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Ceará convocará militares da
reserva para reforçar segurança

São Paulo inicia envio de
notificações do IPTU 2019
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Consultas de CPFs para vendas a
prazo no comércio crescem 2,8%

Produção de bicicletas
aumenta 15,9% no Brasil

Esporte
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,69
Venda:       3,69

Turismo
Compra:   3,55
Venda:       3,85

Compra:   4,24
Venda:       4,24

Compra: 141,55
Venda:     170,24

O Hinode Barueri (SP) e o
Minas Tênis Clube (MG) due-
larão, nesta terça-feira (15),
no encerramento do turno da
Superliga Cimed feminina de
vôlei 18/19. A equipe do trei-
nador José Roberto Guima-
rães receberá o time de Belo
Horizonte (MG), invicto na
competição, às 19h30, no gi-
násio José Correa, em Baru-
eri (SP). A partida será válida
pela sexta rodada do turno. A
equipe de Barueri (SP) está

Hinode Barueri recebe
Minas Tênis Clube no
encerramento do turno

em quarto lugar na tabela de
classificação, com 20 pon-
tos (sete vitórias e três der-
rotas). O Minas Tênis Clu-
be é o único invicto na Su-
perliga Cimed feminina 18/
19, com 28 pontos, e 10 re-
sultados positivos. O Den-
til/Praia Clube (MG) está na
liderança, com 30 pontos
(10 vitórias e uma derrota),
e um jogo a mais do que a
equipe do treinador Stefano
Lavarini.                     Página 8

Equipe o X Rally Team
termina etapa mais longa

do Dakar no top-10
Dakar é sinônimo de per-

rengue. E as duplas do X Rally
Team, equipe brasileira que
compete entre os UTVs no
principal rali do planeta, vêm
tirando esta conclusão dia
após dia. No domingo (14) foi
disputada a sexta de dez eta-
pas da prova, no dia mais lon-
go de competição até agora,
com 310 quilômetros crono-
metrados de um total de 810
enfrentados entre Arequipa e
San Juan de Marcona. Ambos
os irmãos Baumgart tiveram
de parar por diversas vezes
pelo caminho pelos mais va-
riados motivos.           Página 8

Cristian Baumgart e Beco Andreotti fecharam o dia com o 11º
melhor tempo
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Bia vence a primeira no
Australian Open e desafia

número 2 do mundo
Em mais uma grande atu-

ação, a tenis ta paulista Bea-
triz Haddad Maia (Eurofar-
ma/ SantoDigital/ Generali/
Booking.com/ Joma/ Head/
Solinco/ CBT/ IMG) estreou
com vitória, na madrugada
desta segunda-feira, na cha-
ve principal do  Austral ian
Open.

Bia bateu a norte-america-
na Bernarda Pera, 68º do mun-
do, em 2 sets a 1, parciais de 6/
3 5/7 6/4, em 2h22min de par-
tida.                                  Página 8
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Bia Haddad Maia enfrenta Kerber pela primeira vez na carreira

Copa América de Downhill
4X 2019 terá nova pista
como desafio aos pilotos

Copa América de Downhill 4X 2019

Além de reunir as principais
feras do Mountain Bike Downhill
nacional e convidados do exterior,
a Copa América também se desta-
ca por seu percurso. Técnico, rápi-
do e repleto de desafios, o trajeto
montado no Ski Mountain Park, em

São Roque (SP), é outro grande
atrativo. Essa é a expectativa tam-
bém para este ano  na Copa Amé-
rica de Downhill 4X  2019, mar-
cado para o período de 18 a 20
de janeiro, que promete adrena-
lina e emoção de sobra. Página 8
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Encontrada
segunda

caixa preta
de avião que

caiu na
Indonésia

As autoridades da Indoné-
sia anunciaram na segunda-fei-
ra (14) que localizaram a se-
gunda caixa preta que registra
o áudio da cabine do avião da
Lion Air, que caiu naquele país
em outubro do ano passado,
matando 189 pessoas. Apesar
do nome, a caixa preta dos avi-
ões tem  a cor laranja para fa-
cilitar a  localização  em caso
de acidente.

“Recebemos a confirma-
ção esta manhã do presidente
do Comitê Nacional de Segu-
rança nos Transportes”, disse o
vice-ministro do Mar, Ridwan
Djamaluddin.              Página 3

Battisti chega
a Roma após

quase 40
anos foragido

da Justiça
Cesare Battisti, 64 anos,

chegou na segunda-feira (14)
ao aeroporto de Ciampino, em
Roma. Vestindo calça jeans e
uma jaqueta marrom, ele des-
ceu do avião sem algemas e foi
recebido por agentes do grupo
operacional móvel da polícia
penitenciária.

Logo depois, Battisti foi
levado para a prisão de Re-
bibbia, na capital italiana,
onde será colocado na ala
de segurança máxima para
cumprir pena de prisão per-
pétua.                           Página 3
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

20º C

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

Previsão do Tempo

Produção e uso de bicicletas vêm crescendo no Brasil   

As fabricantes de bicicletas
produziram 773.641 unidades em
2018, volume 15,9% superior ao
de 2017 (667.363 unidades), de
acordo com dados da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Mo-
tocicletas, Ciclomotores, Moto-
netas, Bicicletas e Similares

(Abraciclo), divulgados na segun-
da-feira (14) em São Paulo.

