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Arrecadação do pré-sal para a União
alcança R$ 1,133 bilhão em 2018

Bolsonaro pede apoio para garantias
 a agentes públicos de segurança
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Receita bate recorde em apreensão
de mercadorias irregulares

Carlos Marun diz que
Temer assinará decreto

do indulto até hoje

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 28 de dezembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,89
Venda:       3,89

Turismo
Compra:   3,73
Venda:       4,04

Compra:   4,44
Venda:       4,45

Compra: 148,20
Venda:     175,23

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

19º C

Sexta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Suporte Neutro Shimano
cresce 40% e atende 7 mil

ciclistas em 2018

Suporte Neutro no Ironman

Presente nas principais com-
petições do Brasil, o serviço do 
Suporte  Neutro  Shimano passou
a ser feito, a partir deste ano, em
parceria com a  Blue  Cycle  (dis-
tribuidor exclusivo da Shimano
no País). Junto à essa novidade,
veio o aumento de cerca de 40%
no número de provas e bikes aten-
didas. Se, em 2017, foram 24 dis-
putas de nove competições  com
a presença do serviço da marca
japonesa, em 2018 essa partici-
pação subiu para 34, em um total
de 14 eventos esportivos. Após
atender 5.100 ciclistas no ano
passado, nesta temporada 7.000
bike passaram pelas mãos dos
técnicos da Shimano.   Página 8
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Copa Brasil Masculina: CBV
divulga tabela da competição

Lipe em ação

A Confederação Brasi-
leira de Voleibol (CBV) di-
vulgou a tabela da Copa
Brasil masculina de vôlei
2019. Após o término da
fase classificatória da Su-
perliga Cimed 18/19,  os
oito primeiros colocados
na tabela se garantiram na
competição que terá a pri-
meira fase realizada nos
dias 10 e 16 de janeiro. Na
Fase Final, os quatro times
vencedores se reunirão em
Lages (SC) para a disputa
pelo título.                Página 8
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Brasil com o que
 há de melhor na
94ª São Silvestre

94ª São Silvestre - Joziane

Na próxima segunda-feira,
dia 31 de dezembro, o ano es-
portivo nacional terminará com
a sua mais tradicional e impor-
tante prova de rua. A 94ª Corrida
Internacional de São Silvestre
reunirá 30 mil corredores de di-
versas partes do mundo, com lar-
gada na Avenida Paulista, próxi-
mo ao número 2000, e chegada
em frente ao prédio da Fundação
Cásper Líbero, também na Ave-
nida Paulista, 900. O Brasil es-
tará representado por seus prin-
cipais corredores na atualidade,
todos buscando recuperar o topo
do pódio na disputa.

No masculino, as atrações
nacionais destes ano serão We-
llington Bezerra, que em 2018
foi campeão das Dez Milhas
Garoto, vice na Maratona Inter-
nacional de São Paulo e 11º na
Maratona de Berlim; Gilmar
Lopes, vice nas Dez Milhas Ga-
roto e terceiro na Volta da Pam-
pulha; Giovani dos Santos, seis

vezes campeão da Pampulha e
terceiro na 10K Tribuna em
2018; e Éderson Pereira, me-
lhor brasileiro no ano passado
(12º lugar), quando venceu
também a 10k de São Bernar-
do do Campo. Em 2018, foi
quinto na Volta da Pampulha.

Joziane Cardoso encabe-
ça o time feminino. Melhor
brasileira na São Silvestre de
2017, com o décimo lugar,
campeã da Pampulha em 2014
e quarta colocada na Tribuna
2018, a corredora é uma das
principais atletas do gênero no
país.Ao seu lado na briga com
as estrangeiras estarão Andréia
Hessel, campeã da Maratona In-
ternacional de São Paulo 2018
e 20ª na Maratona de Frankfurt,
também neste ano, e Tatiele
Pereira, melhor brasileira na
São Silvestre 2016, com  o
sétimo lugar, e quinta coloca-
da na  Meia Maratona de Bue-
nos Aires 2018.           Página 8
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Terremoto de
magnitude
4,9 atinge
Venezuela
Um terremoto de magnitu-

de 4,9 na escala Richter atin-
giu na quinta-feira, (27) por
volta das 4h59 (6h59 em Bra-
sília) o noroeste da Venezuela.
O epicentro foi identificado a
12 quilômetros do estado de
Carabobo e com profundidade
de 9,4 quilômetros. As infor-
mações são da Fundação Vene-
zuelana de Pesquisa Sísmica
(Funvisis).

Nas redes sociais, há vári-
os relatos sobre os tremores
em torno de Caracas, a capi-
tal, e também nas regiões de
Aragua, Carabobo, Miranda e
Vargas.                           Página 3

Guatemala
pede que EUA

esclareçam
morte de menino

de 8 anos
O governo da Guatemala

enviou nesta quinta-feira,  (27)
uma nova nota diplomática aos
Estados Unidos. No documen-
to, que foi encaminhado ao se-
cretário de Estado, Mike Pom-
peo, as autoridades guatemalte-
cas pedem investigação e escla-
recimentos sobre as circunstân-
cias da morte de Felipe Gómez,
de 8 anos, no Novo México.

“Uma nota foi enviada no-
vamente ao secretário de Es-
tado para investigar a morte da
criança, como foi feito com a
menina anterior [Jakelin Caal]
que morreu e recentemente
[seus restos mortais] acabaram
de chegar à Guatemala”, disse
a ministra dos Negócios Es-
trangeiros da Guatemala, San-
dra Jovel.                   Página 3

A Receita Federal apreen-
deu R$ 2,974 bilhões em mer-
cadorias relacionadas a contra-
bando, descaminho e pirataria
entre janeiro e novembro des-
te ano. Esse foi o maior resul-
tado da história, informou na
quinta-feira, (27) o órgão. Em
todo o ano de 2017, o total
atingiu R$ 2,301 bilhões.

“Alcançar esses números
foi possível graças à dedicação
dos profissionais do órgão,
que, utilizando técnicas efici-
entes de gerenciamento de ris-
cos, cada vez mais direcionam

as investigações para pessoas
e organizações que apresentam
risco de fraudes”, disse o se-
cretário da Receita Federal,
Jorge Rachid.

Segundo Rachid, as apre-
ensões são positivas para a eco-
nomia. “Tirar as mercadorias
contrabandeadas das ruas pro-
tege o emprego dos brasileiros.
Além disso, melhora o ambien-
te de negócios ao impedir a con-
corrência desleal entre produtos
nacionais e os trazidos irregular-
mente para o território nacio-
nal”, disse, em nota. Página 3
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Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun

O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse na
quinta-feira, (27), durante café
da manhã com jornalistas, que o
presidente Michel Temer deve
assinar o decreto de indulto de
Natal para condenados por cri-
mes não violentos até esta sex-
ta-feira, (28). De acordo com o
ministro, o texto se concentrará
nos apenados não violentos que
já cumpriram um sexto da
sentença. Os detalhes, segundo
ele, ainda estão sendo fechados.

“O presidente Temer tomou a
decisão de decretar o indulto na-
talino de hoje para amanhã. Ain-
da não temos os detalhes desse
decreto, ele está sendo discutido
nas áreas pertinentes do governo.
Mas a decisão do decreto do in-
dulto está tomada”, disse Marun.

Alguns pontos já estão defi-

nidos, segundo o ministro. “Exis-
te a progressão de pena e prati-
camente o indulto beneficia
quem já está no semiaberto, pes-
soas que já trabalham fora duran-
te o dia e que à noite tem que vol-

tar para os presídios, muitas ve-
zes para serem ameaçadas, obri-
gadas a levar e trazer recados...
então é perfeitamente necessá-
rio e defensável o indulto e o go-
verno vai fazer.”             Página 4

Num dia de tensões no mer-
cado financeiro internacional, a
moeda norte-americana caiu e a
bolsa de valores fechou estável.
O dólar comercial encerrou nes-
ta quinta-feira (27) vendido a R$
3,894, com baixa de 0,7%. O ín-
dice Ibovespa, da Bolsa de Valo-
res de São Paulo, encerrou o dia
com pequena valorização de
0,07%, aos 85.194 pontos.

Os mercados no Brasil foram
influenciados pelas turbulências
nos Estados Unidos. A divulga-
ção de que o índice de confiança
do consumidor norte-americano
atingiu, em novembro, o menor
nível em quatro meses provocou
a queda dos principais índices
das bolsas de valores dos Esta-
dos Unidos. Na quarta-feira,

Dólar cai e bolsa fica estável
com dados fracos nos EUA

(26), as ações das empresas nor-
te-americanas tinham registrado
fortes ganhos depois de despen-
carem na véspera de Natal.

