. Desde o final de maio,
morreram mais quatro macacos
infectados pela doença. Temos
que ficar alertas, pois o vírus
segue em circulação. Então, é
fundamental que aqueles que não
se vacinaram ainda procurem
nossas unidades para se protegerem para quando verão chegar,
período em que ocorre maior
risco de transmissão da doença”,
enfatiza o secretário municipal

da saúde, Wilson Pollara.
Óbitos
Até o momento, foram confirmados 13 casos autóctones
(contraídos no município) da
doença, dos quais seis resultaram em óbito. No entanto, a maioria dos casos de febre amarela
em nossos residentes ocorreu
em pessoas que foram viajar
para outros municípios, inclusive próximos a São Paulo. Foram
registrados 28 casos importados
da doença (moradores de São
Paulo que a contraíram ao visitar áreas com risco de febre
amarela) no ano passado e 107
casos importados em 2018.
É importante lembrar que a
vacinação deve ocorrer com pelo
menos dez dias antes de se deslocarem para as áreas de risco.
Para receber a vacina na capital é preciso levar documento
de identificação e, se possível,
carteira de vacinação e cartão
SUS. Para saber qual a unidade
básica de saúde de referência de

seu endereço, basta consultar o
Busca
Saúde
(http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/).A
dose será aplicada nas unidades de
saúde que estarão abertas neste sábado (30). A lista com os endereços e os horários de atendimento
pode ser acessada neste link:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/
vigilancia_em_saude/
doencas_e_agravos/
index.php?p=248543
É importante lembrar que a
vacina contra a febre amarela não
é indicada para crianças menores
de nove meses de idade, gestantes,
mulheres amamentando crianças
com até seis meses e pacientes
com imunodepressão de qualquer
natureza, como neoplasia (câncer),
HIV, tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides,
quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores) e pessoas submetidas a transplante de órgãos. Em
caso de dúvida, é importante consultar a equipe de saúde da UBS ou
seu médico antes de se vacinar.

Vestibular 2018: Fatecs divulgam
gabarito da prova
O gabarito da prova do processo seletivo das Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) do Estado de
São Paulo para o segundo semestre de 2018 já pode ser consultado no site do Centro Paula
Souza ou no site do Vestibular
Fatec. A prova foi realizada no
domingo (1º) e reuniu mais de 50
mil candidatos às vagas oferecidas
pelas 72 unidades.
A prova contou com 54 questões objetivas e uma redação e
foi aplicada durante cinco horas.
Os candidatos dos 74 cursos
oferecidos neste vestibular podem checar o caderno de respostas para obter uma base de acertos, porém esse resultado não
implica na somatória definitiva
da prova. Os critérios de valor
das questões para cada curso
podem ser consultados no Manual do Candidato.
Divulgação dos Resulta-

Conforme antecipamos, o PRB assumiu a Secretaria (Esportes) na cidade de São Paulo. O Secretário é o paulistano [do Capão Redondo] João Farias. No PRB desde 2007], foi vereador e
presidente da Câmara de Araraquara. João comenta que vai dar
u’a marca ao prefeito Covas (PSDB).

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

O governador Márcio França entregou, na tarde desta segunda-feira (2), 83 novas viaturas para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. A solenidade
aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, e teve a presença do secretário da Segurança Pública,
Mágino Alves Barbosa Filho.
“Hoje, depois do jogo do
Brasil, tivemos a felicidade de
fazer a entrega desses veículos,
três ônibus e várias viaturas, algumas não estão aqui porque são

dos
No dia 20 de julho, cada Fatec vai divulgar a lista de classificação geral dos candidatos que
participaram do Vestibular para
o segundo semestre e a primeira lista dos convocados para
matrícula. A relação pode ser
vista também no site. Caso as
vagas não sejam preenchidas pelos candidatos da primeira chamada, a segunda lista será
afixada somente na faculdade no
dia 25 de julho.
A matrícula deve ser feita na
secretaria da Fatec onde o candidato pretende estudar, no horário determinado pela unidade
de ensino, nos dias relacionados
abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a
Fatec está localizada. Perderá
direito à vaga quem não fizer a
matrícula na data determinada
ou deixar de apresentar os documentos exigidos.

23 e 24 de julho: matrícula
dos convocados na primeira lista;
25 de julho: divulgação dos
convocados da segunda lista, nas
respectivas Fatecs;
26 de julho: matrícula para
os candidatos chamados na segunda lista;
Documentos para Matrícula
Para efetivar a matrícula, o
candidato deve entregar uma
foto 3×4 recente e cópia autenticada em cartório ou cópia simples acompanhada do original de
cada um dos seguintes documentos: certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; histórico escolar completo do Ensino Médio ou equivalente; certidão de nascimento ou
casamento; carteira de identidade (RG); cadastro de pessoa física (CPF); título de eleitor, para
os brasileiros maiores de 18

Salas de cinema municipais
são opções nas férias
A cidade de São Paulo conta
com 20 salas públicas de cinema espalhadas por todas as suas
regiões, sobretudo, em bairros
não atendidos pelas salas comerciais. Todas contam com equipamentos de alta tecnologia para
beneficiar a população.
Das 20 salas do Circuito Spcine, 15 operam dentro dos Centros Educacionais Unificados
(CEUs), com sessões gratuitas.
Nas três salas da região central,
os ingressos são vendidos a preços populares. No total, são seis
salas nas zonas leste e sul, duas
na zona norte, três na zona oeste
e no centro.
Semanalmente, são exibidos
filmes nacionais e internacionais, com aproximadamente 200
sessões, sempre o com o objetivo de democratizar o acesso ao
cinema e garantir mais telas para
a produção nacional. Veja os endereços e a programação das sa-

las do Circuito Spcine
Histórico
O Circuito Spcine é a maior
rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais
importantes da América Latina.
Geograficamente, as salas estão
presentes em 17 das 32 subprefeituras, com prioridade para as
não atendidas pelo circuito comercial de cinema.
O projeto oferece uma experiência total do cinema, com projetores digitais de alta tecnologia e programação regular e de
qualidade. Há espaço para filmes
de todos os gêneros e formatos,
do infantil ao terror, do autoral
ao blockbuster. A periodicidade
das sessões vai de três a seis vezes por semana.
A criação do Circuito surgiu
de um quadro de exclusão socioeconômica, tendo a distância e
o preço do ingresso como fato-

res mais relevantes. Pesquisas
como a da empresa J.Leiva serviram como base de comparação. De acordo com um estudo
de 2014, 10% da população paulistana nunca foi ao cinema. Ao
considerar a renda, o percentual
sobe para 30% nas classes D e E.
O lado positivo do projeto é que o
público tem o cinema perto de casa
e de graça. Nos centros culturais,
o bilhete tem um preço popular,
que vai até R$ 4,00.
A Spcine também considerou
o Índice de Habitantes por Cinema (IHC) no Brasil, levantado pela
Ancine (Agência Nacional do Cinema). Em 2013, o IHC girou em
torno de 75 mil habitantes por sala,
número ainda distante de outros
países, como a Argentina, que registrou em 2012 um IHC de 51
mil habitantes por sala; México,
com aproximadamente 21 mil habitantes/sala; e a França, com cerca de 11 mil habitantes/sala.

anos, com o comprovante de
votação ou certidão de quitação
eleitoral; documento de quitação
com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do
sexo masculino.
O candidato que ingressou
no Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico
escolar ou declaração escolar,
comprovando
que
cursou integralmente o Ensino
Médio ou EJA na rede pública
municipal, estadual ou federal,
com detalhamento das escolas
onde estudou.
Caso o candidato pretenda
obter aproveitamento de estudos
em disciplinas já concluídas em
outro curso superior, deve apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa da disciplina cursada e
histórico escolar da instituição
de ensino superior de origem.