Em dezembro, foram produzidas
21.857 unidades, volume equivalen-
te ao do mesmo período de 2017
(21.879 unidades). Na comparação
com novembro de 2018 (83.726 uni-
dades), houve queda de 73,9%.

Segundo o vice-presidente
do Segmento de Bicicletas da
Abraciclo, Cyro Gazola, a reto-
mada nos negócios, após quatro
anos em declínio, foi impulsio-
nada pela maior oferta de produ-
tos, preços mais competitivos e
expansão da mobilidade urbana.

“Isso mostra com clareza o
impacto positivo da ampliação
das redes de ciclovias, ciclofai-
xas e ciclorrotas nas cidades bra-
sileiras”, disse. Ele ainda atribui
ao desempenho positivo a uma
redução do índice de inadimplên-
cia dos consumidores, aliada ao
aumento da oferta de crédito pe-
las instituições financeiras.

Os volumes de bicicletas produ-
zidos no Polo Industrial de Manaus
(PIM) em 2018 foram distribuídos
para comercialização para as seguin-
tes regiões do País: Sudeste, com
55,4% das unidades; Sul, 19,5%;
Nordeste, 14,7%; Centro-Oeste,
5,8%; e Norte, 4,6%.        Página 3

Ibovespa bate novamente recorde;
dólar e euro fecham em queda

Página 4

O número de consultas de
Cadastro de Pessoas Físicas -
CPFs - para vendas a prazo no
comércio varejista brasileiro
aumentou 2,8% em 2018 na
comparação com o ano anteri-
or, aponta o Indicador de Ati-
vidade do Varejo, lançado este
mês pela Confederação Naci-
onal de Dirigentes (CNDL) e
pelo Serviço de Proteção ao

Crédito (SPC Brasil).
Esta é a maior alta para o

mês de dezembro desde 2014,
quando o aumento foi de 2,2%.

O indicador é um termôme-
tro da intenção de compras a
prazo por parte do consumidor
e abrange os segmentos de su-
permercados, lojas de roupas,
calçados e acessórios, móveis
e eletrodomésticos.   Página 3
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Bolsonaro vai a Davos
mostrar um Brasil livre de

amarras ideológicas

Inflação para idosos
 fecha 2018 em 4,75%,

informa FGV

Anistia pede a governo do RJ
compromisso com solução

do caso Marielle

O Ibovespa, principal indicador
das ações mais negociadas na B3,
antiga BM&F Bovespa, novamen-
te bateu recorde na segunda-feira
(14), atingindo 94.474 pontos,
uma elevação de 0,87% em rela-
ção ao pregão da sexta-feira (11).

As ações que mais valoriza-
ram foram as da Viavarejo ON
(6,87%), Sabesp ON (5,34%) e

Estacio Porton (4,49%). Os pa-
péis que mais perderam valor
foram os da Usiminas (-3,05%),
Lojas RennerON (-1,82%) e
Natura ON (-1,59%).

O dólar comercial fechou o dia
cotado a R$ 3,69, com queda de
0,41%. Já o euro encerrou a segun-
da-feira a R$ 4,24 para venda, em
baixa de 0,15%.(Agencia Brasil)
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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). Na
Internet desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi um dos pi-
oneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal 

C Â M A R A  ( S P ) 

Ex-presidente (2005 reeleito em 2006) Roberto Trípoli (no
PSDB hoje no PV), vereador que teve 7 mandatos e que assumiu
a presidência  do PV paulistano. O deputado estadual, que não
concorreu pra não prejudicar candidaturas da família, retomará a
grife que é sua no Meio Ambiente.       

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

Desde que assumiu a prefeitura de São Paulo, tenho publica-
do que Bruno (PSDB) é o mais jovem prefeito da história, o que
de fato é verdade porém em relação ao Século 21. O mais jovem
da história foi Jânio Quadros, ainda no Século 20. Em tempo:
hoje o Bruno está #CovasSendoCovas     

A S S E M B L E I A  ( S P )  

Embora a votação seja aberta, o que rolar nas eleições ainda
secretas das Mesas Diretoras da Câmara dos Deputados e Sena-
do da República vai repercutir 1 mês e meio depois na maior
Assembleia estadual do Brasil. Não dá pra descartar Descartes,
mas no Século 21 com “existo, logo talvez pense”.       

G O V E R N O  ( S P ) 

Deputado estadual Fernando (PSDB) vai resgatar a importân-
cia que o PROCOM (SP) já teve. O professor de Direito e oriun-
do do Ministério Público e ex-presidente da ALESP vai colocar
o órgão no Século 21 e fazer com que o consumidor saiba que o
que tiver que ser feito vai ser feito. E ponto.               

C O N G R E S S O 

Major Olímpio, eleito senador (PSL paulista) segue em cam-
panha pela missão de se for o caso ‘ir pras cabeças’ na disputa
pela presidência do Senado. Caso haja um acordo pra que um se-
nador ou senadora que não esteja no 1º mandato for candidato(a)
ele sabe bem que cada coisa na sua hora.          