O dia teve poucos negócios
no mercado financeiro brasilei-
ro, por causa da proximidade do
feriado de fim de ano. O Banco
Central vendeu US$ 1 bilhão de
dólares das reservas internaci-
onais com o compromisso de
recomprar o dinheiro mais tar-
de. A autoridade monetária
também anunciou que vai rolar
(renovar) integralmente os
contratos de swap cambial
(venda de dólares no mercado
futuro) em janeiro. Essas in-
tervenções têm como objetivo
segurar a alta da moeda norte-
americana. (Agência Brasil

Prefeitura sanciona Lei da
Previdência Municipal
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal “O DIA”
(3º mais antigo diário em São Paulo - SP). Via Internet desde
1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.
Via Twitter desde 2018, @CesarNetoReal  

C Â M A R A  ( S P )   

Em 2018 os vereadores (55) de São Paulo estiveram envolvi-
dos na eleições de colegas pra Assembleia paulista, pra Câmara
Federal e pro Senado. Não legislaram e não fiscalizaram a pre-
feitura. Em 2019 não será muito diferente, porque em 2020 a
eleição municipal será a mais difícil da história

P R E F E I T U R A ( S P ) 

Em 2018 o vice-prefeito Bruno Covas (PSDB) assumiu o
cargo deixado por João Doria, que disputou e ganhou a eleição
pra governador do Estado de São Paulo, passando a ser o dono
paulista do PSDB. Bruno não só assumiu, como tá empenhado
em ser pelo menos um pouco do que foi o avô Mario   

A S S E M B L E I A  ( S P )   
 
Quem chegou chegando, achando que os mais de 2,6 milhões

de votos a levariam diretamente pra presidência da Mesa Direto-
ra (eleição dia 15 março 2019 após a posse), foi a advogada e
professora de Direito Janaína Paschoal (PSL). Descobriu rápido
que as lógicas parlamentares são outras

G O V E R N O  ( S P  )  

Pré-candidato à Presidência da República em 2022, o ex-pre-
feito paulistano Doria (agora dono paulista do PSDB e eleito
governador) trouxe pra gestão mais um ministro de Temer (MDB).
O senador Aloysio Nunes (PSDB), ex-vice-governador (1991 -
94 via PMDB). Nunes estava nas Relações Exteriores    

C O N G R E S S O 

Deputado Ricardo Trípoli (PSDB) não elegeu-se ao Senado e
não elegeu a filha Giovana pra ALESP (na qual o irmão Roberto
não disputou reeleição pra apoiar o irmão Rubens, não eleito pra
Câmara Federal). Roberto (PV), que teve 7 mandatos e 2 presi-
dências, disputará de novo a vereança paulistana      

P R E S I D Ê N C I A  

Família Bolsonaro não carece de inimigos externos. Até quem
seria deu a facada que ‘elegeu’ Jair (PSL) Presidente. Entre os
‘amigos’, Queiroz, ex-assessor do eleito senador (Rio) Flávio
Bolsonaro, é pior que Brutus, senador romano que liderou as fa-
cadas no imperador-ditador e pai adotivo Julio Cesar).  

J U S T I Ç A S  

Até que o ex-juiz federal (Paraná) Sérgio Moro seja indicado
pelo eleito Presidente Bolsonaro (PSL) ao Supremo Tribunal
Federal (decano Celso de Mello completará a ‘expulsória’ aos
75 de idade em novembro 2020), vai escrever novas histórias no
mais antigo e mais importante dos Ministérios da Presidência   
  

P A R T I D O S 

O PPS vai mesmo mudar de nome. Adotará qualquer um com
o nº 23 na frente. O dono, Roberto Freire (ex-deputado federal)
foi candidato à Presidência na volta das diretas em 1989, pelo
Partido Comunista Brasileiro - PCB. Freire sonha trazer o REDE
da Marina e PV do Penna, ambos sem mandato como ele  

EDITOR

A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO foi se tornando referência na imprensa. Dirigente na
Associação “Cronistas de Política de São Paulo”, recebeu
Medalha Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo) e Colar
de Honra ao Mérito (Assembleia Legislativa - Estado de São
Paulo)   

________________________
EMAIL cesar@cesarneto.com

O prefeito Bruno Covas san-
cionou na quinta-feira (27) a Lei
da Previdência Municipal. Com
ela, a Prefeitura pretende redu-
zir o déficit e liberar recursos
para investimento em áreas
prioritárias como educação,
saúde, zeladoria, transporte e
habitação. Além de reequili-
brar as contas previdenciárias
e recuperar a capacidade de in-
vestimento do município, o
objetivo do Projeto de Lei é
garantir que os direitos dos 121
mil servidores ativos e 67 mil
inativos sejam honrados integral-
mente no futuro.

“Esta é uma grande conquis-
ta para São Paulo. Por meio
dela, poderemos melhorar a
situação das contas públicas.
Hoje, 11% do orçamento da
cidade é usado para pagar
cerca de 100 mil aposenta-
dos e pensionistas, que cor-
respondem a 1% da popula-
ção. Com a aprovação deste
projeto,  vamos começar a
conter o avanço do déficit,

que não acaba. Ele continua a
crescer, mas numa proporção
menor. Sem a reforma, daqui a
dois, três anos, teríamos proble-
ma para pagar os salários”, afir-
mou o prefeito.

Em 2017, o município foi
capaz de investir apenas R$ 1,3
bilhão em melhorias – deste to-
tal, apenas R$ 320 milhões fo-
ram de recursos próprios
do Tesouro Municipal. Já o dé-
ficit previdenciário do mesmo
ano foi de aproximadamente
R$ 4,7 bilhões, ou seja, quase
15 vezes o total de investimen-
tos na cidade com recursos da 
Prefeitura.

O projeto prevê equacionar
a dinâmica do passivo previden-
ciário. Assim, será ajustada a alí-
quota de contribuição dos ser-
vidores, que passa de 11% para
14%. A Lei da Previdência Mu-
nicipaltambém institui o regime
de previdência complementar e
fixa o limite máximo para a con-
cessão de aposentadorias e pen-
sões do RPPS, além de autori-

zar a criação de entidade fecha-
da de previdência complemen-
tar, o Sampaprev.

 
Principais mudanças com

o novo substitutivo
O regime de previdência

complementar de caráter facul-
tativo aplica-se aos que ingres-
sarem no serviço público muni-
cipal a partir da data de publica-
ção da lei, os quais serão sujei-
tados ao limite máximo para be-
nefícios do regime geral da pre-
vidência social, independente-
mente de sua adesão ao regime
de previdência complementar
instituído.

Também deverá ser criado
o Comitê Gestor junto à entida-
de fechada de previdência com-
plementar externa, constituído,
paritariamente, por representan-
tes indicados pelo prefeito e por
representantes indicados pelos
servidores, para acompanha-
mento e fiscalização da gestão
do plano de benefícios comple-
mentares do município.

A Secretaria Municipal da
Fazenda e o Instituto de Previ-
dência Municipal de São Paulo,
ligado à Secretaria Municipal de
Gestão, serão responsáveis por
assegurar o suporte necessário
à implantação e ao funcionamen-
to do regime de previdência
complementar.

A proposta de mudança no
regime próprio de previdência
social do município não altera a
idade mínima de aposentadoria
ou o tempo de contribuição dos
servidores.

Com a redução da insufici-
ência nos próximos 5 anos, se-
ria possível:

- Manter 63 mil crianças em
creches por 5 anos

- Construir 2.135 Unidades
Básicas de Saúde (UBS)

- Comprar e equipar 45.900
viaturas para a Guarda Civil Me-
tropolitana

- Construir 27,5 mil mora-
dias para o Programa Minha
Casa Minha Vida

Metrô terá operação ininterrupta
no Réveillon

Quem pretende aguardar a
chegada de 2019 na avenida Pau-
lista encontrará no Metrô ótima
alternativa para chegar ao local
da festa.

Na virada do ano, para facili-
tar o deslocamento dos usuári-
os, o Metrô preparou um esque-
ma especial de operação. Nas
linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucu-
ruvi), 2-Verde (Vila Prudente–
Vila Madalena), exceto estação
Consolação, e 3-Vermelha (Co-
rinthians/Itaquera – Palmeiras/
Barra Funda) o embarque pode-
rá ser realizado até às 2h.

Após esse horário, quem es-
tiver no Réveillon da Paulista,
poderá utilizar as estações Pa-
raíso, que integra as linhas 1-
Azul e 2-Verde, Brigadeiro e Tri-
anon/Masp, da Linha 2-Verde
para embarcar. As demais esta-
ções nessas linhas continuarão
em operação, mas somente para
desembarque.

Na Linha 15-Prata, o funci-
onamento das estações Oratório

e Vila Prudente não será altera-
do na virada do ano e ambas fe-
cham no horário habitual, à
meia-noite, reabrindo às 4h40
do dia 1º. Já no trecho entre as
estações Oratório e Vila União,
a operação ocorre todos os dias,
das 6h às 20 horas.

Estação Consolação fecha
mais cedo no dia 31

Quem normalmente utiliza a
estação Consolação para embar-
car deve ficar atento às mudan-
ças programadas no último dia
do ano. Por questões de segu-
rança, devido a proximidade ao
local da festa na Paulista, todos
os acessos à esta estação serão
fechados às 16 horas do dia 31
e reabrirão somente no dia 1º,
às 4h40.  A medida será informa-
da aos usuários por meio de car-
tazes, mensagens sonoras nas
estações, nos trens e nas redes
sociais oficiais do Metrô.

Para atender os usuários que
forem à Paulista, o contingente

de funcionários será reforçado
nas estações mais próximas ao
local do evento. Por medida de
segurança, o Metrô recomenda
aos usuários que sigam as orien-
tações dos empregados e não for-
mem aglomerações nas platafor-
mas e mezaninos das estações.

Nas estações Paraíso, Briga-
deiro e Trianon-Masp, a aquisi-
ção de bilhetes poderá ser feita
nos terminais de autoatendimen-
to ou nas bilheterias das esta-
ções durante toda a madrugada. 
Já nas demais estações, a venda
de bilhetes nas bilheterias acon-
tece até as 2 horas.