Estação Santa
Cecília recebe
espetáculo de
dança
espanhola
Os usuários da estação Santa
Cecília, da Linha 3- Vermelha, poderão apreciar nesta terça-feira (3)
um espetáculo em que 14 senhoras, todas com mais de 60 anos de
idade, mostram a alegria e a beleza
de danças espanholas típicas.
Integrantes do grupo A Bela
Idade, que tem como responsável a cantora e bailarina Ilde
Gutierrez, as dançarinas se reúnem semanalmente para ensaiar
na Paróquia Santa Cecília.
Canções que fazem parte da
cultura musical espanhola,
como Granada, Malaguenha, Camino Verde, entre outras, farão
parte da apresentação, que está
prevista para iniciar às 12h e encerrar às 13h.
Esta é mais uma estação a
receber atividades envolvendo a
comunidade usuária no aniversário de cinquenta anos do Metrô,
comemorado no último dia 24
de abril.
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Mercado financeiro aumenta
estimativa de inflação para 4,03%
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central
(BC) aumentaram pela sétima
semana seguida a estimativa para
a inflação este ano.
A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu de
4% para 4,03%, neste ano. A
informação consta da pesquisa Focus, publicação elaborada todas as semanas pelo BC,
com projeções de instituições
financeiras para os principais
indicadores econômicos.
A pesquisa do BC passou por
mudanças. Agora é possível saber, por exemplo, quantas instituições financeiras responderam a pesquisa sobre cada indicador. No caso da projeção para
o IPCA neste ano, 114 instituições apresentaram estimativa.
O BC passou a divulgar também as estimativas de quatro
anos, acrescendo 2020 e 2021.
Para as instituições financei-

ras, o IPCA em 2019 será
4,10% (mesma estimativa da
semana passada) e 4% em 2020
e em 2021.
Essas estimativas estão abaixo da meta que deve ser perseguida pelo BC. Neste ano, o centro da meta é 4,5%, com limite
inferior de 3% e superior de 6%,
neste ano. Para 2019, a previsão
é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.
Para 2020, a meta é 4% e 2021,
3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual
para os dois anos (2,5% a 5,5%
e 2,25% a 5,25%, respectivamente).
Para alcançar a meta de inflação, o BC usa como instrumento a taxa básica de juros, a
Selic, atualmente 6,5% ao ano.
Para as instituições financeiras, a Selic deve permanecer em
6,5% ao ano até o final de 2018.
Para 2019, a expectativa é de
aumento da taxa básica, termi-

nando o período em 8% ao ano,
e permanecendo nesse patamar
em 2020 e 2021.
Quando o Copom aumenta a
Selic, objetivo é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Quando o Copom diminui os
juros básicos, a tendência é que
o crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da
inflação.
A manutenção da Selic,
como prevê o mercado financeiro neste ano, indica que o Copom considera as alterações anteriores suficientes para chegar
à meta de inflação.
Atividade econômica
A projeção para a expansão
do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – per-

maneceu em 1,55%, depois de
passar por oito reduções consecutivas.
A previsão de crescimento
do PIB para 2019 caiu, pela
quarta vez consecutiva, ao passar de 2,60% para 2,50%. As instituições financeiras também
projetam crescimento de 2,50%
do PIB em 2020 e 2021.
De acordo com a pesquisa,
quanto mais distante o período
da previsão, menor o número de
instituições que respondem à
pesquisa. Na previsão para o PIB
em 2018, colaboraram 75 instituições, para 2019, 74, 2020, 56
e 2021, 51.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar
passou de R$ 3,65 para R$ 3,70
no final deste ano, e permanece em de R$ 3,60, no fim de
2019. Para 2020, a estimativa
também é R$ 3,60. No final de
2021, a previsão é R$ 3,70.
(Agencia Brasil)

O número de motocicletas é
maior que o de carros em 45%
das cidades, segundo levantamento divulgado na segunda-feira (2) pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) sobre a frota de veículos no Brasil. De acordo com a pesquisa,
havia em abril deste ano mais
motos do que carros circulando
em 2.487 do total de 5.568 municípios brasileiros.
Em todo o país, foram contabilizadas 26,4 milhões de motos, uma frota 3,44% maior do
que a registrada em abril do ano
passado. A proporção é de uma
moto para 7,86 habitantes.
A região que lidera essa proporção é o Nordeste, onde a frota de motos chega a 7,49 milhões contra 6,67 milhões de
carros. No Norte, são 2,49 milhões de motos contra 1,67 milhão de automóveis.
No Acre, todas as cidades
têm mais motos do que carros.
No Maranhão e no Pará, 99% das
cidades seguem essa configuração. Em Pedreiro, no Ceará, quase 54% da população têm moto,
seguido de Tocantinópolis (TO)
e Água Branca, com 53,07% e
49,34%, respectivamente.
Segundo a CNM, o aumento
expressivo de motos no país se
deve à facilidade do crédito, ao
baixo preço das prestações deste tipo de veículo, aos incenti-
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Número de motos é maior que o
de carros em 45% das cidades

Motos
vos e isenções do governo federal ao mercado, além da deficiência do transporte público. No
caso do Nordeste, o estudo
aponta que há claros sinais de
substituição dos animais de tração, como cavalo, jumento e
burro, pela moto.
Outro fator apontado pelo
CNM são os congestionamentos
e complicações do trânsito que
incentivaram a população a investirem em motos para se locomoverem em menor tempo e
com o custo reduzido em relação ao consumo de combustível
dos carros.
Automóveis
Apesar do aumento da frota
de ciclomotores, motocicletas e
motonetas, o levantamento
aponta que os carros ainda lideram os meios de locomoção. Em
abril deste ano, o Brasil tinha
53,4 milhões de carros, o que

representa um carro para cada
3,89 habitantes, número 3,3%
maior do que o registrado em
abril do ano passado.
A frota de carros, no entanto, está concentrada nas regiões
Sudeste e Sul. Só o estado de
São Paulo tem 17,8 milhões de
automóveis, volume que representa 33,47% da frota do país.
Dos dez municípios com mais
carros, nove são capitais.
Já as cidades que tem menos
carros no país situam-se na Região Norte, onde em muitos casos a locomoção é feito pelo meio
fluvial. As cidades de Itamarati e
Tonantins, no Amazonas, têm dois
carros para uma população de
8,1mil e 18,7mil habitantes, respectivamente. O município de
Afuá, no Pará, possui três carros
para uma população de pouco
mais de 38 mil habitantes.
O levantamento também traz
informações sobre o transporte

coletivo. Segundo o estudo, o
Brasil tem 616 mil ônibus, a
maioria circulando em cidade de
mais de 60 mil habitantes. As
maiores taxas de ônibus a cada
mil habitantes novamente se
concentra nas regiões Sudeste,
Sul e Centro-Oeste, onde há
maior demanda por transporte de
massa.
Com relação ao transporte de
cargas, o Brasil tem quase 14
milhões de caminhões, caminhonetes ou caminhonetas. Apesar da frota dos veículos de carga
ser mais alta nos estados do Sudeste, onde o Produto Interno
Bruto(PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país – é maior, quando comparado ao número de outros veículos,
as regiões Norte e Nordeste
apresentam maior número de
caminhões do que de carros.
A CNM explica que a maior
presença de caminhões no Norte do país se deve à transferência de parte do escoamento para
os portos do Norte, além de
melhorias na estrutura rodoviária, principalmente em áreas de
produção de grãos.
O estudo é baseado em dados do Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran), de abril
de 2018, com o objetivo de analisar crescimento da frota de
automóveis, motos, ônibus e caminhões. (Agencia Brasil)

Confiança Empresarial recua em
junho depois da greve dos caminhoneiros
Os desdobramentos econômicos e políticos da greve dos
caminhoneiros no final do mês
de maio levaram ao recuo do Índice de Confiança Empresarial
(ICE) em 1,9 ponto em junho,
para 90,5 pontos. Na média do
segundo trimestre de 2018, o
indicador também fechou em
queda de 1,9 ponto em relação
ao trimestre anterior.
O Índice de Confiança Empresarial foi divulgado na segunda-feira (2), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV),
e consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas sondagens empresariais produzidas pela entidade: Indústria, Serviços, Comércio e
Construção.