P R E S I D Ê N C I A

O oriundi Bolsonaro (PSL) vai colher as faturas da prisão de
Batisti pra cumprir prisão perpétua na Itália e seu Ministro (Jus-
tiça) Moro também. Evo Morales ter dado ‘passaporte’ pro go-
verno italiano deixou claro porque veio na posse não foi de gra-
ça. O indígena boliviano não é o ‘tonto’ do ‘Zorro’.        

P A R T I D O S 

PT (ainda do Lulismo): uma das piores escravidões é a que
nos prende eternamente às lógicas partidárias. A eleita deputada
(ainda senadora) Gleise, 1ª mulher president(a) da sigla, ter que
fazer o papel de que Maduro (Chavismo) é ‘democrático’ e a Ve-
nezuela é ‘exemplo’ de governo pro Brasil ...      

P O L Í T I C O S 

... e o mundo. PODEMOS (ex-PTN): vereador Mario Covas
(ex-PSDB), que se em tese fosse vice do então governador (SP)
França (dono paulista do PSB) podia ter mudado a lógica da vota-
ção pelo Interior, começa a tirar ‘do papel’ a condição de presi-
dente do diretório estadual. É o fim da provisoriedade ...

B R A S I L E I R O S 

... Por ter o rosto bem semelhante ao que tinha o pai (falecido
ex-governador - SP), boa parte da votação que teve pro Senado
teria tido na chapa. Em tempo: a sede do PODEMOS será no pró-
prio escritório da de Covas (rua Banibas, em Pinheiros). Coisa
de quem pensa nas lógicas partidárias territoriais. 

EDITOR

A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO foi
se tornando referência na imprensa. Está dirigente na Associ-
ação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu Medalha
Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar de Honra
ao Mérito (Assembleia Legislativa de São Paulo). 

_________________________________
EMAIL  cesar@cesarneto.com

A Secretaria Municipal da
Fazenda de São Paulo inicia nes-
ta terça-feira (15) o envio das
notificações do Imposto Predi-
al e Territorial Urbano (IPTU)
2019 para os contribuintes isen-
tos e, na quinta-feira (17), para
os que possuem valores a pagar.
Dependendo da data de vencimen-
to (confira o calendário), as no-
tificações continuarão a ser en-
viadas até o dia 14 de fevereiro.
O pagamento da primeira parce-
la ou cota única de todos os con-
tribuintes ocorre em fevereiro.

A partir de terça-feira (15/
01), os contribuintes já poderão
consultar os valores do IPTU
2019 e realizar o pagamento à
vista ou da primeira parcela do
imposto, sem a necessidade de
aguardar o recebimento da noti-
ficação. A consulta aos valores
deve ser feita exclusivamente
pelo site oficial da Prefeitura de
São Paulo, no
link www.prefeitura.sp.gov.br/
iptu, buscando a opção Emissão
de 2ª Via.

Assim como em 2018, nes-
te ano não haverá o envio men-

sal de boletos de pagamento do
IPTU para os contribuintes que
não efetuarem o pagamento à
vista. Os contribuintes vão rece-
ber inicialmente a notificação de
lançamento do imposto com a
opção de pagamento à vista ou
da primeira parcela. Quem op-
tar pelo parcelamento recebe-
rá posteriormente, num único
formulário, todos os boletos
das parcelas seguintes. Eles
poderão continuar a ser pagos
mensalmente, conforme os ven-
cimentos.

Quem optar pelo pagamento
do IPTU à vista terá um descon-
to de 3% no tributo. Outra van-
tagem de quitar o imposto à vis-
ta é evitar o eventual esqueci-
mento de pagamento de alguma
parcela mensal, o que gera
acréscimos moratórios.

As formas de pagamento do
imposto seguem inalteradas: ele
poderá ser realizado nos termi-
nais de autoatendimento ou pelo
internet banking dos bancos con-
veniados (consulte a lista aqui).
Por esses canais online, não há
necessidade do documento im-

presso, basta a informação do
número de cadastro do imóvel
(que pode ser obtido nas notifi-
cações do IPTU). O pagamento
também poderá ser realizado
nos guichês de caixa e nas loté-
ricas – para esses canais é ne-
cessário o documento impresso.

O pagamento também pode
ser realizado por débito automá-
tico – para os contribuintes que
fizeram essa opção em anos an-
teriores, ela continuará valendo
para 2019. Quem ainda não op-
tou por esta modalidade deverá
realizar o pagamento da 1ª par-
cela pelos canais normais, mas
poderá fazer essa opção até a
data de vencimento dessa parce-
la, sendo que a opção pelo débi-
to automático passará a valer já
a partir da 2ª parcela.

Entenda o IPTU
Para facilitar o entendimen-

to da Notificação de Lançamen-
to do IPTU, a Secretaria da Fa-
zenda de São Paulo disponibili-
za um tutorial na internet . Com
a ferramenta, de fácil utilização
e linguagem simples e acessível,

os contribuintes poderão com-
preender o significado de cada
informação constante na cartela
do imposto.

O tutorial permite aos con-
tribuintes conseguirem breves
descrições de cada campo
da Notificação de Lançamento
do IPTU, simplesmente passan-
do o cursor do mouse sobre o
local da dúvida, e ainda acessa-
rem descrições detalhadas e a
legislação pertinente ao impos-
to. Caso o contribuinte tenha al-
guma dificuldade para visualizar
as informações, pode acessar o
tutorial por meio de outro nave-
gador de internet.