Caso o usuário presencie al-
guma anormalidade, poderá uti-
lizar os serviços SMS-Denúncia
(telefone 97333-2252) e o
aplicativo Metrô Conecta para
contato com o Metrô . Basta
enviar uma mensagem para atu-
ação dos funcionários do Corpo
de Segurança. O Metrô garante
total anonimato do passageiro.
Vale lembrar que é proibido o

consumo de bebida alcoólica
nas estações e trens.

No primeiro dia de 2019,
todas as linhas do Metrô voltam
a operar nos horários habituais,
com reabertura das estações a
partir das 4h40.

Retorno do feriado tem
antecipação de horário

Na quarta-feira (2), o início
da operação será  antecipado 
para as quatro horas da manhã nas
linhas 1, 2, 3. A medida tem por
objetivo atender os usuários que
desembarcam na capital pelos
terminais rodoviários Tietê e
Jabaquara (integrados à Linha 1-
Azul), e Barra Funda (integrado
à Linha 3-Vermelha). Na Linha
15-Prata, a abertura das estações
ocorrerá no horário de costume,
às 4h40.

Em caso de dúvidas, os usu-
ários têm à disposição a Central
de Informações do Metrô (0800
770 7722), que atende diaria-
mente, das 5h00 à meia-noite.

Prefeitura instala ciclofaixa na Rua
Costa Carvalho, no bairro de Pinheiros

A Prefeitura, em parceria
com as empresas de comparti-
lhamento de bicicletas Tembici
e Yellow, instala na quinta-
feira (27), em caráter de teste
operacional, a ciclofaixa da Rua
Costa Carvalho, em Pinheiros,
na Zona Oeste da capital. O ob-
jetivo é promover melhorias na
mobilidade em uma área afetada
pela interdição da Marginal Pi-
nheiros, facilitando a integração
entre modais.

A ciclofaixa operacional de
1.100 metros conecta a ciclovia
da Avenida Pedroso de Morais ao
Terminal Intermodal Pinheiros.
Seu trajeto compreende as ruas
Costa Carvalho, Sumidouro, Eu-
gênio de Medeiros e Capri, onde
está localizado o terminal.

“Essa ciclofaixa desempenha
uma função estratégica e de
grande importância para a mobi-

lidade em toda a região, pois ga-
rante a conectividade da malha
cicloviária com o Terminal Pi-
nheiros, onde há ampla oferta de
transporte público municipal,
além da estação da Linha 4 -
Amarela do Metrô e da Linha 9
- Esmeralda da CPTM”, explica
o secretário municipal de Mo-
bilidade e Transportes, João Oc-
taviano Machado Neto.

O presidente da Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET),
Milton Persoli, destaca que “a
nova via exclusiva também amplia
a mobilidade em uma área dire-
tamente atingida pela interdição
da Marginal Pinheiros”. Instala-
da pela Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes (SMT),
por meio da CET, a ciclofaixa terá
duração de dois meses.

Inicialmente, a faixa exclu-
siva para bicicletas será operada

pela CET de maneira conjunta
com a Tembici e a Yellow, em um
período de adaptação aos pa-
drões de funcionamento da via.
Após esse período inicial, a ci-
clofaixa operacional será man-
tida pelas empresas.

Durante os 60 dias, a CET
fará um estudo de demanda da
via em parceria com as duas ope-
radoras, para a posterior implan-
tação de uma ciclovia no local
(leia mais abaixo).

A Tembici, que gerencia o
programa Bike Sampa, e a Yellow
irão fornecer cones para segre-
gar a ciclofaixa operacional das
faixas de rolamento para os de-
mais veículos. Todo material uti-
lizado será doado à CET pelas
operadoras ao final do processo.

Estudo de demanda
Ao longo dos 60 dias em que

a ciclofaixa operacional perma-
necerá no local, a CET realizará
um estudo da utilização da via
em parceria com Tembici e
Yellow, contabilizando seu
uso nos diferentes períodos
do dia e observando como os
ciclistas se comportam na
faixa exclusiva, para verifi-
car a necessidade de eventu-
ais ajustes na geometria. O
estudo será analisado e dis-
cutido com técnicos da CET e
da SMT.

A SMT já realizou duas audi-
ências públicas, ambas na Sub-
prefeitura de Pinheiros, para de-
bater com a população a implan-
tação da ciclovia da Rua Costa
Carvalho. O primeiro encontro
ocorreu no dia 15 de agosto de
2017, e a segunda audiência pú-
blica foi feita em 18 de abril de
2018.

Projeto Remama promove
reabilitação na Raia Olímpica da USP

Com o objetivo de resgatar a
qualidade de vida, por meio da prá-
tica de remo, de mulheres que pas-
saram pelo tratamento de câncer
de mama, o Projeto Remama leva
as pacientes para remar na Raia
Olímpica da Cidade Universitária
da USP, na capital paulista.

Realizado desde 2013 em
parceria com a Rede de Reabili-
tação Lucy Montoro, o proces-
so começa com exercícios em
aparelhos de remada semelhan-
tes aos que existem em acade-
mias. As pacientes que sabem
nadar vão em seguida para bar-
cos de treino, numa área separa-

da da Raia Olímpica, e depois
têm a chance de remar em bar-
cos de 4 e 8 lugares, além de
canoas individuais.

Pacientes que fazem trata-
mento para se recuperar do cân-
cer de mama têm no esporte a
chance de acelerar o processo de
reabilitação.

“O câncer é uma doença que
carrega muitos estigmas, princi-
palmente em relação à aparên-
cia. Por isso, enquanto estão em
tratamento, os pacientes preci-
sam ser incentivados, motiva-
dos. Nosso principal objetivo é
resgatar o ânimo deles, inspirá-

los a se olharem além da doen-
ça”, explica a coordenadora de
humanização do hospital, Maria
Helena Sponton.

O remo é um esporte aquáti-
co completo e proporciona ao
praticante disciplinado condici-
onamento cardiopulmonar, for-
talecimento muscular e contro-
le de peso corporal. Braços, per-
nas e troncos são bastante requi-
sitados para impulsionar e mo-
vimentar o barco.

Com a prática do esporte, a
reincidência da doença é mini-
mizada em virtude do aumento
da resistência física, que influ-

encia na melhora do sistema
imunológico para trabalhar no
combate ao desenvolvimento de
doenças.

“A prática de exercícios pode
trazer inúmeros benefícios ao
paciente oncológico, por melho-
rar a aptidão física, a autoestima
e a saúde mental.

O esporte contribui, ainda,
para a redução de quadros dolo-
rosos, da fadiga, dos transtornos
do humor e dos distúrbios do
sono, altamente prevalentes nes-
te grupo de pacientes”, afirma
Christina Brito, coordenadora
médica do serviço de reabilitação.
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China enviará
representante para a
posse de Bolsonaro
O Ministério das Relações Exteriores da China informou na

quinta-feira, (27) que enviará um representante, no próximo dia
1º de janeiro, para a cerimônia de posse do presidente eleito,
Jair Bolsonaro. A China será representada pelo vice-presidente
do Comitê Permanete da Assembleia Popular (Parlamento), Ji
Bingxuan.

Ji Bingxuan é um dos vice-presidentes do 12º Comitê Per-
manente do Congresso Nacional do Povo. De 2008 a 2013, ele
ocupou o cargo mais alto na província de Heilongjiang, servindo
como seu chefe do Partido Comunista.

O político representará o presidente da China, Xi Jinping.
(Agência Brasil)

Terremoto de magnitude
 4,9 atinge Venezuela

Um terremoto de magnitude 4,9 na escala Richter atingiu na
quinta-feira, (27) por volta das 4h59 (6h59 em Brasília) o noro-
este da Venezuela. O epicentro foi identificado a 12 quilômetros
do estado de Carabobo e com profundidade de 9,4 quilômetros.
As informações são da Fundação Venezuelana de Pesquisa Sís-
mica (Funvisis).

Nas redes sociais, há vários relatos sobre os tremores em
torno de Caracas, a capital, e também nas regiões de Aragua, Ca-
rabobo, Miranda e Vargas.

O governador do estado Carabobo, Rafael Cava, afirmou que
apesar do susto, o clima é de relativa tranquilidade nos 14 muni-
cípios onde foram registrados tremores. “Apesar do susto mati-
nal, os 14 municípios estão inalterados, calmos.”

Segundo o governador, um equipamento de proteção foi im-
plantado no território. Rafael Cava apelou para que a população
tenha calma e lembrou que os movimentos dessa natureza são
frequentes no país. (Agência Brasil)

Guatemala pede que EUA
esclareçam morte de menino

 de 8 anos
O governo da Guatemala enviou nesta quinta-feira,  (27) uma

nova nota diplomática aos Estados Unidos. No documento, que
foi encaminhado ao secretário de Estado, Mike Pompeo, as au-
toridades guatemaltecas pedem investigação e esclarecimentos
sobre as circunstâncias da morte de Felipe Gómez, de 8 anos, no
Novo México.

“Uma nota foi enviada novamente ao secretário de Estado para
investigar a morte da criança, como foi feito com a menina ante-
rior [Jakelin Caal] que morreu e recentemente [seus restos mor-
tais] acabaram de chegar à Guatemala”, disse a ministra dos Ne-
gócios Estrangeiros da Guatemala, Sandra Jovel.

A chanceler afirmou que o Ministério das Relações Exterio-
res faz uma série de procedimentos para a repatriação dos restos
mortais do menor. Segundo ela, o cônsul da Guatemala em Del
Rio, no Texas, Tkandi Paniagua, apresentou um pedido de autóp-
sia “porque é muito importante para conduzir pesquisas e espe-
cificar a causa da morte” da criança.