A avaliação da FGV é de que
a queda do ICE em junho decorreu da piora “tanto da percepção
dos empresários sobre o momento presente quanto das perspectivas de curto prazo”. O subíndice da Situação Atual (ISAE) caiu 1,1 ponto, para 88,6 pontos. Já o Índice de Expectativas
(IE-E) recuou pelo terceiro mês
consecutivo, ao cair 0,9 ponto
para 97,5 pontos – menor nível
desde os 96,8 pontos de janeiro
de 2018.
Para o Superintendente de
Estatísticas Públicas da FGV,
Aloisio Campelo Jr., o recuo da
confiança empresarial em junho
“aprofunda uma tendência esboçada nos dois meses anteriores”.
Segundo o economista, parte do
aumento do desânimo neste mês

está relacionada aos desdobramentos econômicos e políticos
da greve dos caminhoneiros do
final de maio.
“Á este efeito, aparentemente temporário, somaram-se outros fatores que vinham provocando quedas da confiança: insatisfação com o ritmo lento de
retomada da economia, falta de
confiança na política econômica e aumento da incerteza política e eleitoral”, explicou.
Queda generalizada
Os dados divulgados pela
FGV indicam que, em junho, os
índices de confiança caíram em
todos os setores, com destaque
para o Comércio e a Construção, com quedas de 3,0 e 3,1
pontos, respectivamente. Os se-

tores que mais contribuíram negativamente foram comércio,
que respondeu por uma retração
de 32% no índice agregado, e
Serviços, com queda no índice
agregado de 42%.
O estudo constatou ainda que
em junho houve alta da confiança em apenas 27% dos 49 segmentos que integram o Índice de
Confiança Empresarial. Considerando-se médias móveis trimestrais, a proporção de segmentos em alta, também diminuiu em relação ao mês anterior, para 36% do total.
Os dados divulgados pela
FGV têm por base coletadas de
informações de 5.549 empresas
entre 4 e 26 de junho. A próxima
divulgação do ICE ocorrerá no
dia 31 de julho. (Agencia Brasil)

Governo inclui 14 projetos em
programa de concessões
Em reunião ocorrida
na segunda-feira (2), o Conselho
do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) incluiu
mais 14 empreendimentos em seus
projetos de concessões: o Ferroanel de São Paulo, a 5ª Rodada de Partilha do Pré-Sal,
a Ferrovia de Integração Cen-

tro-Oeste (Fico), dez linhas de
transmissão e trechos de rodovias federais em Santa Catarina.
Esses projetos respondem
por cerca de R$ 100 bilhões de
investimentos, informou o ministro da Secretaria-Geral, Ronaldo Fonseca.
Além da inclusão de novos

projetos, foram aprovados o Plano Nacional de Logística (PNL)
e as definições da reestruturação
para o setor ferroviário.
Segundo Ronaldo Fonseca,
dos 175 projetos considerados
prioritários no Programa de Parcerias de Investimentos, 95
empreendimentos já foram

concluídos e vão gerar cerca de
R$ 150 bilhões nos próximos
anos. “Temos o desafio de
entregar 80 empreendimentos ao longo deste ano que
perfazem um volume de investimentos da ordem de R$
136,4 bilhões”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Obrador: é preciso incentivar
o desenvolvimento para
reduzir migração
Andrés Manuel López Obrador, eleito presidente do México
nas eleições de domingo (1º), conversou cerca de meia hora por
telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Em pauta, temas comerciais, de segurança e de migração.
Lópes Obrador afirmou que está determinado em “impulsionar o desenvolvimento” no México para para reduzir a migração
para os Estados Unidos.
“Recebi uma ligação de Donald Trump e conversamos durante meia hora. Eu lhe propus explorar um acordo integral, de projetos de desenvolvimento que gerem empregos no México, e com
isso, reduzir a migração e melhorar a segurança”, disse López
Obrador via Twitter.
Ao final, o presidente eleito do México acrescentou que foi uma
conversa respeitosa. “Houve um tratamento de respeito em que os
nossos representantes vão buscar o diálogo.” (Agencia Brasil)

Desaparecidos há
9 dias são encontrados vivos
em caverna na Tailândia
Desaparecidos há nove dias, 12 adolescentes e um técnico de
futebol foram encontrados com vida no interior de uma caverna,
na Tailândia. O local tem 10 quilômetros de extensão e tem várias subdivisões. A região é sujeita a inundações.
Os trabalhos de busca na caverna, que fica no parque natural
Tham Luang-Khun Nam Nang Noon, contaram com a participação de 1.300 pessoas e incluiu o exército tailandês e especialistas de Estados Unidos, Japão, China e Austrália.
O governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, afirmou que os jovens, de 11 a 16 anos, que são de um
time de futebol, e o treinador, de 26, estavam em uma área que
não havia sido alagada no interior da caverna.
Dificuldades
De acordo com relatos, a maior dificuldade nas buscas foram
as estreitas passagens que estavam inundadas ao longo da caverna, que é a quarta mais extensa da Tailândia.
As equipes de resgate utilizaram 20 bombas de extração para
reduzir o nível da água nas partes mais inundadas, mas o trabalho
foi dificultado pelas fortes chuvas na região, além de problemas
mecânicos nos próprios aparelhos.
Os jovens e o técnico entraram na caverna no dia 23 de junho
após um treino, e pouco depois começou um temporal que inundou o trecho inicial, o que impediu que eles conseguissem sair.
(Agencia Brasil)

Países do EFTA negociam
acordo de livre-comércio
com Mercosul
A quarta rodada de negociações entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre-comércio (EFTA) começou na segundafeira (2), em Genebra (Suíça), e deve terminar na sexta-feira (6),
segundo confirmaram fontes brasileiras.
Em junho de 2017, os quatro países que formam a EFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça) e os do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) iniciaram a primeira rodada
de negociações para alcançar um acordo de livre-comércio entre os dois organismos.
Desde então houve três rodadas, a última em abril na cidade
de Buenos Aires (Argentina).
Nesse encontro, foram tratados desde temas de denominação
de origem até barreiras ao comércio, problemas de saúde e fitossanitários, investimentos e propriedade intelectual, entre outros.
Os países do EFTA já têm um convênio de livre-comércio
com Costa Rica, Panamá, Guatemala, México, Chile, Colômbia,
Equador e Peru.
Por enquanto, as negociações entre o EFTA e Honduras estão
suspensas. (Agencia Brasil)

Inflação medida pelo
IPC-S acumula alta de
3% no 1º semestre
A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu 1,19% na última semana do
mês de junho, registrando alta de
0,2 ponto percentual em relação
à semana imediatamente anterior. Com a alta da última semana
do mês, o IPC-S fechou os primeiros seis meses do ano com
variação acumulada de 3%.
Os dados relativos ao indicador foram divulgados na segunda-feira (2), pelo Instituto
Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Va rgas
(Ibre/FGV), e indicam que o
IPC-S acumulado nos últimos
12 meses é de 4,43%.
A alta da última semana de
junho reflete variações positivas
de preços em quatro das oito
classes de despesas, com destaque para o grupo habitação, cuja
taxa passou de 1,51% para
1,93% – alta de 0,4 ponto percentual em relação à terceira