Além disso, os contribuintes
podem acessar os questiona-
mentos mais frequentes na
página www.prefeitura.sp.gov.br/
iptu. Caso a dúvida persista, os
moradores podem entrar em
contato com a Secretaria Muni-
cipal da Fazenda por seu canal
oficial de atendimento
(www.prefeitura.sp.gov.br/fale-
comafazenda) ou comparecer na
Subprefeitura mais próxima de
sua residência.

Programa de manutenção qualifica
94 unidades de saúde na cidade

A Prefeitura de São Paulo
anunciou na segunda-feira (14)
o início do programa de
manutenção em 94 equipamen-
tos de saúde em todas as regi-
ões da capital. Os serviços de
manutenção contam com me-
lhorias na acessibilidade, nos
telhados, manutenções elétricas,
hidráulicas, pintura e outras
adaptações. O investimento pre-
visto para a realização desta pri-
meira etapa é de R$ 40 milhões.

“Quanto mais a gente melho-
rar a atenção básica mais nós

vamos desafogar os nossos hos-
pitais e melhor nós vamos aten-
der a nossa população. Muito
melhor do que começar uma
obra nova é fazer funcionar bem
aquilo que já existe”, disse o pre-
feito Bruno Covas.

As melhorias serão feitas
com materiais de primeira linha
e por mão de obra especializada.
A previsão é que os serviços se-
jam finalizados em quatro meses
a partir da data de início, porém,
em caso de necessidade, os con-
tratos poderão ser prorrogados.

Dentre os equipamentos de
saúde que receberão o serviço
estão Unidades Básicas de
Saúde (UBS), AMA/UBS, Cen-
tros de Assistência Psicossoci-
al (CAPS), Centros de Convi-
vência e Cooperativa (CECCO), 
Ambulatórios de Especialidade, 
AMA Especialidades (AMA
E), Centro Especializado em
Reabilitação (CER) II, Centro de
Referência DST/Aids, CTA DST/
Aids eHospital Dia.

A execução e fiscalização
dos serviços de melhorias e ma-

nutenções ficam a cargo da  Se-
cretaria Municipal de Infraestru-
tura Urbana e Obras (Siurb/
EDIF), por meio de contratos de
ata de registro de preços. Cabe-
rá a pasta emitir as ordens de
serviço para as adequações e
manutenções necessárias.

Também participaram do
anúncio os secretários munici-
pais Edson Aparecido (Saúde) e
Vitor Aly (Siurb) na UBS Vila
Constância, em Cidade Ademar,
na Zona Sul, que terá sua cober-
tura substituída.

Portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico
disponibiliza relação de vagas em processos
seletivos realizados nas unidades do CATe

Pessoas que buscam recolo-
cação no mercado de trabalho,
ou até mesmo o primeiro em-
prego, podem acessar diaria-
mente a lista de vagas em pro-
cessos seletivos no site
da Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico
(SMDE). O processo é feito nas
24 unidades do Centro de Apoio

ao Trabalho e Empreendedoris-
mo (CATe). Há oportunidades
para diversas áreas.

Esta segunda-feira (14/01) já
começa com oportunidades para
atendente de bilheteria, portei-
ro, recuperador de crédito, aten-
dente de telemarketing, monta-
dor de móveis, auxiliar de lim-
peza, atendente de bilheteria. A

planilha com a relação das vagas,
o nível de experiência exigido,
escolaridade, salário e o tipo de
contratação está disponível aqui.

O objetivo é inserir os de-
sempregados no mercado de tra-
balho, além de auxiliar os traba-
lhadores na melhora de seu per-
fil pessoal e profissional. Duran-
te o atendimento, caso exista

uma vaga de emprego compatí-
vel com o trabalhador, este re-
ceberá uma carta de encaminha-
mento para participar dos pro-
cessos seletivos.

Para fazer um cadastro, é
necessário comparecer na uni-
dade do CATe mais próxima
com o RG, CPF, a carteira de tra-
balho e o número do PIS.

Cidade de SP recebe 46ª edição da
Feira Internacional de Calçados

Na segunda-feira (14), o go-
vernador João Doria presidiu a
abertura oficial da 46ª Feira In-
ternacional de Calçados, Artefa-
tos de Couro e Acessórios de
Moda – Couromoda 2019, rea-
lizada na capital paulista.

O evento é líder em lança-
mentos e vendas de calçados e
acessórios na América Latina, ao
reunir lojistas de todo o Brasil,
além de compradores globais.

“Tenho certeza de que a 46ª

edição da Couromoda será a fei-
ra da virada e da mudança. Por-
tanto, recomendo aos empresá-
rios que sejam audaciosos, acre-
ditem nos negócios e no Brasil.
Fazer parte dessa mudança é ter
coragem para os empreendi-
mentos”, ressaltou, em discur-
so, o governador João Doria.

História
A iniciativa será realizada no

Expo Center Norte até a próxi-

ma quinta-feira (17). Entre se-
gunda (14) e quarta-feira (16), o
evento ocorrerá entre 10h e 20h. Na
quinta-feira (17), as atividades terão
início às 10h e terminarão às 17h.
Com mais de 40 anos de história, a
Couromoda se posiciona como pla-
taforma completa do segmento.