Sandra Jovel acrescentou que eles mantêm uma comunica-
ção constante com o pai do menino de 8 anos nos Estados Uni-
dos e também com a mãe na Guatemala, e eles estão recebendo o
respectivo apoio. A ministra informou que a criança e o pai en-
traram nos Estados Unidos em El Paso, no Texas, em 18 de
dezembro e que no dia seguinte a criança foi transferida para o
Centro de Migração.

A chanceler afirmou que o menino teve uma forte tosse e
febre, então foi levado para o hospital e depois de um check-up
ele recebeu alta. Mas, segundo ela, “ficou pior e eles o levaram
de volta ao hospital, onde ele infelizmente morreu”. Em 8 de
dezembro, a também guatemalteca Jakelin Caal , de 7 anos, mor-
reu, que havia migrado com o pai para os Estados Unidos, mor-
reu. Ela estava sob a proteção da Patrulha da Fronteira quando a
morte dela ocorreu. (Agência Brasil)

Após tsunami, Indonésia tem
hospitais e necrotérios lotados

 Após o tsnunami que atingiu a costa da Indonésia, os hospi-
tais e necrotérios das áreas atingidas estão superlotados. Os agen-
tes públicos estão às voltas com as dificuldades para identifica-
ção das vítimas. Pelo último balanço, 430 morreram, 1.495 es-
tão feridas e 159 desaparecidas, além de 21.991 desalojadas. As
buscas continuam porque há áreas isoladas que aguardam a che-
gada das equipes de resgate.

As dificuldades de atendimento às vítimas se concentram nas
regiões de Banten, Berkah e Pandeglang. Os corpos de muitas
vítimas estão nestes locais. A província de Banten mantém a uni-
dade de identificação de vítimas de desastres da polícia (DVI).

O chefe da polícia da província de Banten, Tomsi Tohir, que
visitou o hospital, disse que a equipe de polícia da DVI recupe-
rou 238 corpos na província, entre os quais 21 ainda não foram
identificados pela unidade.

O processo de identificação é realizado por meio de etapas
de análise do DNA dos corpos, além de análise de fotos e assina-
tura das vítimas que se encaixam nos documentos da polícia.

A Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da In-
donésia (BMKG) emitiu na quinta-feira, (27) um alerta de que
um tsunami permanece iminente, tanto de atividades vulcânicas
quanto de um possível colapso da parede do vulcão, que se torna
frágil devido a freqüentes erupções.

Na região onde está o vulcão Anak Krakaoau chove intensa-
mente, ameaçando provocar um segundo tsunami.

A Agência Nacional de Mitigação de Desastres da Indo-
nésia (BNPB) faz o acompahamento das áreas de risco.
(Agência Brasil)

A Receita Federal apreendeu
R$ 2,974 bilhões em mercado-
rias relacionadas a contrabando,
descaminho e pirataria entre ja-
neiro e novembro deste ano.
Esse foi o maior resultado da
história, informou na quinta-fei-
ra, (27) o órgão. Em todo o ano
de 2017, o total atingiu R$
2,301 bilhões.

“Alcançar esses números foi
possível graças à dedicação dos
profissionais do órgão, que, uti-
lizando técnicas eficientes de

gerenciamento de riscos, cada
vez mais direcionam as investi-
gações para pessoas e organiza-
ções que apresentam risco de
fraudes”, disse o secretário da
Receita Federal, Jorge Rachid.

Segundo Rachid, as apre-
ensões são positivas para a
economia. “Tirar as mercado-
rias contrabandeadas das ruas
protege o emprego dos brasi-
leiros. Além disso, melhora o
ambiente de negócios ao im-
pedir a concorrência desleal

entre produtos nacionais e os
trazidos irregularmente para o
território nacional”, disse, em
nota.

Cigarros e cocaína
As apreensões de cigarros

também são recordes históricos,
informa a Receita. No período
de janeiro a novembro a Receita
Federal apreendeu 263 milhões
de maços, superando o alcança-
do em todo o ano passado, quan-
do foram apreendidos 222 mi-

lhões de maços.
A apreensão de drogas au-

mentou em 2018. A Receita des-
taca a quantidade de cocaína
apreendida, principalmente nos
portos brasileiros em trabalhos
de rotina da Receita Federal.
Nos meses de janeiro a novem-
bro de 2018 foram apreendidas
29,7 toneladas de cocaína. O re-
sultado supera o recorde anual
de 2017, quando foram apreen-
didas 18,07 toneladas da droga.
(Agência Brasil)

Arrecadação do pré-sal para a União
alcança R$ 1,133 bilhão em 2018

A empresa Pré-Sal Petróleo
(PPSA), vinculada ao Ministério
de Minas e Energia, arrecadou
mais de R$ 1,133 bilhão para a
União este ano. A informação foi
divulgada na quinta-feira, (27), no
Rio de Janeiro, pelo presidente da
companhia, Ibsen Flores Lima.

Segundo Lima informou à
Agência Brasil, os recursos já
foram depositados na Conta
Única do Tesouro Nacional. Eles
envolvem os resultados das ope-
rações de comercialização da
parcela de petróleo da União,
equivalente a R$ 286 milhões,
na área de desenvolvimento de
Mero, na Bacia de Santos, e de
Equalização de Gastos e Volu-
mes (EGV) do Campo de Sapi-
nhoá, situado também na Bacia
de Santos, no montante de R$
847 milhões.

A EGV resulta do Acordo de
Individualização da Produção
(AIP) realizado na Jazida Com-
partilhada de Sapinhoá, operada
pelo consórcio formado pela
Petrobras, que detém 45% de
participação, e os parceiros não
operadores Shell (30%) e Rep-
sol Sinopec (25%). O Campo de
Sapinhoá iniciou a produção em

2010, identificando pouco tem-
po depois que a jazida de petró-
leo ultrapassava os limites geo-
gráficos do contrato. Nesses
casos, por meio de um AIP, a
União, representada pela Pré-Sal
Petróleo, passa a ter direito a
uma parcela da produção e res-
ponsabilidade equivalente sobre
os gastos, acordada entre as par-
tes em 3,7%.

A Pré-Sal Petróleo já firmou
até agora seis AIPs: Sapinhoá,
Tartaruga Verde, Lula/Sul de
Lula, Nautilus, Atapu e Brava. A
companhia espera assinar em
breve o AIP da Jazida Comparti-
lhada de Mero. Existem ainda
outros 17 potenciais casos de
individualização da produção em
análise pela empresa.

Expectativa
Ibsen Flores Lima lembrou

que no início deste ano, a expec-
tativa era arrecadar para o gover-
no federal R$ 1 bilhão. A supe-
ração desse valor foi uma sur-
presa positiva para a PPSA. A
empresa representa a União nos
acordos de Individualização da
Produção (AIP), faz a gestão dos
contratos de partilhas de produ-

ção do pré-sal e é responsável
pela comercialização do petró-
leo e gás da União.

Estudos da PPSA indicam
que a União terá direito, em
2028, a 250 mil barris de petró-
leo por dia referentes somente
à produção dos 14 contratos de
partilha de produção em
vigor hoje no país, gerando con-
tribuição anual para a arrecada-
ção federal estimada em R$ 20
bilhões, disse o presidente da
companhia.

Para 2019, Ibsen Flores
Lima espera fechar as contas dos
AIPs dos campos de Lula/Sul de
Lula e Tartaruga Verde. “Nós es-
tamos fechando as contas e
devemos ter os valores ao lon-
go do primeiro semestre do
ano”. A participação da União no
Campo de Lula é pequena, alcan-
çando 0,5%. O presidente da
PPSA esclareceu que o projeto
ainda tem grandes investimentos
sendo feitos. “Então, é possível
que os valores (para a União)
sejam pequenos”, comentou.

O caso de Tartaruga Verde é
semelhante. A produção foi ini-
ciada este ano, tem investimen-
tos sendo efetuados e os valo-

res de produção acumulados são
reduzidos. Flores Lima disse
que o saldo positivo em 2019
deve ser dado pela rubrica de co-
mercialização de petróleo. No
leilão do pré-sal realizado em
agosto passado, a PPSA vendeu
a produção dos próximos três
anos, referente à parcela da
União nesses campos de parti-
lha, e a previsão é arrecadar em
torno de R$ 1,2 bilhão.

Somando a comercialização
aos AIPs de Lula e Tartaruga Ver-
de, Flores Lima acredita que o
montante que será depositado
para o Tesouro Nacional no pró-
ximo ano será superior aos R$
1,133 bilhão recolhidos em
2018. “A ideia é superar, com
certeza. Só o valor de comerci-
alização já supera esse número”,
admitiu Flores Lima.

Novos acordos de áreas ex-
ploratórias devem ser assinados
no decorrer de 2019 pela PPSA,
mas não terão saldos de produ-
ção comercial para serem rever-
tidos em prol da União. “A gen-
te está otimista aqui com 2019
e a consolidação dos trabalhos
da Pré-Sal Petróleo”, concluiu
Flores Lima. (Agência Brasil)

Juros do cartão de crédito e do
cheque especial sobem em novembro

Os consumidores que caí-
ram no rotativo do cartão de cré-
dito ou usaram cheque especial
pagaram juros mais caros em
novembro, de acordo com dados
do Banco Central (BC), divulga-
dos na quinta-feira, (27).