semana do mês.
A alta do grupo habitação
teve forte influência do item tarifa de eletricidade residencial,
cuja taxa passou de 7,16% para
8,83% – variação de 1,67 ponto
percentual em relação à terceira semana do mês.
Também registraram alta
os grupos educação, leitura e
recreação, cuja taxa passou de
-0,07% para 0,28%; Comunicação (de 0,22% para 0,32%);
e Despesas Diversas (0,10%
para 0,15%).
Entre os quatro grupos que
registram queda de preços, o
destaque para alimentação, que
variou de 1,80% para 1,59%,
queda de 0,21 ponto percentual em relação à semana imediatamente anterior. Transportes
passou de 1,45% para 1,25%;
Vestuário (de 0,73% para
0,20%) e Saúde e Cuidados
Pessoais (de 0,49% para
0,40%). (Agencia Brasil)
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Dias Toffoli arquiva inquérito
sobre deputado Bruno Araújo
MERCOSUL-SACU. Acordo Mercosul - Sacu (União Aduaneira formada pela África do Sul, Namíbia, Botsuana, Lesoto
e Suazilândia) assegura preferências tarifárias a mercadorias
brasileiras. Pela primeira vez, uma missão comercial de prospecção brasileira esteve nas cidades de Johannesburgo (África do Sul), Gaborone (Botsuana) e Windohoek (Namíbia) com
objetivo de promover produtos do agronegócio com foco, principalmente, em lácteos (leite em pó, queijos, iogurtes, requeijão) para ampliar as exportações. A missão se encerrou no domingo (1º de julho).
DOENÇAS-PERIGO. Viajantes que vão ao exterior com seus
animais de estimação correm o risco de trazer doenças capazes
de contaminar o plantel brasileiro. O alerta é da Coordenação de
Trânsito e Quarentena Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), atenta à movimentação mais
intensa do trânsito de pets em julho, no período de férias. O risco não ocorre com cães e gatos, mas com papagaios, periquitos,
canários e calopsitas. São doenças como a influenza aviária ou
Newcastle que podem afetar esses animais, explicou a médica
veterinária Fernanda Ferreira e Castro. E que podem, segundo
ela, trazer riscos para a produção avícola nacional.
COMPRAS PÚBLICAS. Cerca de 80 participantes, entre
produtores rurais e representantes de prefeituras municipais, estiveram reunidos na cidade de Leme, para participar do Seminário de Compras Públicas. O encontro, foi promovido pelas CATI
Regionais Araraquara e Limeira. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Lei 11.947, de 16 de junho de
2009, determina que, no mínimo, 30% do valor repassado aos
estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE deve ser
utilizado na compra dos gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar.
NOVOS SUCOS. O Ministério da Agricultura, está elaborando Padrões de Identidade e de Qualidade (PIQs) necessários para
o lançamento de novos sucos no mercado. Entre os produtos que
o consumidor passará a ter à sua disposição estão os sucos de
graviola, cereja, groselha, framboesa, kiwi, carambola, lichia,
bacuri e buriti. Até então, esses sabores de frutos considerados
exóticos ou tropicais, estavam disponíveis apenas nos cardápios
de lanchonetes e de restaurantes que utilizavam as próprias frutas ou polpas para produzir o suco.
PADARIA ARTESANAL. A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp), Lúcia França, recebeu no Palácio dos Bandeirantes, 30 kits de equipamentos destinados ao Projeto Padaria Artesanal, doados pela Associação Paulista de Avicultura (APA). O
secretário de Agricultura e Abastecimento, Francisco Sergio Ferreira Jardim, acompanhou a entrega dos kits pelo presidente da
APA, Érico Pozzer, e empresários do setor avícola.
TANGERINA-PONCÃ. A safra de tangerina poncã está se
aproximando do final no estado de São Paulo, com apenas algumas lavouras que ainda têm volumes para serem colhidos no começo deste mês. Como esperado por agentes consultados pelo
Cepea, a safra de poncã paulista foi menor em 2018, em volume.
HORTALIÇAS. Para conhecer um pouco sobre o cultivo de
hortaliças, um grupo de adolescentes com síndrome de down visitou o espaço rural da Embrapa Hortaliças (Brasília, DF), na segunda quinzena de junho. Ao invés das sessões terapêuticas tradicionais, eles colocaram a mão na massa para produzir suas próprias mudas e se surpreenderam ao ver as diversas fases de crescimento das hortaliças. Os adolescentes são pacientes do CrisDown, um centro de tratamento especializado que funciona no
Hospital Regional da Asa Norte, vinculado à Secretaria de Saúde
do Governo do Distrito Federal.
BALDE CHEIO. Produtores de leite do sul de Minas Gerais que
já conseguiram solucionar o problema de alimentação das vacas
leiteiras e aumentar a produtividade seguem agora outro
caminho. O Balde Cheio é uma iniciativa da Embrapa que busca
capacitar técnicos em extensão rural para dar assistência a produtores de leite. Tradicionalmente, a pecuária leiteira é praticada
por pequenos produtores, pouco tecnificados, que enfrentam
muitas dificuldades no Brasil.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61 anos,
é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando
no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do
Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicada no site:
w w w. a g r o c a r t o o n s . b l o g s p o t . c o m . b r .
mauricio.picazo.galhardo@hotmail.com. (Texto(s): Mapa,
Cati, Secretaria da Agricultura, Cepea, Embrapa)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli decidiu arquivar inquérito
aberto na Corte para investigar
o deputado federal Bruno Araújo (PSDB-PE) pelos crimes de
corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A decisão foi
assinada na sexta-feira (29) e
divulgada na segunda-feira (2).
O inquérito foi aberto em
2017 para apurar citações ao
nome do parlamentar nos depo-

imentos de delação premiada de
ex-diretores da empreiteira
Obebrecht. Nos depoimentos,
os delatores afirmaram que repassaram R$ 600 mil para as
campanhas eleitorais de Bruno
Araújo em 2010 e 2012.
A decisão de Toffoli foi motivada por um pedido de arquivamento feito pela defesa de
Bruno Araújo. Para o ministro,
até o momento, não há indícios
suficientes de provas para man-

ter o andamento da investigação.
Na petição que chegou ao
Supremo, os advogados alegaram que a investigação não encontrou “qualquer indício de prática delitiva em desfavor” do
deputado.
“Nenhum dos colaboradores
ouvidos, nem nos seus depoimentos prestados junto à PGR
[Procuradoria-Geral da República] no momento de homologação de seus acordos de colabo-

ração premiada, nem tampouco
na ocasião de renovação de suas
oitivas perante o DPF [Polícia
Federal], tampouco as demais
testemunhas ouvidas, e o resultado de outras diligências
investigativas complementares, trouxeram elementos que
pudessem justificar a manutenção desse inquérito, o qual deverá ser prontamente arquivado”, sustentou a defesa.
(Agencia Brasil)

Ligação para prevenção ao suicídio
passa a ser gratuita em todo o país
Ligações para o Centro de
Valorização da Vida (CVV), que
auxilia na prevenção do suicídio,
passaram a ser gratuitas em todo
o país. Um acordo de cooperação técnica com o Ministério da
Saúde, assinado em 2017, per-

mitiu o acesso gratuito ao serviço, prestado pelo telefone 188.
Por meio do número, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão ou que correm risco de
cometer suicídio conversam
com voluntários da instituição e

são aconselhados. Antes, o serviço era cobrado e prestado por
meio do 141.
A ligação gratuita para o CVV
começou a ser implantada em
Santa Maria (RS), há quatro
anos, após o incêndio na boate

Kiss, que matou 242 jovens. O
centro existe há 55 anos e tem
mais de 2 mil voluntários atuando na prevenção ao suicídio. A
assistência também é prestada
pessoalmente, por e-mail ou
chat. (Agencia Brasil)

EBC suspende perfis nas redes
sociais durante período eleitoral
Em cumprimento à legislação eleitoral e seguindo as recomendações expressas de sua
Consultoria Jurídica, a Empresa Brasil de Comunicação
(EBC) suspenderá, no período
de 7 de julho até 7 de outubro,
as páginas de todos os perfis institucionais e de programas da
empresa no Facebook e no Instagram. A medida poderá ser es-

tendida até 28 de outubro, caso
haja segundo turno das eleições.
O motivo da decisão foi a
impossibilidade técnica de monitorar e moderar, durante as 24
horas do dia, antes da publicação,
as áreas de comentários e interatividade das redes sociais. De
acordo com a legislação eleitoral, a responsabilidade por eventuais comentários e imagens que

possam ser caracterizados como
campanha eleitoral é do gestor
da página – que poderá arcar
com multas superiores a R$ 30
mil por infração, além de responder a processo na Justiça
Eleitoral.
Pelas mesmas razões e no
mesmo período, a EBC vai ocultar as áreas de comentários e de
chats de todos os canais institu-

cionais e de programas da empresa no YouTube. O uso de fotos (mesmo as de arquivo), imagens e vídeos, inclusive de conteúdos jornalísticos, que contenham logomarcas, slogans ,
anúncios, painéis e qualquer conteúdo de natureza similar de governos ou de programas de governo também ficará proibido.
(Agencia Brasil)

Surto de sarampo no Amazonas
e em Roraima já registra 500 casos
Um surto de sarampo atinge
os estados do Amazonas e de
Roraima. Até o último balanço,
divulgado na segunda-feira (2)
pelo Ministério da Saúde, já haviam sido registrados nos dois
estados perto de 500 casos da
doença no ano. O surto na região colocou em alerta autoridades estaduais e o Ministério
da Saúde.
No total, já foram confirmados 263 casos de sarampo

no Amazonas, além de 1.368
ainda em investigação pelos
órgãos de vigilância e 125 já
descartados. Do total, 82% das
ocorrências foram registradas
na capital, Manaus.
Em Roraima, os casos confirmados chegaram a 200, com
177 em investigação e 35 já
descartados. Em duas situações, ocorreram mortes em
decorrência da doença. No estado, a disseminação da doen-

ça é associada por autoridades
à chegada de venezuelanos, vindos fugindo do país natal.
Vacinação
Segundo o Ministério da
Saúde, foram encaminhadas aos
dois estados mais de 700 mil
doses da vacina tríplice viral,
usada para sarampo, caxumba e
rubéola. Deste total, 487 mil
foram para o Amazonas e 224
mil para Roraima.