“Devemos valorizar segmen-
tos para os quais temos vocação,
que é caso do calçado. Nosso
desafio é crescer no mercado
internacional e tornarmos mais

competitivos no ambiente inter-
no”, salientou o governador do
Rio Grande do Sul, Eduardo Lei-
te, que também participou da
abertura do evento.

Entre os projetos especiais,
o evento oferece o “Couromo-
da Primeira”, espaço no qual as
microempresas têm oportunida-
de de apresentar a marca para
compradores e companhias do
mercado de moda, além de di-
versas ações, como fóruns.

Iniciativa da CDHU possibilita o
exercício da cidadania pelos jovens

Desde 2012, o programa
CDHU – Esporte, Lazer e Cida-
dania promove a inclusão de cri-
anças e adolescentes que moram
nos conjuntos da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo.
A iniciativa possibilita o exercí-
cio da cidadania por meio da prá-
tica esportiva.

O projeto já beneficiou mais
de 1,4 mil jovens, por meio de
festivais, campeonatos, torneios,
gincanas recreativas e esporti-
vas. Em 2016 e 2017, diversas
atividades foram realizadas nas
cidades de Cubatão, Lavrinhas,
Guaratinguetá, Sorocaba, Bata-
tais, São José do Rio Preto,

Américo Brasiliense, Pedro de
Toledo, Itapetininga, Cenário
Lange e São Paulo.

Vale destacar que as escoli-
nhas de futsal e futebol de cam-
po, por exemplo, atenderam
mais de 600 crianças e adoles-
centes que residem nas moradi-
as da CDHU e no entorno. Cida-
dãos entre 5 e 17 anos, residen-
tes nos conjuntos habitacionais
atendidos pela CDHU, podem
participar.

Referências
Uma das missões da ação

está a importância da inclusão
social por meio do esporte, o
que cria referências para os par-

ticipantes. “A valorização do es-
porte no Brasil e no mundo tam-
bém é disseminada com as mo-
dalidades envolvidas”, ressalta
Gilvan Medeiros, coordenador
do projeto. “Oferecer mais saú-
de, equilíbrio físico, motor e
psicológico também estão entre
os objetivos”, acrescenta.

De acordo com os envolvi-
dos na ação, o trabalho democra-
tiza a prática esportiva e de la-
zer, além de provocar mudanças
comportamentais na rotina de
crianças e dos adolescentes. “A
qualidade de vida do meu filho
melhorou muito depois do pro-
jeto esportivo. Sinto que ele está
muito mais disposto no cotidia-

no, revela João Oswaldo Batis-
ta, morador de um conjunto ha-
bitacional da CDHU em Soroca-
ba, no interior paulista.

“Os interessados em partici-
par podem ter acessos às moda-
lidades futsal, futebol, voleibol,
basquetebol, handebol, xadrez e
artes marciais”, explica Maris-
tela Valenciano, gerente de Ação
Institucional Integrada da
CDHU.

“A relação dos moradores
melhorou muito. Levamos nos-
sos filhos para a quadra e fica-
mos mais próximos dos outros
pais”, salienta Maria Teresa Sil-
va, manicure e moradora da uma
unidade da CDHU de Sorocaba.
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Encontrada segunda
caixa preta de avião

que caiu na Indonésia
As autoridades da Indonésia anunciaram na segunda-feira (14)

que localizaram a segunda caixa preta que registra o áudio da ca-
bine do avião da Lion Air, que caiu naquele país em outubro do
ano passado, matando 189 pessoas. Apesar do nome, a caixa pre-
ta dos aviões tem  a cor laranja para facilitar a  localização  em
caso de acidente.

“Recebemos a confirmação esta manhã do presidente do Co-
mitê Nacional de Segurança nos Transportes”, disse o vice-mi-
nistro do Mar, Ridwan Djamaluddin.

Restos humanos também foram descobertos no mesmo local
onde as equipes de investigação encontraram o equipamento que
registra o áudio, acrescentou Djamaluddin.

Se caixa preta que anota as conversas entre os pilotos não
estiver danificada poderá fornecer informações adicionais vali-
osas aos investigadores.

Uma das caixas, a que guarda os dados do voo, foi encontrada
pouco depois do acidente. Ela mostrou que o indicador de velo-
cidade do avião havia apresentado defeitos nos últimos quatro
voos do avião da Lion Air, antes de este cair no Mar de Java.

O voo JT610 caiu no mar 13 minutos depois de decolar de
Jacarta, capital do país, com destino a uma ilha vizinha, e logo
após o piloto pedir para regressar ao aeroporto na capital, no dia
29 de outubro. (Agencia Brasil)

Battisti chega a
Roma após quase
40 anos foragido

da Justiça
Cesare Battisti, 64 anos, chegou na segunda-feira (14) ao ae-

roporto de Ciampino, em Roma. Vestindo calça jeans e uma ja-
queta marrom, ele desceu do avião sem algemas e foi recebido
por agentes do grupo operacional móvel da polícia penitenciária.

Logo depois, Battisti foi levado para a prisão de Rebibbia, na
capital italiana, onde será colocado na ala de segurança máxima
para cumprir pena de prisão perpétua.