A taxa de juros do cheque
especial subiu 5,3 pontos per-
centuais, em relação a outubro,
ao chegar em 305,7% ao ano,
em novembro. As regras do che-
que especial mudaram em julho.
Segundo a Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), os clien-
tes que utilizam mais de 15% do
limite do cheque durante 30 dias
consecutivos passaram a receber
a oferta de um parcelamento,
com taxa de juros menores que
a do cheque especial definida
pela instituição financeira.

A taxa média do rotativo do
cartão de crédito subiu 4,1 pon-
tos percentuais em relação ao
outubro, chegando a 279,8% ao
ano, no mês passado.

A taxa média é formada com
base nos dados de consumido-
res adimplentes e inadimplentes.
No caso do consumidor adim-
plente, que paga pelo menos o
valor mínimo da fatura do car-
tão em dia, a taxa chegou a
255,6% ao ano em novembro,
com aumento de 2,4 pontos per-
centuais em relação a outubro.

Já a taxa cobrada dos consu-
midores que não pagaram ou
atrasaram o pagamento mínimo
da fatura (rotativo não regular)
subiu 5,7 pontos percentuais,
indo para 296,8% ao ano.

O rotativo é o crédito toma-
do pelo consumidor quando paga

menos que o valor integral da
fatura do cartão. O crédito rota-
tivo dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financeiras
parcelam a dívida.

Em abril, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) definiu
que clientes inadimplentes no
rotativo do cartão de crédito pas-
sem a pagar a mesma taxa de ju-
ros dos consumidores regulares.
Essa regra entrou em vigor em
junho deste ano.

Mesmo assim, a taxa final
cobrada de adimplentes e
inadimplentes não será igual por-
que os bancos podem acrescen-
tar à cobrança os juros pelo atra-
so e multa.

Modalidades caras
As taxas do cheque especial

e do rotativo do cartão são as
mais caras entre as modalidades
oferecidas pelos bancos. A do
crédito pessoal, por exemplo, é
mais baixa: 122,9% ao ano em
novembro, com redução de 3,1
pontos percentuais na compara-
ção com o mês anterior. A taxa
do crédito consignado (com
desconto em folha de pagamen-
to) chegou a 24,3% ao ano, es-
tável em relação a outubro.

A taxa média de juros para as
famílias caiu 0,3 ponto percen-
tual para 51,6% ao ano. A taxa
média das empresas caiu 0,1
ponto percentual, atingindo
20,3% ao ano.

Questionado se as taxas de
juros do crédito não deveriam
estar mais baixas devido ao me-
nor patamar histórico da taxa
básica de juros, a Selic, em 6,5%

ao ano, e a inadimplência no
menor nível já registrado, o che-
fe adjunto do Departamento de
Estatísticas do BC, Renato Bal-
dini, disse que há possibilidade
de reduções adicionais. Segun-
do ele, de fato, a Selic em nível
baixo favorece a redução dos
juros, assim como a inadimplên-
cia menor e a redução das incer-
tezas em relação à economia bra-
sileira. “As taxas de juros per-
manecem em níveis historica-
mente baixos, com possibilida-
de de reduções adicionais”.

Inadimplência
A inadimplência do crédito,

considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas,
chegou a 4,8%, com redução de
0,1 ponto percentual. No caso
das pessoas jurídicas, houve re-
cuo de 0,1 ponto percentual para
3%. Essas taxas de inadimplên-
cia são as menores da série his-
tórica do BC, iniciada em mar-
ço de 2011. Os dados são do cré-
dito livre em que os bancos têm
autonomia para emprestar o di-
nheiro captado no mercado.

No caso do crédito direcio-
nado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destina-
dos, basicamente, aos setores
habitacional, rural e de infraes-
trutura) os juros para as pessoas
físicas subiram 0,1 ponto per-
centual para 7,7% ao ano. A taxa
cobrada das empresas caiu 0,5
ponto percentual para 9,2% ao
ano. A inadimplência tanto das
pessoas físicas quanto das em-
presas caiu 0,1 ponto percentu-
al para 1,6% e 2%, respectiva-

mente.

Saldo dos empréstimos
Em novembro, o estoque de

todos os empréstimos concedi-
dos pelos bancos ficou em R$
3,202 trilhões, com aumento de
1,1% no mês e de 3,6% no ano.
Em 12 meses, a expansão che-
gou a 4,4%. Para este ano, se-
gundo previsão divulgada em se-
tembro, o BC projeta cresci-
mento  do crédito em 4%.

Esse estoque do crédito cor-
responde a 46,8% de tudo o que
o país produz – Produto Interno
Bruto (PIB) - com aumento de
0,2 ponto percentual em relação
a outubro. Em 12 meses, houve
recuo de 0,2 ponto percentual.

Projeções para 2019
Para próximo ano, o BC es-

pera por uma expansão maior do
saldo do crédito, em 6%. No
segmento de pessoas físicas, a
estimativa é de alta de 7% no
estoque de empréstimos, “em
linha com a aceleração do con-
sumo das famílias”, segundo o
Relatório de Inflação, divulgado
no último dia 20. Para pessoas
jurídicas, a projeção é de expan-
são de 5%, “influenciada, entre
outros fatores, pela continuida-
de do processo de captação de
recursos por parte das empresas
nos mercados externo e de ca-
pitais, em substituição aos re-
cursos do SFN [Sistema Finan-
ceiro Nacional]”.

A carteira de crédito livre
deve crescer 10,5% e os em-
préstimos do segmento direci-
onado, 1%. (Agência Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br



Marun diz que Temer assinará
decreto do indulto até hoje
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A Arteris Régis Bittencourt tornou-se a melhor opção de tra-
jeto para quem mora na região da zona oeste de São Paulo e pre-
tende passar as festas e as férias de verão no Litoral Sul de São
Paulo.

O trajeto oferece ao motorista um trecho totalmente dupli-
cado, inclusive na Serra do Cafezal. Com as mudanças, tornou-se
possível descer tranquilamente a serra em cerca de 25 minutos,
com segurança e muito mais rápido em comparação às cerca de
3 horas anteriores.

Agora, quem sai da zona oeste da capital em direção a Peruí-
be vai percorrer cerca de 150 km num tempo estimado de 2 ho-
ras, segundo o Google Maps. A tarifa total de pedágio será de R$
6,20 (a partir de Taboão da Serra > Régis Bittencourt > Rodovia
Governador Mario Covas > Peruíbe). Na altura do km 384 da
Régis Bittencourt, o motorista acessa a saída para Peruíbe.

Para evitar o trânsito da capital, com alto risco de congestio-
namentos, a recomendação é utilizar o Rodoanel Mário Covas.

O investimento de R$ 6,20 em tarifas de pedágio pela Arteris
Régis Bittencourt viabiliza a qualidade da infraestrutura e dos
serviços aos usuários, garantindo conforto e segurança.
A rodovia oferece serviços de apoio ao motorista 24 horas por
dia, incluindo ambulâncias, guinchos, pontos de apoio e serviço
0800. Além disso, foi inaugurada a primeira área de escape para
caminhões. O dispositivo serve de auxílio aos motoristas que
perdem o freio na descida da Serra do Cafezal, oferecendo mais
segurança para todos os usuários.

A Régis Bittencourt é uma boa opção também para quem sai
de Cotia, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. Também pode
ser considerada como opção para quem mora na Zona Norte da
capital.

Arteris Régis Bittencourt é o
melhor caminho para quem

sai da zona oeste de São
Paulo em direção a Peruíbe

Com a duplicação de toda a rodovia, inclusive a Serra do
Cafezal, motorista pode descer a serra em apenas 25
minutos, enquanto antes levava cerca de 3 horas.

O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse na
quinta-feira, (27), durante café
da manhã com jornalistas, que
o presidente Michel Temer
deve assinar o decreto de in-
dulto de Natal para condenados
por crimes não violentos até
esta sexta-feira, (28). De acor-
do com o ministro, o texto se
concentrará nos apenados não
violentos que já cumpriram um
sexto da sentença. Os detalhes,
segundo ele, ainda estão sendo
fechados.

“O presidente Temer tomou
a decisão de decretar o indulto
natalino de hoje para amanhã.
Ainda não temos os detalhes des-
se decreto, ele está sendo dis-
cutido nas áreas pertinentes do
governo. Mas a decisão do de-

creto do indulto está tomada”,
disse Marun.

Alguns pontos já estão defi-
nidos, segundo o ministro.
“Existe a progressão de pena e
praticamente o indulto beneficia
quem já está no semiaberto, pes-
soas que já trabalham fora duran-
te o dia e que à noite tem que
voltar para os presídios, muitas
vezes para serem ameaçadas,
obrigadas a levar e trazer reca-
dos... então é perfeitamente ne-
cessário e defensável o indulto
e o governo vai fazer.”

Considerações
De acordo com Marun, o

presidente considerou os argu-
mentos da Defensoria Pública da
União (DPU), que pediu a rea-
valiação sobre o decreto.

“Pesaram as notícias que nos
chegam dos responsáveis pelo
sistema carcerário e pesou
muito a posição da Defenso-
ria Pública. Como essa deci-
são no STF ainda não tinha
sido consolidada, o presiden-
te até pensou em não decretar
esse indulto este ano. Seria a
primeira vez, desde a nova Cons-
tituição, que isso não acontece-
ria”, disse Marun.

O ministro afirmou que o
texto do indulto deve ser respal-
dado em decisões do Supremo
Tribunal Federal (STF).