No Amazonas, a campanha
de vacinação foi adiantada para
o mês de abril. O foco foi estabelecido na região metropolitana de Manaus, nas cidades com
mais de 75 mil habitantes e nas
áreas de fronteira.
Em Roraima, a campanha
de vacinação ocorreu em 15
municípios entre os meses de
março e abril. Foram administradas 112 mil doses. (Agencia Brasil)

Piloto diz ter feito pouso forçado
após dois homicídios em pleno voo
A Polícia Civil do Pará e a
Polícia Federal estão investigando as circunstâncias que forçaram o piloto de um avião executivo a fazer pouso forçado em
um rio do sudoeste do Pará, em
região de garimpos. Segundo os
investigadores, o piloto da aeronave contou, em depoimento,
que houve dois homicídios em
pleno ar, durante o voo.
O caso aconteceu na última
quarta-feira (27), mas só chegou ao conhecimento das autoridades na sexta-feira (29),
quando pescadores perguntaram a policiais militares de
uma unidade da região se o piloto tinha procurado ajuda. Os

policiais passaram a buscar informações sobre o suposto acidente e sobre o paradeiro do piloto, que estava hospedado em
um hotel próximo.
Sérgio Vanderlei Becker foi
identificado quando chegava ao
distrito de Moraes de Almeida, em um mototáxi. Conduzido à seccional de Polícia
Civil de Itaituba, o piloto confirmou ter pousado no Rio
Jamanxim e abandonado a aeronave em seguida. Ele contou que, durante a viagem entre Guarantã do Norte (MT) e
Apuí (AM), os dois passageiros a bordo se desentenderam
e um deles, identificado

como Polaquinho, atirou no
outro, conhecido como Turco,
que morreu na hora.
Ainda segundo o piloto, Polaquinho teria aberto a porta lateral da aeronave para arremessar o corpo de Turco para fora
do avião, em pleno voo. Becker
afirma que, neste momento, apanhou a arma que estava sobre o
assento e decidiu matar Polaquinho. O piloto justificou sua decisão alegando temer ser morto
por ter testemunhado o primeiro homicídio.
Becker contou ter acertado
dois tiros em Polaquinho. Em
seguida, teria se levantando para
também jogar o corpo de sua ví-

tima para fora da aeronave, mas
perdeu o controle do avião, só
recuperando-o a tempo de pousar no rio. Posteriormente, o
piloto informou o ponto exato
em que se encontrava a aeronave, prefixo PT IIU.
Policiais militares já fizeram uma vistoria preliminar no
avião. Embora tenham encontrado vestígios de sangue, nem os
corpos das supostas vítimas,
nem a arma usada no crime foram localizados. Quando foi detido, o piloto carregava munições ilegais. Mesmo assim, Becker foi liberado na sexta-feira
a noite, após prestar depoimento. (Agencia Brasil)

Inscrições para o Encceja Exterior
terminam no dia 9 deste mês
Brasileiros que vivem em
outros países e não puderam
concluir seus estudos na idade padrão têm uma nova oportunidade este ano para tentar
regularizar a situação educacional e buscar melhores posições no mercado de trabalho. Uma nova edição do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no
Exterior (Encceja Exterior)
está com as inscrições (gratuitas) abertas desde o último
dia 25. O prazo para se inscre-

ver na prova termina no próximo dia 9.
O exame foi criado em
2001, como uma oportunidade para as pessoas que vivem
no Brasil e em outros países
tentarem colocar os estudos
em dia. A aprovação nas provas - previstas para o dia 16 de
setembro - garante uma certificação de conclusão de ensino. Cada prova tem 30 questões de múltipla escolha de
áreas como Ciências Naturais,
Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia, no

caso do Ensino Fundamental.
O exame para o Ensino Médio
terá questões nas áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática, Linguagens e Códigos, Redação e Ciências Humanas.
No ano passado, mais de
1,4 mil brasileiros se inscreveram em dez países, incluindo os 25 brasileiros que fizeram o exame dentro de dez penitenciárias e centros de imigração de Tóquio. A versão
deste ano será realizada em 12

países, com a inclusão na lista de localidades das cidades
de Roma, capital italiana, e
Roterdã, na Holanda.
Coordenado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, o Encejja Exterior é realizado com o apoio de representações diplomáticas do Brasil no mundo. No site do Inep
há material para estudo como
apostilas gratuitas. Os consulados também oferecem cursos
preparatórios. (Agencia Brasil)
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Parecer da LDO veta renúncia
fiscal, reduz custeio e congela salários
Deputados e senadores apresentaram 1.910 sugestões de alteração ao texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2019. O parecer foi entregue na
noite deste domingo (1º) pelo
relator, senador Dalirio Beber
(PSDB-SC), e pode ser votado a
partir de quarta-feira (4), na Comissão Mista de Orçamento.
O parecer de Beber prevê o
déficit primário de R$ 132 bilhões (1,75% do Produto Interno Bruto, o PIB) proposto pelo
governo federal para o conjunto
do setor público, que inclui os
governos federal, estaduais e
municipais, e suas estatais. O
texto estabelece déficits de R$
139 bilhões para o Orçamento
federal e de R$ 3,5 bilhões para
as empresas estatais federais e
superávit de R$ 10,5 bilhões
para os entes federados. O déficit das estatais não inclui Petrobras e Eletrobras.
O relatório proíbe a concessão de reajustes para servidores
em 2019 e também elimina a
criação de novos cargos no funcionalismo público. “Não somos contrários, em nenhuma hipótese, ao reajustamento dos
salários, seja na iniciativa privada, seja no setor público. Até
porque, em muitos casos, visam

à mera recomposição de perdas
decorrentes da desvalorização
monetária ao longo dos anos”,
afirma o senador.
“No entanto, temos por princípio de que somente se pode dar
o que se tem a oferecer. Pensando nesse aspecto, fizemos excluir da proposta original toda e
qualquer possibilidade de concessão de reajuste a agentes públicos em 2019, ainda que escalonados em exercícios posteriores”, explica.
Pelo texto, a contratação de
novos servidores fica limitada a
situações específicas: os concursos com prazo de nomeação
vencendo em 2019, servidores
nas áreas de educação, saúde,
segurança pública e defesa, desde que vagas estejam desocupadas, e a contratação de servidores para as instituições federais
de ensino criadas nos últimos
cinco anos.
A proposta de Beber congela ainda os benefícios concedidos aos servidores, como o auxílio-alimentação ou refeição,
auxílio-moradia e assistência
pré-escola, que deverão permanecer nos mesmos valores aplicados em 2018. Segundo Dalirio Beber, o relatório apresentado para 2019 é caracterizado

como um “rearranjo das prioridades públicas no campo orçamentário”.
O parecer também propõe a
redução de 10% das despesas
com custeio administrativo. O
senador incluiu um dispositivo
que proíbe reajuste das verbas
destinadas aos gabinetes de deputados e senadores, que são utilizadas para pagar, por exemplo,
pessoal, material de divulgação
e combustível. O texto também
impede a destinação de verbas
para compra de automóveis de
representação e para reforma ou
compra de imóveis funcionais.
Pelo parecer do senador, nenhuma nova renúncia fiscal poderá ser criada em 2019. Além
disso, o governo deve enviar ao
Congresso Nacional um plano
de revisão de despesas e receitas, para o período de 2019
a 2022, com um cronograma
de redução dos benefícios tributários, de modo que a renúncia total da receita, no
prazo de dez anos, não ultrapasse 2% do PIB, metade da
participação atual.
Déficit público
Segundo Beber, entre 2014
e 2017, a União teve déficit primário de aproximadamente R$