Battisti foi capturado no último sábado (12) nas ruas de Santa
Cruz de La Sierra, na Bolívia, por agentes bolivianos em parceria
com italianos. Segundo um vídeo feito no momento da prisão,
ele usava barba, óculos de sol, jeans e camiseta azul. Não mos-
trou resistência, não apresentou documentos e respondeu a algu-
mas perguntas em português.

Condenado à prisão perpétua na Itália, Battisti foi sentencia-
do pelo assassinato de quatro pessoas na década de 1970, quando
integrava o grupo Proletários Armados pelo Comunismo, um bra-
ço das Brigadas Vermelhas. Ele se diz inocente. Para as autorida-
des brasileiras, é considerado terrorista.

No Brasil desde 2004, o italiano foi preso três anos depois.
O governo da Itália pediu sua extradição, aceita pelo Supremo
Tribunal Federal. Contudo, no último dia de seu mandato, em
dezembro de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva
decidiu que Battisti deveria ficar no Brasil. (Agencia Brasil)

O número de consultas de
Cadastro de Pessoas Físicas -
CPFs - para vendas a prazo no
comércio varejista brasileiro
aumentou 2,8% em 2018 na
comparação com o ano anteri-
or, aponta o Indicador de Ativi-
dade do Varejo, lançado este mês
pela Confederação Nacional de
Dirigentes (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil).

Esta é a maior alta para o mês
de dezembro desde 2014, quan-
do o aumento foi de 2,2%.

O indicador é um termôme-
tro da intenção de compras a pra-
zo por parte do consumidor e
abrange os segmentos de super-
mercados, lojas de roupas, cal-
çados e acessórios, móveis e
eletrodomésticos.

Segundo o SPC Brasil, a
taxa confirma a tendência de

retomada do varejo, mesmo
que o volume das vendas não
tenha alcançado patamares an-
teriores à crise.

Dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) do terceiro trimestre de
2018 mostraram avanço de 3,3%
no Produto Interno Bruto (PIB)
do comércio acumulado de qua-
tro semestres.

“A melhora dos níveis de

confiança e o clima de otimis-
mo para uma retomada mais for-
te da economia ajudaram a im-
pulsionar a atividade varejista.

Mesmo considerando apenas
uma parcela das vendas, aquelas
feitas a prazo, o indicador su-
gere avanço das vendas do va-
rejo ao longo do último ano”,
disse a economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti.
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro prevê
inflação em 4,02% neste ano

A inflação, calculada pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
neste ano deve ficar em 4,02%.
Essa é a previsão de institui-
ções financeiras consultadas
pelo Banco Central (BC) todas
as semanas sobre os principais
indicadores econômicos.

Na semana passada, a pro-
jeção para o IPCA estava em
4,01%. A estimativa segue
abaixo da meta de inflação que
é 4,25%, com intervalo de to-
lerância entre 2,75% e 5,75%,
neste ano.

Para 2020, a projeção para
o IPCA segue em 4%. Para

2021 e 2022, a estimativa per-
manece em 3,75%.

A meta de inflação é 4%,
em 2020, e 3,75%, em 2021,
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual para os
dois anos (2,5% a 5,5% e
2,25% a 5,25%, respectiva-
mente).

O BC usa como principal
instrumento a taxa básica de ju-
ros, a Selic, atualmente em
6,5% ao ano, para alcançar a
meta da taxa inflacionária.

De acordo com o mercado
financeiro, a Selic deve encer-
rar 2019 em 7% ao ano e subir
em 2020 para 8% ao ano, per-

manecendo nesse patamar em
2021 e 2022.

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) aumenta a Se-
lic para conter a demanda aque-
cida, e isso causa reflexos nos
preços porque os juros mais
altos encarecem o crédito e
estimulam a poupança.

Quando o Copom diminui a
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação.

A manutenção da taxa bási-
ca de juros indica que o Copom
considera as alterações anteri-

ores suficientes para chegar à
meta de inflação.

Atividade econômica
A projeção para a expan-

são do Produto Interno Bru-
to (PIB) – a soma de todos
os bens e serviços produzi-
dos no país – foi ajustada de
2 ,53% pa ra  2 ,57% nes t e
ano. Para os próximos três
anos, a previsão de cresci-
mento é 2,50%.

A previsão do mercado fi-
nanceiro para a cotação do dó-
lar permanece em R$ 3,80 no
final deste ano e de 2020.
(Agencia Brasil)

Produção de bicicletas
aumenta 15,9% no Brasil

As fabricantes de bicicletas
produziram 773.641 unidades
em 2018, volume 15,9% supe-
rior ao de 2017 (667.363 uni-
dades), de acordo com dados da
Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Motocicletas, Ciclo-
motores, Motonetas, Bicicletas
e Similares (Abraciclo), divulga-
dos na segunda-feira (14) em
São Paulo.

Em dezembro, foram produ-
zidas 21.857 unidades, volume
equivalente ao do mesmo perí-
odo de 2017 (21.879 unidades).
Na comparação com novembro
de 2018 (83.726 unidades),
houve queda de 73,9%.