“O que nós queremos é que
o indulto tenha uma efetivida-
de e, por isso, devemos nos ba-
sear em indultos que já tenham
produzido efeitos sem que
houvesse contestações no STF.

Nós não queremos é mais um in-
dulto que fique sobrestado em
razão da decisão unitária de al-
gum ministro, isso não quere-
mos”, acrescentou.

Críticas
Para o ministro, não houve

erro por parte do Supremo, mas
ele diverge do voto do ministro 
Luís Roberto Barroso, do STF,
que suspendeu parte do decreto
de indulto natalino editado pelo
presidente Michel Temer no ano
passado.

“Quem sou eu para dizer que
o STF errou”, disse. “Penso que
o erro foi de um ministro do STF,
já que é claro na Constituição
que a prerrogativa de decretar um
indulto é do presidente da Re-
pública.” (Agência Brasil)

Bolsonaro pede apoio para garantias
 a agentes públicos de segurança

Às vésperas de assumir a
Presidência da República, Jair
Bolsonaro pediu o apoio de par-
lamentares para avançar em polí-
ticas destinadas a garantir a vida
de agentes de segurança pública
no exercício de suas funções.
Em sua conta no Twitter, o presi-
dente eleito fez um alerta sobre
o impacto da segurança desses
profissionais em outros setores.

 “É preciso o envolvimento
dos congressistas para que avan-
cemos nesta pauta e possamos
resgatar a economia e tudo que
cerca o bem-estar do cidadão e
do turista em solo brasileiro”,
disse Bolsonaro. “Economia,
turismo, segurança e muitos ou-
tros temas estão diretamente li-

gados”, acrescentou.
Segundo o presidente, a fal-

ta de segurança jurídica para as
forças de segurança pública co-
locam o país como um dos que
mais assassinam pessoas que
desempenham a função e, junto
com essa violência brutal, so-
mam-se quase 70 mil homicídi-
os por ano.

Bolsonaro retorna para o
Rio de Janeiro, depois de passar
o feriado do Natal na Restinga
da Marambaia, região litorânea
do estado. A expectativa é que o
presidente eleito e sua família
desembarquem em Brasília no
sábado (29) para se preparar para
as cerimônias de posse. (Agên-
cia Brasil)
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O presidente eleito, Jair Bolsonaro

Os ministros do futuro gover-
no do presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, reúnem-se nesta quinta-
feira, (27) em Brasília. Serão duas
etapas de reuniões: inicialmente
para capacitação e outra ministe-
rial. A segunda reunião, a ministe-
rial, será no gabinete de transição,
que funciona no Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB).

Antes pela manhã, haverá um
encontro na Escola Nacional de
Capacitação Pública (Enap), utili-
zada com frequência para cursos
destinados a funcionários gradua-
dos da União.

O ministro extraordinário da
Transição, Onyx Lorenzoni, con-
firmado para a Casa Civil, deve

Ministros do futuro governo
 se reúnem em Brasília

coordenar as atividades. Não
foram divulgados os temas
nem detalhes sobre os partici-
pantes.

As reuniões ocorrem a cin-
co dias da posse de Bolsonaro,
no próximo dia 1º de janeiro de
2019. A expectativa é que o pre-
sidente eleito e sua família de-
sembarquem em Brasília no
sábado (29) já para se prepa-
rar para as cerimônias.

Bolsonaro passou o feria-
do do Natal na Restinga da
Marambaia, região litorânea
do Rio de Janeiro. A previsão
é que ele retorne ainda hoje
para a capital fluminense.
(Agência Brasil)

A cerimônia de posse do pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro tem,
até o momento, a presença confir-
mada de 12 chefes de Estado. A
expectativa do Itamaraty é de que
60 delegações estrangeiras parti-
cipem da posse. 

Segundo o Ministério das Re-
lações Exteriores, a lista de auto-
ridades confirmadas tem mais três
vice-presidentes, 11 chanceleres,
16 enviados especiais e três dire-
tores de organismos internacio-
nais. Por motivos de segurança, o
órgão informou que não divulgará
a lista completa com os nomes de
cada uma dessas autoridades. 

As presenças já divulgadas são
de presidentes de países vizinhos,
como Maurício Macri (Argenti-
na), Sebastián Piñera (Chile), Ma-
rio Abdo Benítez (Paraguai), Taba-
ré Vázquez (Uruguai), Iván Duque

Posse de Bolsonaro
tem presença
confirmada de

12 chefes de Estado
Márquez (Colômbia) e Marín
Vizcarra (Peru).

Também vão desembarcar
em Brasília, o primeiro-mi-
nistro de Israel, Benjamin Ne-
tanyahu, o secretário de Esta-
do dos Estados Unidos, Mike
Pompeo, além do presidente
de Portugal, Marcelo Rebelo
de Sousa. Nesta quinta-feira
(27), o Itamaraty informou
que o vice-presidente do Co-
mitê Permanente da Assem-
bleia Popular (Parlamento chi-
nês), Ji Bingxuan, será o repre-
sentante da China.

Além disso, estão confir-
madas mais dez autoridades,
entre elas o chanceler da Ar-
gentina, Jorge Faurie. A lista
de convidados para a cerimô-
nia é de 140 pessoas. (Agên-
cia Brasil)

Assassino diz ter se desentendido com
Camata sobre processos judiciais

Uma disputa judicial
pode ter sido a principal motiva-
ção para que o ex-assessor par-
lamentar Marcos Venício Morei-
ra Andrade, 66 anos, assassinas-
se a tiros o ex-governador do
Espírito Santo e ex-senador,
Gerson Camata (MDB), na tar-
de de quarta-feira, (26). Segun-
do a secretaria estadual de Se-
gurança Pública, Andrade usou
uma arma não registrada para
balear Camata em uma rua mo-
vimentada do bairro Praia do
Canto, em Vitória.

Preso, Andrade admitiu o
crime e revelou às autoridades
policiais que fora condenado a pa-
gar cerca de R$ 60 mil ao ex-go-
vernador, em uma ação judicial
movida pelo político. O secretário
estadual de Segurança Pública,
Nylton Rodrigues, revelou que o
ex-assessor alegou  ter procurado
Camata para “tirar satisfação”
pelo prejuízo financeiro.

“Neste encontro, iniciou-se
uma discussão verbal, momento
em que o Marcos Venício sacou
uma arma e efetuou o disparo que
vitimou o nosso ex-governa-
dor”, informou Rodrigues. 

Camata moveu duas ações
contra Andrade a partir de abril
de 2009. Uma na esfera
criminal, que tramita no Tribunal
de Justiça do Espírito Santo (TJ-
ES). Outra, na esfera cível. Nes-
te segundo processo, já julgado
pelo Tribunal de Justiça do Dis-
trito Federal e Territórios
(TJDFT), o ex-governador capi-
xaba reclamou uma indenização
por danos morais decorrentes de
acusações feitas por Andrade e

obteve ganho de causa.
As acusações foram publica-

das pelo jornal O Globo, em 19
de abril de 2009. Em entrevista
ao jornal, o ex-assessor afirmou
que o então senador cometera
atos ilícitos civis, administrati-
vos e penais, tanto na esfera pú-
blica, quanto na vida privada. 
Além disso, dois dias depois, o
ex-assessor  procurou a Procu-
radoria da República em Vitória
e, voluntariamente, repetiu as
mesmas acusações.

As acusações motivaram a
Procuradoria e a Corregedoria
Parlamentar do Senado Federal
a instaurar procedimentos inves-
tigatórios contra Camata. Os
dois procedimentos foram pos-
teriormente arquivados por fal-
ta de provas. A partir daí, Cama-
ta decidiu processar o ex-asses-
sor. Na ação que ajuizou no
TJDFT, o ex-governador pediu,
inicialmente, R$ 1 milhão de
indenização por danos morais. 
Segundo o político, as acusa-
ções de Andrade atingiram sua
“integridade moral e respeitabi-
lidade no meio social”.

Ao depor à Justiça, Andrade
contou que ele e Camata se de-
sentenderam após quase 20 anos
trabalhando juntos. Tempos
depois, ao ser procurado por jor-
nalistas que queriam ouvi-lo a
respeito de indicações  políticas 
para a diretoria da Agência Naci-
onal do Petróleo (ANP), o ex-
assessor decidiu “desengasgar
todas as irregularidades/ilicitudes
perpetradas por Gerson Camata
durante os tortuosos anos em que
o acompanhou, sendo testemunha

presencial dos mesmos, livran-
do seu espírito de um fardo que
carregava praticamente a vida in-
teira”, conforme os autos.

Em abril de 2012, o juiz da
8ª Vara Cível de Brasília, Lean-
dro Borges de Figueiredo,  jul-
gou procedente o pedido de Ca-
mata, condenando Andrade a pa-
gar R$ 50 mil a título de indeni-
zação por danos morais e mais
R$ 5 mil de custas processuais
e honorários advocatícios.
Sem entrar no mérito dos atos
atribuídos ao ex-governador, o
magistrado afirmou que,  se 
Andrade tivesse recorrido aos
órgãos do Poder Público antes
de acusar Camata, teria agido
dentro dos limites legais, reque-
rendo a apuração de eventuais
desvios pelo político.

“No entanto, ao “desabafar”
para um jornalista, sabendo que
este desabafo seria publicado em
jornal de circulação nacional,
[Andrade] não estava se valendo
do Poder Público em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder”, pondera o juiz.