415 bilhões (sem levar em conta os juros sobre a dívida pública). As projeções do parlamentar apontam que a situação de
déficit nas contas vai durar até,
pelo menos, 2021.
“No período de 2018 a 2021,
estima-se oficialmente déficit
primário da ordem de mais R$
478,0 bilhões de reais (média
anual de R$ 115,5 bilhões). Portanto, no período de oito anos
(2014 a 2021), projetam-se despesas primárias sem cobertura
adequada da ordem de R$ 893,0
bilhões (11,8% do PIB projetado para 2019), as quais, por isso,
elevam o estoque da dívida na
mesma proporção. Essa sangria
é definitivamente insustentável”,
afirmou.
Votação
O texto da LDO precisa ser
votado pelos parlamentares até
o dia 17 de julho em sessão do
plenário do Congresso Nacional.
Caso não seja votado até essa
data, pode inviabilizar o recesso
parlamentar, que vai de 17 de
julho a 1º de agosto. A data de
recesso está prevista na Constituição, que determina ainda que
o Congresso Nacional não pode
parar enquanto não aprovar a nova
LDO. (Agencia Brasil)

Foto/Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Governo anuncia parcerias com
Vale e MRS para construir ferrovias

Parceria do a Vale e Concessão de Ferrovias
O governo recorrerá à iniciativa privada para construir
ferrovias consideradas estratégicas. Em troca, as empresas
terão outros contratos, como
concessão de linhas férreas,
renovados por 30 anos. A iniciativa foi anunciada na segunda-feira (2) pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Ronaldo Fonseca;
pelo ministro dos Transportes,
Valter Casimiro, e pelo secretário especial do Programa de
Parcerias de Investimentos
(PPI), Adalberto Vasconcelos.
Dois projetos terão prioridade. O primeiro será a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), de 383 quilômetros,
entre Água Boa (MT) e o entroncamento com a Ferrovia
Norte–Sul em Campinorte

(GO). O segundo será o Ferroanel de São Paulo, de 53 quilômetros, entre as estações de
Perus, na capital paulista, e de
Manoel Feio, em Itaquaquecetuba, na região de Mogi das
Cruzes (SP), com traçado paralelo ao trecho norte do Rodoanel paulista.
Orçada em R$ 4 bilhões, a
Fico será construída pela mineradora Vale, que em troca
terá as concessões das linhas
férreas Carajás (no Pará e no
Maranhão) e Vitória–Minas renovadas até 2057. Mesmo descontando o que a mineradora
gastou para duplicar a estrada
de ferro Carajás, a empresa teria de desembolsar R$ 4 bilhões, mas vai construir a Fico
em contrapartida.
“A prorrogação [dos con-

tratos de Carajás e Vitória–Minas] vai dar um valor positivo,
que será revertido em contrapartida de a Vale fazer a Fico.
Isso traz uma nova dimensão
para o país, com marcos claros,
condicionados ao êxito de
prorrogação”, explicou Vasconcelos. Depois de construir
a Fico, a ferrovia será devolvida ao patrimônio da União, que
licitará a linha ao setor privado pelo valor de outorga. Inicialmente, a Fico teria 1,6 mil
quilômetros e ligaria Goiás a
Rondônia, mas apenas o trecho
até Água Boa será construído.
Em relação ao Ferroanel, o
procedimento será semelhante. A empresa MRS Logística
terá a concessão de diversas
ferrovias renovadas em troca
de construir o ramal de 53 quilômetros. Com a obra, os trens
de carga que seguem para o
Porto de Santos (SP) deixarão
de compartilhar os trilhos das
linhas da Companhia Paulista
d e Trens Metropolitanos
(CPTM), que transportam passageiros na Região Metropolitana de São Paulo. Assim que a
linha for concluída, a União
concederá a ferrovia à iniciativa privada.
Concessão de rodovias
Os três ministros participaram da reunião do Conselho

do Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI), que aprovou o Plano Nacional de Logística (PNL). Segundo Adalberto, esse plano pretende dobrar
a capacidade de transporte da
malha ferroviária brasileira
nos próximos sete anos. “Atualmente, 15% das cargas no
país são transportadas por
trem. Queremos aumentar para
31% até 2025”, declarou. O
PPI busca a realização de investimentos de infraestrutura
em parceria com o setor privado.
Na reunião de hoje, o Conselho do PPI aprovou a inclusão no programa de 14 empreendimentos que gerarão um investimento de R$ 100 bilhões
nos próximos anos. Os ministros também anunciaram o lançamento, esta semana, dos editais de concessão, por 30 anos,
da Rodovia Integração Sul, formada pelas BRs 101, 290, 386
e 448, no Rio Grande do Sul, e
o início dos estudos para a concessão das BRs 153, 282 e
470, em Santa Catarina.
Além da Fico, do Ferroanel
de São Paulo e das rodovias em
Santa Catarina, os ministros anunciaram a inclusão, no programa
de concessões, da quinta rodada
de licitação do pré-sal e de dez
lotes de linhas de transmissão de
energia. (Agencia Brasil)

OEA envia missão
à Nicarágua para
fiscalizar atos
de violência
A Organização dos Estados Americanos (OEA) designou
um grupo de especialistas estrangeiros para verificar in loco
(no próprio país) a situação de violência na Nicarágua. Há mais
de dois meses, há confrontos diários entre manifestantes e
forças policiais. A estimativa é que mais de 220 pessoas tenham sido assassinadas em várias cidades do país.
O grupo terá como tarefas analisar tecnicamente as linhas
de investigação e fazer recomendações sobre responsabilidade jurídica em distintos níveis. A missão verificará ainda se as
garantias de autonomia e independência das apurações são respeitadas.
Por seis meses, os especialistas deverão cumprir as atividades. Porém, o período pode ser ampliado, se assim for considerado necessário.
Grupo
O Grupo Interdiscisplinar de Especialistas Independentes
é formado por Amérigo Incalcaterra (Itália), Sofía Macher
(Peru), Claudia Paz y Paz (Guatemala) e Pablo Parenti (Argentina). Eles foram escolhidos pelo secretário-geral da OEA,
Luís Almagro. A missão já está em Manágua para iniciar os
trabalhos.
Em comunicado, a OEA informou que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Secretaria-Geral da organização foram autorizadas pelo governo da Nicarágua a realizar os trabalhos. Segundo o comunicado, o acordo foi firmado em 30 de maio.
Desde 18 de abril, há protestos intensos nas ruas das principais cidades da Nicarágua. Até 6 de junho, os registros eram
de 1.337 pessoas feridas e 507 privadas de liberdade. Os manifestantes se queixam de falta de liberdade, repressão, violência e reivindicam a saída do presidente Daniel Ortega.
(Agencia Brasil)

Itaipu fecha semestre
com geração de 50,16
milhões de energia
A Usina de Itaipu fechou o
semestre, pela quarta vez desde que entrou em operação, em
1984, com produção de energia elétrica de mais de 50 milhões de megawatts-hora
(MWh). A marca de 50,16 milhões foi atingida na madrugada de sábado (30).
Essa produção seria suficiente para atender por 19 horas a
demanda de energia elétrica do
planeta, ou por 39 dias a demanda do Brasil.
A performance deste primeiro semestre de 2018 foi
a segunda melhor de Itaipu para
um período de seis meses em
34 anos de funcionamento,
atrás apenas do primeiro semestre do ano do recorde
mundial, 2016, quando a pro-

dução foi de 51.637.234 milhões de MWh . Além de 2018 e
2016, Itaipu estabeleceu a marca de mais de 50 milhões também em 2012 e 2013.
Neste primeiro semestre de
2018 o índice de aproveitamento da água para geração de energia atingiu 98,76%, valor considerado elevado.
A disponibilidade das unidades geradoras foi de 96,8% e a
indisponibilidade forçada - índice que mede a indisponibilidade inesperada dos geradores por falha de equipamentos
ou humana - foi de apenas
0,11%. Já as falhas na operação em tempo real, com impacto na disponibilidade dos
equipamentos, foi zero.
(Agencia Brasil)

Entram em vigor novas regras
de portabilidade do salário
As novas regras para portabilidade salarial entram em vigor a partir deste domingo (1º).
Esse tipo de portabilidade é
quando um beneficiário de conta-salário pede transferência de
recursos para outra conta bancária ou de pagamento.
Ao aderir à portabilidade, o
salário passa a ser transferido
automaticamente, sem pagar tarifa. Entre as mudanças definidas pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), em fevereiro, está a inversão do procedimento de portabilidade. Em
vez de o trabalhador pedir a
transferência no banco onde o
empregador mantém a contasalário, ele poderá fazer o pedido à instituição que mantém
a conta de destino.