Segundo o vice-presidente
do Segmento de Bicicletas da

Abraciclo, Cyro Gazola, a re-
tomada nos negócios, após
quatro anos em declínio, foi
impulsionada pela maior ofer-
ta de produtos, preços mais
competitivos e expansão da
mobilidade urbana.

“Isso mostra com clareza o
impacto positivo da ampliação
das redes de ciclovias, ciclo-
faixas e ciclorrotas nas cidades
brasileiras”, disse. Ele ainda
atribui ao desempenho positi-
vo a uma redução do índice de
inadimplência dos consumido-
res, aliada ao aumento da ofer-
ta de crédito pelas instituições
financeiras.

Os volumes de bicicletas
produzidos no Polo Industrial de

Manaus (PIM) em 2018 foram
distribuídos para comercializa-
ção para as seguintes regiões do
País: Sudeste, com 55,4% das
unidades; Sul, 19,5%; Nordeste,
14,7%; Centro-Oeste, 5,8%; e
Norte, 4,6%.

Projeções
De acordo com a Abraci-

clo, a produção de bicicletas
deve ter um aumento de 10,8%
em 2019, chegando a 857.000
unidades.  

Segundo Gazola, a expecta-
tiva está baseada nas mudanças
e implantação de novas medidas
na economia, que podem ocor-
rer com o novo governo, além
da continuidade dos lançamen-

tos de bicicletas de maior valor
agregado.

De acordo com o executivo,
o mercado percebe e responde
positivamente à melhoria contí-
nua da tecnologia, qualidade e
gama de oferta dos produtos e
marcas nacionais, que têm pre-
ços mais acessíveis aos consu-
midores.

“Com a redução do endivida-
mento das famílias, devem ser
retomadas as compras planeja-
das, tendo, ainda, o apoio do va-
rejo na oferta de crédito mais
acessível. Esses fatores po-
dem levar a uma aceleração da
demanda já no primeiro se-
mestre do ano”, finalizou.
(Agencia Brasil)

Inflação para idosos fecha 2018
 em 4,75%, informa FGV

O Índice de Preços ao Con-
sumidor da Terceira Idade (IPC-
3i), que mede a variação da ces-
ta de consumo de famílias com-
postas em sua maior parte por
indivíduos com mais de 60 anos
de idade, apresentou variação de
0,80% no quarto trimestre de
2018, totalizando no ano aumen-
to de 4,75%. O resultado,
divulgado hoje (14) pelo Institu-
to Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre-
FGV), superou a inflação acumu-
lada em 2018 pelo Índice de
Preços ao Consumidor Brasil
(IPC-BR) de 4,32%.

O coordenador do IPC do
Ibre, André Braz, disse à Agên-
cia Brasil que os maiores au-
mentos no ano passado para a
terceira idade foram registrados
nas áreas de saúde e cuidados
pessoais (6,63%) e alimentação
(5,88%). Dentro da despesa saú-
de e cuidados pessoais, as mai-
ores influências de alta foram
observadas em planos de saúde
(10,07%), médicos e dentistas
(9,74%) e medicamentos

(3,92%).
No grupo alimentação, An-

dré Braz informou que os ali-
mentos in natura, que no quar-
to trimestre de 2017 subiram
apenas 0,29%, no ano passado
apresentaram elevação de
35,9%. Destaque para hortaliças
e legumes (35,85%) e frutas
(10,53%). Em relação a frutas,
o coordenador do IPC do Ibre
informou que em 2017 houve
queda de 17,02%. “A parte in
natura pressionou bastante. A
gente sabe que na terceira idade
[alimentos] in natura são im-
portantes”.

Expectativas
André Braz disse que na pas-

sagem do quarto trimestre de
2018 para o primeiro trimestre
de 2019, a expectativa é que o
IPC-3i talvez não supere o IPC-
BR porque os desafios nos três
primeiros meses do ano são
mais sentidos pela camada da
população mais jovem, influen-
ciados por aumentos previstos
para educação formal.

Braz observou, entretanto,
que cursos formais têm peso
também para a terceira idade,
embora menor, porque os idosos
podem pagar cursos para sua pró-
pria atualização ou fazer despe-
sas desse tipo para outras pes-
soas da família, como filhos e
netos, por exemplo. “Mas o peso
é muito menor”, ressaltou. “Es-
ses aumentos vão pressionar
mais a inflação do índice tradi-
cional [IPC-BR] do que da ter-
ceira idade [IPC-3i]”.

O economista salientou que
os aumentos dos transportes pú-
blicos urbanos, como trens, bar-
cas, ônibus, têm impacto menor
no IPC-3i, porque o idoso tem
gratuidade nesses modais. “O
transporte público tem peso para
a terceira idade, sim, mas ele é
menor”, confirmou Braz.

Desafio
Segundo o economista do

Ibre, as chances de ter um IPC-
3i mais baixo em 2019 são gran-
des, porque as pressões inflaci-
onárias neste primeiro trimestre

têm mais peso no orçamento das
famílias mais jovens. Ele acre-
dita que, para o ano em curso, o
IPC-3i pode ficar mais próximo
do IPC-S (Índice de Preços ao
Consumidor Semanal), que acu-
mulou alta de 4,32% em 2018.
“A ideia é que em 2019 a gente
tenha uma inflação abaixo da
meta de 4,25% tanto para o IPC-
S como para o IPC da terceira
idade”.