“Estava dando publicidade a
fatos desabonadores da vida pú-
blica e privada de um senador da
República, sabedor que este tem
em sua reputação, a base de sua
vida pública. Desta forma, extrapo-
lou seu direito de informar os ór-
gãos públicos e a partir daí deveria
comprovar os fatos alegados, sob
pena de ter de arcar com as conse-
quências advindas de suas acusa-
ções”, acrescenta o magistrado.

Bloqueio dos bens
Em 29 de maio deste ano, a

quantia devida foi integralmen-
te bloqueada por determinação
judicial. “Promovi a transferên-
cia do valor bloqueado para
conta à disposição deste Juízo,
conforme protocolo em anexo,
ficando a instituição financeira,
na pessoa do gerente-geral da
agência ali consignada, como
depositário fiel da quantia blo-
queada, a qual declaro efetivada
em penhora”, explicou o juiz
Leandro Borges de Figueiredo
no processo.

Segundo o advogado Helio
Deivid Amorim Maldonado, que
representava o ex-assessor pe-
rante a Justiça do Distrito Fede-
ral, considerando os juros e cor-
reção monetária, o valor bloque-
ado das contas de Andrade che-
ga a R$ 60 mil.

No Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJ-ES), além do
processo criminal movido por
Camata, Andrade responde tam-
bém a quatro processos ajuizados
pela administração de um shop-
ping onde ele possui quatro lojas
comerciais que alugava para ter-
ceiros. Segundo uma das advoga-
das que o representa nestas
ações, Franciny Sperandio, os
processos foram movidos contra
Andrade porque antigos locatári-
os deixaram de pagar as taxas de
condomínio. O shopping fica a
pouco mais de 1.3 quilômetro do
local onde Andrade baleou o ex-
governador. 

A reportagem procurou a ad-
vogada que defende Andrade em
relação ao assassinato de Cama-
ta, mas ainda não obteve respos-
ta.  (Agência Brasil)

Coaf investigou 370 mil pessoas
físicas e empresas em 2018

Órgão responsável por anali-
sar transações financeiras suspeitas,
o Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf) investigou
370 mil pessoas físicas e empresas
em 2018. O volume representa alta
de 10% em relação ao ano passado.
Em parceria com o Ministério Pú-
blico e autoridades policiais, o Coaf
conseguiu bloquear judicialmente
cerca de R$ 36 milhões no Brasil
e no exterior, relacionados a in-
vestigações sobre lavagem de di-
nheiro e outros crimes.

Os números constam de ba-
lanço divulgado na quinta-feira,
(27) pelo Coaf. Segundo os da-
dos, o total de pessoas investiga-

das baseia-se em 7.279 relatóri-
os de inteligência financeira
(RIF), que geraram 330 mil co-
municações de operações suspei-
tas e em espécie. O órgão tam-
bém informou ter recebido 6.915
pedidos de informações de auto-
ridades nacionais e ter feito 297
operações de troca de informa-
ções com unidades de inteligên-
cia financeira no exterior.

Entre os destaques do balan-
ço, o Coaf cita cerca de 400 re-
latórios de inteligência financei-
ra que auxiliaram a força tarefa
da Operação Lava Jato no Para-
ná e no Rio de Janeiro e outras
operações da Polícia Federal e

da Receita Federal. O órgão ci-
tou a colaboração nas Operações
Cui Bono, que investigou frau-
des na liberação de créditos pela
Caixa Econômica; Greenfield,
que investigou irregularidades
em fundos de pensão, e Cadeia
Velha, que investigou esquemas
de corrupção de lideranças da
Assembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj)
com a construtora Odebrecht e
empresas de ônibus urbanos.

O Coaf também informou
que os cerca de 400 relatórios
também ajudaram a desbaratar
esquemas de pagamentos de or-
ganizações criminosas que atu-

am dentro e fora de presídios. O
balanço também ressaltou o
acordo de capacitação de pesso-
as e de compartilhamento de
base de dados com o Tribunal de
Contas da União e a Secretaria
Nacional de Segurança Pública.

No texto do balanço, o Coaf
defendeu o projeto de lei que
pretende acelerar o congelamen-
to de bens de pessoas ligadas a
terroristas em cumprimento às
resoluções do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas. Com
o requerimento de urgência apro-
vado, o projeto está pronto para
votação no Plenário da Câmara
dos Deputados. (Agência Brasil)



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, sexta-feira, 28 de dezembro de 2018

Suporte Neutro Shimano cresce 40%
e atende 7 mil ciclistas em 2018

Página 8

Após participar de 24 provas de nove competições em 2017, serviço esteve presente em 34 disputas de 14 eventos esportivos neste ano

Presente nas principais com-
petições do Brasil, o serviço do 
Suporte  Neutro  Shimano passou
a ser feito, a partir deste ano, em
parceria com
a Blue Cycle (distribuidor ex-
clusivo da Shimano no País). Jun-
to à essa novidade, veio o aumen-
to de cerca de 40% no número
de provas e bikes atendidas. Se,
em 2017, foram 24 disputas de
nove competições com a presen-
ça do serviço da marca japonesa,
em 2018 essa participação subiu
para 34, em um total de 14 even-
tos esportivos. Após atender
5.100 ciclistas no ano passado,
nesta temporada 7.000 bike pas-
saram pelas mãos dos técnicos
da Shimano.

O serviço do Suporte Neutro
Shimano consiste no
apoio mecânico a todos os atle-
tas inscritos em competições de
ciclismo, independente da marca
da bicicleta, componentes e pa-
trocinadores. Este apoio, muitas
vezes decide uma prova, pois o
ciclista pode ter um problema
mecânico no meio do percurso
e é atendido rapidamente
pelos Anjos Azuis, apelido dado
a estes profissionais por ajuda-
rem centenas de bikers durante
os eventos esportivos.

“Mais uma vez o Suporte Neu-
tro Shimano colabora com a fi-
losofia da marca de apoio ao es-
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Tendas da Shimano na Vila Brasil Ride

porte, principalmente nos últi-
mos anos, presente em grandes
eventos como Olimpíadas Rio-
2016 e agora em Tóquio 2020.
O serviço incentiva cada vez mais
atletas, colabora na profissiona-
lização dos eventos e ajuda na
disseminação dos valores do ci-
clismo”, comentou Rogerio Tan-
credi, gerente comercial e de
marketing da Shimano Latin
America.

As competições Brasil Ride,
Ironman, GP Ravelli, GFNY Bra-
sil, MTB 12h e Shimano Fest
seguiram no calendário do Su-
porte Neutro Shimano. Outras
oito foram
novidade, ampliando o portfólio
do serviço no País. São
elas: Descida das Escadas de
Santos, Maratona Internacional
Estrada Real, Desafio Brou
Bruto, Volta Ciclística Internaci-
onal de Guarulhos, Sertão Dia-
mante, The Rock, Mineiro Sen-
se de MTB e 6h de MTB Gamaia.

“Foi um ano de muito traba-
lho, bastante corrido. Tivemos
um time compacto, mas muito
eficiente. Além das 34 provas
atendidas, tivemos também 25
treinamentos técnicos da Shima-
no em todo o Brasil, ou seja,
2018 foi realmente intenso.
Contamos com o apoio de vári-
os mecânicos das lojas parcei-
ras, as Shimano Service Center

(SSC), que nos ajudaram nessas
competições esportivas, além, é
claro, dos nossos parceiros da
Shimano Latin America”, expli-
cou Roberto Costa, responsável
pelo serviço do Suporte Neutro
Shimano na Blue Cycle.

Enquanto em provas menores
o serviço de Suporte Neutro
atendeu uma média de 80 a 100
ciclistas por dia, houve casos
especiais como o da ultramara-
tona Brasil Ride, no extremo Sul
da Bahia, que atingiu diariamen-
te a marca de 190 atendimentos, 
durante sete dias. Também me-
rece registro o Ironman Brasil,
em Florianópolis, onde 2.500
triatletas participaram da prova,
com cerca de 50% deles utili-
zando serviços básicos nos dias
anteriores à disputa, além dos
casos durante algumas horas da
competição. 

“De uma forma geral, o ano

foi bem produtivo. Alcançamos
os objetivos traçados e consegui-
mos dar apoio a 100% dos even-
tos esportivos onde planejamos
estar. Os treinamentos técnicos
foram realizados de forma bem
sucedida, sem que nenhum tives-
se necessidade de ser cancelado.
Em 2019, vamos nos estruturar
ainda mais. Teremos material
novo e nos modernizaremos para
atender cada vez melhor os ci-
clistas das principais provas do
Brasil. Isso sem esquecer dos
mecânicos, que cada vez mais
buscam por especialização e co-
nhecimento na área”, finalizou
Roberto Costa.

As provas atendidas - Ao
todo, cinco competições con-
centram cerca de 70% do total
de provas atendidas pelo Supor-
te Neutro: Brasil Ride, GP Ra-
velli, Ironman, Desafio Brou Bru-
to e Maratona Internacional Es-

trada Real, todas com três ou
mais etapas ao ano. A Brasil Ride
é a que promoveu mais disputas
no calendário, no total de
sete: 24h de MTB em Botucatu
(SP), Road Brasil Ride em Par-
dinho (SP), Warm Up em Botu-
catu (SP), 24h de MTB em Cos-
ta Rica (MS), Warm Up em Ilha-
bela (SP) e Ultramaratona Bra-
sil Ride e Maratona dos Desco-
brimentos, ambas em Porto Se-
guro (BA).