Essa mudança iguala a portabilidade das contas-salário ao
procedimento praticado na telefonia. Para mudar de operadora telefônica sem trocar de número, o detentor da linha pede
a transferência na empresa para
a qual quer transferir a linha.
Contas de pagamento
Outra mudança definida
pelo CMN é que agora os salários também poderão ser transferidos para contas de pagamento. Esse tipo de conta não
é oferecida por um banco, mas
por instituições de pagamento,
empresas que têm a inovação
tecnológica como diferencial e
oferecem serviços de movimentação de recursos.
Por meio das contas de pa-

gamento, é possível movimentar dinheiro, pagar contas e comprar com o cartão ou aplicativo
no celular. A conta pode ser prépaga, ou seja, com aporte inicial de recursos para que sejam
realizadas as transações de pagamento.
A conta também pode ser
pós-paga, isto é, as transações
de pagamento são liquidadas
posteriormente em data pré-fixada, como ocorre com o cartão de crédito. Nessas contas, o
saldo não pode ultrapassar o limite de R$ 5 mil, de acordo
com regras do Banco Central
(BC).
Entretanto, somente instituições de pagamento reguladas
pelo BC podem fazer a portabilidade. Nem todas as entidades

de pagamento são reguladas.
Atualmente, as reguladas são
apenas sete: Brasil Pré-Pagos,
Cielo, GetNet, Nubank, Redecard, Stone e Super Pagamentos.
Essas empresas podem oferecer as contas de pagamento,
cartões pré-pagos, cartões de
crédito, cartões de vale-refeição e credenciar lojistas para
aceitarem meios de pagamento
eletrônico.
Regras
Em maio, o BC definiu procedimentos operacionais relativos às regras de portabilidade
salarial. Com essas regras operacionais, a instituição financeira ou de pagamento que receberá os recursos transferidos da

conta-salário precisará, além de
obter manifestação da vontade
do cliente, confirmar e garantir
a sua identidade, a legitimidade
da solicitação, bem como a autenticidade das informações
exigidas.
Segundo o BC, caso a conta
que receberá os recursos vindos
da conta-salário seja conta de
pagamento pré-paga, portanto
com saldo limitado a R$ 5 mil,
as instituições deverão obter a
identificação completa do cliente. São exigidos documentos
que informem nome completo,
nome completo da mãe, data de
nascimento, CPF, endereço e
telefone do cliente que será beneficiado com a migração dos
recursos. Na solicitação é necessária a identificação da em-

pregadora.
Conta-salário
A conta-salário é uma conta
aberta pelo empregador, em
nome do empregado, para efetuar o pagamento de salários,
aposentadorias e similares.
Apenas o empregador pode fazer depósitos, e o empregado
conta com isenção de tarifas em
relação aos seguintes serviços:
fornecimento de cartão magnético para movimentação, cinco
saques a cada crédito, duas consultas de saldo e dois extratos
por mês. Além disso, os recursos podem ser gratuitamente
transferidos para a instituição
na qual o empregado tenha conta, por meio da portabilidade
salarial. (Agencia Brasil)
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Em teste de resistência, Verstappen
leva a melhor na Áustria

Max Verstappen
mo assim a quebra provocou um
período de safety car virtual (velocidade reduzida).
Quase todo mundo aproveitou para parar nos boxes. Menos
quem? Menos Hamilton. Em uma
estratégia difícil de entender, a
Mercedes manteve o líder da
corrida na pista e ele perdeu um
tempo precioso em relação aos
adversários. Quando finalmente
parou, voltou em quarto e a vitória já tinha ido para o espaço.

A equipe se desculpou pela
bobagem e pediu calma. Hamilton teria a chance de chegar pelo
menos no pódio e, afinal de contas, estava à frente de Vettel, seu
grande rival na disputa pelo título. Mas aí foram os pneus que
começaram a abrir o bico. As
bolhas atormentaram todo mundo na pista de Spielberg, só que
Hamilton parecia sofrer mais
com isso.
Acabou perdendo posição

para Vettel. E para completar o
desastre, sofreu uma quebra
quando faltavam nove voltas para
o final. Hamilton não quebrava
desde o GP da Malásia de 2016,
justamente aquele que encaminhou o título do companheiro de
equipe Nico Rosberg. A situação
em 2018 também é de chorar.
Se poderia ter ampliado a vantagem na ponta da tabela, agora
está um ponto atrás de Vettel, que
se manteve discreto ao longo da
prova, mas ainda assim cruzou na
terceira posição. Causou estranheza a Ferrari abrir mão de seu
expediente de jogo de equipe. Já
quase sem chances de título, Kimi
Raikkonen permaneceu em segundo, tirando pontos de Vettel.
Lá na frente: um cara que teve
um primeiro semestre infernal,
mas que aos poucos vai mostrando que as críticas não tiraram seu
ímpeto e nem sua qualidade
como piloto. Max Verstappen foi
agressivo na medida certa e venceu pela primeira vez no ano. Foi
também a primeira vitória da Red
Bull Racing no circuito que leva
seu nome: Red Bull Ring.

Foto/@WSL / Pier re Tostee

Filipe Toledo brilha na abertura
do Corona Open J-Bay

Filipe Toledo (SP)
O atual campeão do Corona
Open J-Bay brilhou no primeiro dia da etapa que abre a segunda metade do World Surf
League Championship Tour
2018 na África do Sul. O paulista Filipe Toledo fez a melhor
apresentação da segunda-feira
nas direitas de Jeffreys Bay,
surfando dois tubos numa onda
que valeu nota 9,17. Além do
defensor do título e vice-líder
no ranking, mais quatro brasileiros venceram suas primeiras
baterias e já passaram para a
terceira fase da etapa sul-africana, o campeão mundial Gabriel Medina, Willian Cardoso,
Yago Dora e Wiggolly Dantas,
que derrotou o número 3 do
Jeep Leaderboard, Italo Ferreira, no duelo verde-amarelo da
repescagem que fechou a segunda-feira na África do Sul.
“Estou muito feliz por estar de volta a J-Bay. Eu me
sinto em casa aqui, as pessoas são muito acolhedoras e
isso me deixa muito confortável e mais confiante para competir”, disse Filipe Toledo.
“Eu amo essa onda e é muito
bom surfar J-Bay perfeito novamente. As ondas não estão
tão grandes como no ano passado, mas com condições perfeitas para lindos tubos. Aqui
eu consegui, certamente, uma
das maiores vitórias da minha
car reira. Foi realmente especial e o evento promete ser
muito bom de novo, com boas
ondas para surfar todos os
dias”.