Em seguida, GP Ravelli e
Ironman, com seis e cinco pro-
vas, respectivamente. O GP Ra-
velli teve as etapas de Jacutinga
(MG), Piedade (SP), Ultra na
Serra da Canastra (MG), Águas
de Lindoia (SP), Espírito Santo
do Pinhal (SP) e São Tomé das
Letras (SP). Já o Ironman con-
tou com o 70.3 em Florianópo-
lis (SC), Ironman Brasil, também
em Florianópolis, 70.3 em Ma-
ceió (AL), 70.3 no Rio de Janei-
ro (RJ) e 70.3 em Fortaleza
(CE). Desafio Brou Bruto,
em Costa Rica (MS), São João
Batista da Glória (MG), Imbassaí
(BA) e Mariana (MG), e
a Maratona Internacional Estrada
Real, realizada em Ouro Branco
(MG), Mariana e Itabirito (MG),
fecharam a lista de provas com
mais de uma etapa realizada.

As provas de uma etapa única
foram: Descida das Escadas de

Santos (SP); Volta Ciclística In-
ternacional - Guarulhos (SP);
Sertão Diamante, em  Diamanti-
na (MG); Gran Fondo NY, em
Conservatória (RJ); IX Shimano
Fest, em São Paulo (SP); The
Rock - 1º Troféu Geocal Mine-
rações, em Santana de Parnaíba
(SP); Campeonato Mineiro Sen-
se de MTB, em Lagoa Santa
(MG); 12h de MTB, em Campi-
nas (SP); e 6h de MTB Gamaia,
em São José dos Campos (SP).
Sobre a Shimano - Empresa lí-
der de mercado em componen-
tes e acessórios para bicicle-
ta e pesca, a Shimano foi cri-
ada em 1921 e possui sede
em Sakai, no Japão. O escri-
tório da Shimano Latin Ame-
rica foi fundado em 2007, em
São Paulo.

A Shimano desenvolveu as
exclusivas tecnologias STI (Shi-
mano Total Integration - alavan-
ca de marchas e freio integra-
dos), SPD (Shimano Pedaling
Dynamics - para sapatilhas e
pedais) e SIS (Shimano Inde-
xSystem), entre outras, reco-
nhecidas e referência no mun-
do todo. Possui entre suas
marcas nomes que são sinôni-
mos de qualidade e performan-
ce no universo cicl ís t ico:
XTR, Dura Ace, Ultegra, DI2.
Mais informações no
site: bike.shimano.com.br

Brasil com o que há de
melhor na 94ª São Silvestre

Atletas nacionais tentarão recuperar o topo do pódio no dia 31

94ª  São Silvestre - Ederson

Na próxima segunda-feira,
dia 31 de dezembro, o ano espor-
tivo nacional terminará com a sua
mais tradicional e importante
prova de rua. A 94ª Corrida In-
ternacional de São Silvestre reu-
nirá 30 mil corredores de diver-
sas partes do mundo, com larga-
da na Avenida Paulista, próximo
ao número 2000, e chegada em
frente ao prédio da Fundação
Cásper Líbero, também na Ave-
nida Paulista, 900. O Brasil es-
tará representado por seus prin-
cipais corredores na atualidade,
todos buscando recuperar o topo
do pódio na disputa.

No masculino, as atrações
nacionais destes ano serão We-
llington Bezerra, que em 2018
foi campeão das Dez Milhas Ga-
roto, vice na Maratona Interna-
cional de São Paulo e 11º na
Maratona de Berlim; Gilmar Lo-
pes, vice nas Dez Milhas Garoto
e terceiro na Volta da Pampulha;
Giovani dos Santos, seis vezes

campeão da Pampulha e terceiro
na 10K Tribuna em 2018; e Éder-
son Pereira, melhor brasileiro no
ano passado (12º lugar), quando
venceu também a 10k de São
Bernardo do Campo. Em 2018,
foi quinto na Volta da Pampulha.

Joziane Cardoso encabeça o
time feminino. Melhor brasilei-
ra na São Silvestre de 2017, com
o décimo lugar, campeã da Pam-
pulha em 2014 e quarta coloca-
da na Tribuna 2018, a corredora
é uma das principais atletas do
gênero no país. Ao seu lado na
briga com as estrangeiras esta-
rão Andréia Hessel, campeã da
Maratona Internacional de São
Paulo 2018 e 20ª na Maratona de
Frankfurt, também neste ano, e
Tatiele Pereira, melhor brasilei-
ra na São Silvestre 2016, com  o
sétimo lugar, e quinta colocada
na  Meia Maratona de Buenos
Aires 2018.

A programação no dia da cor-
rida começará cedo. A categoria

Cadeirante começará às 8h20,
ficando o pelotão de elite femi-
nino às 8h40. Logo em seguida,
às 9h, será a vez da largada do
pelotão de elite masculino e atle-
tas da categoria geral.

Entrega de kits
A entrega de kits acontecerá

entre 27 e 30, durante a  EXPO
Atleta, que este ano será em novo
local: o Palácio de Convenções
do Anhembi (Halls Nobres 2 e
3), na Zona Norte de São Paulo,
localizado na Rua Professor Mil-
ton Rodrigues, s/n, Santana. A
programação ficou assim: nos
dias 27, 28 e 29 de dezembro, das
9h às 20h, e no dia 30 de dezem-
bro de 2018, das 9h às 16h. Não
haverá entrega de kits no dia da
prova nem mesmo após a mes-
ma, conforme regulamento.

A entrega será dividida por
setores/cores e numeral. O atle-
ta deverá verificar no e-mail ca-
dastrado no ato da inscrição o
setor e numeral que deverá reti-
rar seu  kit. Os setores são os
seguintes:  Setor Verde, abaixo
de 1h20min, de 1.000 a 9.099; 
Setor Marrom, entre 1h21min
e 1h35min, de 10.000 a 19.199;
Setor Azul , entre 1h36min e
1h50min, de 20.000 a 27.399, e
Setor Laranja , acima de
1h51min, de 28.000 a 32.499.

A entrega de kit para tercei-
ros só será feita mediante Procu-
ração Particular. Informações so-
bre procedimentos e documentos
necessários para a retirada estão
informados no site oficial,
www.saosilvestre.com.br. Mais
informações no site
www.saosilvestre.com.br.

F
ot

o/
 D

ja
lm

a 
Va

ss
ão

Copa Brasil Masculina:
CBV divulga tabela

da competição

Lucão no ataque

A Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV) divulgou a tabe-
la da Copa Brasil masculina de
vôlei 2019. Após o término da
fase classificatória da Superliga
Cimed 18/19, os oito primeiros
colocados na tabela se garanti-
ram na competição que terá a pri-
meira fase realizada nos dias 10
e 16 de janeiro. Na Fase Final,
os quatro times vencedores se
reunirão em Lages (SC) para a
disputa pelo título.

Em cruzamento olímpico, os
confrontos foram definidos em
Sesc RJ x Fiat/Minas (MG), Sada
Cruzeiro (MG) x Vôlei UM Ita-
petininga (SP), Sesi-SP x Copel
Telecom Maringá Vôlei (PR) e
EMS Taubaté Funvic (SP) x Vô-
lei Renata (SP).

Os quatro times mais bem
colocados têm o mando de
quadra na fase classificatória.
Na etapa seguinte, os vencedo-
res seguirão para Lages para a
disputa das semifinais. E, en-
tão, as duas equipes com re-
sul tado positivo se enfrentarão
na grande final.

Esta será a quinta edição da
Copa Brasil. A primeira, em
2014, aconteceu em Marin-
gá (PR) e reuniu equipes dos
do i s  na ipe s .  Em 2015 ,  a
competição feminina foi em
Cuiabá (MT) e a masculina
em Campinas  (SP) .  E nos
anos de 2016 e 2017, equi-
pes dos dois naipes também
disputaram o título na cida-
de campineira. Em 2018, os
finalistas jogaram no Sesi
Vi la  Leopoldina e  o  Sada

Cruzeiro é o atual campeão.

TABELA

Fase classificatória
Jogo 1 – 10.01 (QUINTA-

FEIRA) – Sesi-SP x Copel Tele-
com Maringá Vôlei (PR), às 19h,
no Sesi Vila Leopoldina, em São
Paulo (SP);

Jogo 2 – 10.01 (QUINTA-FEI-
RA) – EMS Taubaté Funvic (SP) x
Vôlei Renata (SP), às 20h, no giná-
sio Abaeté, em Taubaté (SP);

Jogo 3 – 16.01 (QUARTA-
FEIRA) – Sesc RJ x Fiat/Minas
(MG), às 20h, na Jeunesse Are-
na, no Rio de Janeiro (RJ);

Jogo 4 – 16.01 (QUARTA-
FEIRA) – Sada Cruzeiro (MG) x
Vôlei UM Itapetininga (SP), às

20h, no ginásio do Riacho, em
Contagem (MG).

Semifinais
Jogo 5 – 26.01 (SÁBADO)

– Vencedor do Jogo 1º x 8º X
Vencedor do jogo 4º x 5º - Gi-
násio Jones Minoso, em Lages
(SC) – SPORTV;

Jogo 6 – 26.01 (SÁBADO)
– Vencedor do jogo 2º x 7º X
Vencedor do jogo 3º x 6º - Gi-
násio Jones Minoso, em Lages
(SC) – SPORTV.

Final
Jogo 7 – 27.01 (DOMIN-

GO) – Vencedor do jogo 5 x
Vencedor do jogo 6 - Ginásio
Jones Minoso, em Lages (SC)
– SPORTV.
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