A bateria de Filipe Toledo
foi a quinta do dia e a melhor
onda surfada na segunda-feira
foi a terceira que ele pegou.
Começou manobrando forte,
atacando a direita com três batidas e rasgadas antes de entrar
no primeiro tubo. Passou a sessão, saiu, fez mais alguns movimentos, encaixou em outro
tubo mais profundo e saiu limpo de novo para receber nota
9,17 dos juízes. Com ela, superou o australiano Matt Wilkinson por 13,84 a 12,14 pontos e o outro paulista da bateria, Wiggolly Dantas, ficou em
terceiro com 10,67 nas duas
ondas computadas.
Wiggolly fez parte da elite
do CT até o ano passado e foi
chamado para substituir o bicampeão mundial John John
Florence nesta etapa, pois o havaiano se contundiu durante as
duas provas de Bali, na Indonésia. Ele voltou ao mar no final
do dia para enfrentar o número
3 do ranking, Italo Ferreira, na
segunda bateria 100% brasileira da segunda-feira em Jeffreys
Bay. Apesar de todo o favoritismo do potiguar, único que já
ganhou duas etapas esse ano, o
convidado pegou as melhores
ondas para vencer por 11,77 a
9,73. Wiggolly foi o quinto brasileiro a passar para a terceira
fase no primeiro dia. Os outros
já haviam estreado com vitórias na rodada inicial.
“Estou me sentindo bem e
muito feliz por ter vencido
uma bateria aqui nesse lugar

incrível”, disse Wiggolly Dantas. “De manhã, surfei com
uma prancha menor e mudei
para uma maior nessa bateria.
É a mesma prancha que usei
em Haleiwa Beach (Havaí) no
ano passado, quando fiquei
em terceiro lugar e eu sabia
que ela ia funcionar melhor
pro meu backside aqui. É bom
sempre ter uma prancha antiga que você confia mais para
tentar fazer grandes curvas”.
Bateria Brasileira – Na rodada inicial, a primeira classificação direta só veio na primeira bateria verde-amarela do
Corona Open J-Bay, com Gabriel Medina derrotando o catarinense Tomas Hermes e o
paulista Miguel Pupo, que mais
uma vez substitui o contundido
Caio Ibelli na “seleção brasileira”. Medina só precisou de
11,83 pontos para superar os
9,20 de Tomas e 6,93 de Pupo.
Antes, o pernambucano Ian
Gouveia já havia sido mandado
para a repescagem pelo havaiano Sebastian Zietz e Italo Ferreira pelo japonês Kanoa Igarashi, no confronto que marcou
o retorno de Kelly Slater às
competições do WSL Championship Tour.
Depois de Medina, Filipe
Toledo ganhou a bateria seguinte e o catarinense Willian Cardoso conquistou a terceira vitória brasileira em sua primeira apresentação após o fantástico título no Uluwatu CT conquistado em Bali, na Indonésia.
Ele derrotou os havaianos Keanu Asing e Ezekiel Lau por
12,30 pontos, em sua primeira
defesa da excelente quinta posição do melhor estreante nas
cinco primeiras etapas da temporada 2018.
O Brasil voltou ao mar nas
três últimas baterias da primeira fase. Na décima, foi em dose
dupla e o catarinense Yago Dora
conseguiu vencer nas duas últimas ondas que surfou e valeram notas 7,90 e 5,33. Com
elas, atingiu 13,23 pontos para
tirar o primeiro lugar do australiano Adrian Buchan, que estava ganhando por uma pequena vantagem de 11,67 a 11,23
do campeão mundial Adriano de

Souza, que acabou caindo para
a última posição.
Na sequência, dois estreantes na “seleção brasileira” deste ano também ficaram em terceiro lugar nas suas baterias. Na
11.a, o paulista Jessé Mendes
perdeu a vaga direta para a terceira fase para o norte-americano Griffin Colapinto e na
disputa seguinte o francês Jeremy Flores fez o segundo maior placar do dia – 15,80 pontos
– contra o cearense Michael
Rodrigues. Com essas derrotas,
oito dos doze participantes do
Brasil caíram para a repescagem.
Segunda Fase – Essa primeira rodada eliminatória já foi
iniciada na segunda-feira com
as duas primeiras baterias fechando o primeiro dia. O atual
número 1 do Jeep Leaderboard,
Julian Wilson, passou pelo sulafricano Matthew McGillivray,
mas o terceiro do ranking não.
O potiguar Italo Ferreira perdeu o duelo brasileiro para Wiggolly Dantas e o próximo a
tentar aproveitar a segunda
chance de classificação para a
terceira fase é o também paulista Miguel Pupo. Ele está na
terceira bateria com o taitiano
Michel Bourez, que ficou para
abrir a terça-feira, às 7h30 na
África do Sul, 2h30 da madrugada no Brasil.
Depois, tem o pernambucano Ian Gouveia com o australiano Owen Wright na quinta, o
cearense Michael Rodrigues
contra o havaiano Keanu Asing
na sétima, o campeão mundial
Adriano de Souza entra na nona
com o americano Patrick Gudauskas, o paulista Jessé Mendes na décima com Mikey Wright e o catarinense Tomas Hermes disputa a última vaga para
a terceira fase com outro australiano, Matt Wilkinson. Quem
perder agora, termina em 25.o
lugar no Corona Open J-Bay,
marcando apenas 420 pontos e
recebendo US$ 10.000 pela
participação no evento.
Acompanhem a transmissão
ao vivo do Corona Open J-Bay
pelo Facebook Live da World
Surf League acessando também
pelo www.worldsurfleague.com

Marc Márquez faz
corrida espetacular e
vence na Holanda
Foto/ MotoGP

Foto/ Red Bull Content Pool

Por Tiago Mendonça
Quem assistiu ao treino classificatório do GP da Áustria de
Fórmula 1 dificilmente colocaria suas fichas em outra equipe
que não fosse a Mercedes. É que
o time trouxe evoluções técnicas para o carro, que deram uma
vantagem significativa na definição do grid de largada. Pole position de Valtteri Bottas, e Lewis
Hamilton em segundo lugar.
Fica pior se você considerar
a punição sofrida por Sebastian
Vettel, que perdeu três lugares
por ter atrapalhado uma volta de
Carlos Sainz Jr., da Renault. Punição polêmica, porque Sainz
chegou a dizer que nem estava em
volta rápida, que não fez diferença. Mesmo assim, Vettel teve de
largar em sexto lugar.
Só que as coisas começaram
a tomar um rumo diferente já na
largada. Bottas patinou e permitiu que Hamilton assumisse a
ponta. Depois, na 14ª de um total de 71 voltas, o carro dele pifou. Bottas procurou um lugar
seguro para estacionar, mas mes-

GP da Holanda - Emoção do inicio ao fim!
um bom tempo fora do grupo
de liderança, retornou ao topo.
Desde o GP dos EUA o piloto
não conseguia um pódio com
sua Yamaha. Andrea Dovisioso
(Ducati)
e
Valentino
Rossi(Yamaha) fizeram uma
batalha à parte mas ambos tiveram prejuízo, finalizando a
prova em 4º e 5º respectivamente. Segundo Rossi, Dovi
não usou uma estratégia muito
inteligente pois aquele não era
um local ideal para a ultrapassagem “Entramos na curva
como 2º e 3º, e saímos 4º e 6º.
Sem a tentativa de ultrapassagem poderíamos estar no pódio. Foi uma linda corrida e
estou contente por ter participado e lutado por um pódio, foi
uma pena não obtê-lo” afirmou
o eneacampeão.
A próxima etapa acontece
em Sachsring, Alemanha, marcando a metade da temporada
e inicio das férias dos pilotos.
Marc venceu nos últimos quatro anos na categoria Motogp
e existe um rumor nos bastidores de que o piloto que sai
dessa etapa como líder do
campeonato, dificilmente deixa de levar a taça.
jarciomotogp@gmail.com

Por Járcio Baldi
Foram três marcas distintas
nas três primeiras posições,
mas um pódio totalmente espanhol. Marc Márquez da Honda,
agora mais líder que nunca, venceu uma esplendida prova do
Mundial de Motovelocidade na
Holanda. Uma das melhores
provas dos últimos tempos,
com seis pilotos lutando pela
vitória e alternando-se na liderança. “Vencer aqui é maravilhoso, dá uma adrenalina diferente. Foi uma batalha constante, tive que gerenciar o desgaste de pneus, mas no final me
esforcei ao máximo e consegui a vitória”. Alex Rins, o segundo, não estava bem fisicamente devido a uma infecção
estomacal que teve na manhã do
GP. O piloto disse que estava
muito feliz com o novo motor
da Suzuki: “Quando passei o
Marc pensei como estou andando forte aqui na Motogp! A
equipe está crescendo”.
Esse pódio reforça a estratégia da fabrica Japonesa em
investir em pilotos jovens,
crescendo com a equipe apostando num futuro promissor na
categoria. Viñales, depois de
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