Para o André Braz, o que vai
determinar se o IPC-3i pode en-
cerrar este ano acima do IPC-S
vai ser o comportamento dos ali-
mentos. Nesse sentido, disse
que o fenômeno La Niña, que
provoca mais chuvas no Sul e
menos no Nordeste, pode levar
os preços dos alimentos in
natura a serem pressionados
para cima e, com isso, a infla-
ção será maior para a terceira
idade. “Mas, como a agricultura
costuma surpreender, eu espero
que ela surpreenda positivamen-
te, e o idoso não sofra tanto com
a inflação de alimentos”, con-
cluiu. (Agencia Brasil)

Petrobras retomará programa de
desinvestimento após decisão de Toffoli

A Petrobras informou que
irá retomar o programa de desin-
vestimento após decisão do pre-
sidente do Supremo Tribunal
Federal, Dias Toffoli. No último
sábado (12), Toffoli suspendeu
a decisão individual do ministro
Marco Aurélio que dificultava a
venda de parte dos ativos da Pe-
trobras. O pedido de suspensão
foi feito pela Advocacia-Geral da
União (AGU). A decisão do mi-

nistro Marco Aurélio foi toma-
da em dezembro do ano passado
e nela o ministro suspendeu os
efeitos de decreto que define as
regras de governança para cessão
de direitos de exploração, desen-
volvimento e produção de petró-
leo e gás pela Petrobras no país.

Em comunicado ao mercado,
a companhia informou que reto-
mará a publicação de oportuni-
dades relacionadas aos projetos

de desinvestimentos de Explo-
ração e Produção, “seguindo o
curso normal de seus negócios.”

Segundo a companhia, já foi
encaminhada para a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP) informa-
ções sobre as 254 concessões
em campos maduros em terra e
águas rasas, que “está em pro-
cesso de desinvestimento em
cerca de 70% delas, solicitando

prazos compatíveis para sua con-
clusão pelo fato de a Petrobras
seguir sistemática interna de
desinvestimentos validada pelo
Tribunal de Contas da União
(TCU)”.

A Petrobras reforçou tam-
bém que o Programa de Parce-
rias e Desinvestimentos é neces-
sário para a redução do endivi-
damento e geração de valor.
(Agencia Brasil)

Ministro diz que há consenso
para Brasil permanecer no

Acordo de Paris
O ministro do Meio Ambi-

ente, Ricardo Salles, disse  na
segunda-feira(14) que há um
consenso no governo para que o
Brasil permaneça no Acordo de
Paris, que estabelece metas en-
tre os signatários para redução
da emissão de gases causadores
do efeito estufa. Durante a cam-
panha e depois de eleito, o pre-
sidente Jair Bolsonaro criticou
por diversas vezes o acordo e
sinalizou que o Brasil poderia
abandoná-lo.

Salles disse que, “por hora”,
o Brasil permanece comprome-
tido com a agenda. Entretanto,
segundo o ministro, a imple-
mentação ocorrerá de forma a
evitar prejuízos aos empresári-
os brasileiros. “Há pontos im-
portantes no acordo que a gente
quer valorizar, como aqueles que
podem trazer recursos financei-
ros para o país”, disse após par-
ticipar de um almoço promovi-
do pelo Sindicato da Habitação
de São Paulo (Secovi-SP).

Segundo o ministro, há pon-
tos mais sensíveis que dizem res-
peito a transformação de princí-
pios, valores ou ideias na legis-
lação nacional. “Restrição a ge-
renciamento do território, polí-
ticas públicas, nós vamos olhar
com muito cuidado, porque o
Brasil tem autonomia, como
todo país, e deve conseguir to-
mar conta do território de acor-
do com seus interesses e prio-
ridades”, disse.

Parques nacionais
Salles disse ainda que pre-

tende acelerar a concessão dos
parques nacionais para a inicia-
tiva privada. “Quanto mais con-
cedidos estiverem os parques,
melhores eles estarão: para a sua
conservação, para o turismo,
para a população brasileira. En-
tão, nós vamos acelerar bastan-
te a concessão dos parques na-
cionais para exploração pela ini-
ciativa privada, feitas todas as
garantias para que haja preserva-
ção ambiental”.

Segundo o ministro, até o
momento não foi estabelecido
um cronograma de trabalho para
fazer as concessões. Salles dis-
se, no entanto, que tem como
modelo o Parque Nacional do
Iguaçu, no Paraná.

Desburocratização
O ministro defendeu tam-

bém a desburocratização dos
processos de licenciamento
ambiental. De acordo com ele,
o ministério deverá ajudar a sub-
sidiar as discussões sobre a Lei
Geral do Licenciamento, em tra-
mitação no Congresso Nacional.

“Quando você tem o licenci-
amento mais objetivo, mas es-
pecífico nos pontos sensíveis,
você está preservando e cuidan-
do mais do meio ambiente.
Hoje, se perde muito tempo, de
maneira geral em temas que não
são a maior preocupação do li-
cenciamento e, aquilo que era
realmente o mais importante,
acaba sendo tratado, se não em
segundo plano, em pé de igual-
dade com questões mais sim-
ples”, disse. (Agencia Brasil)
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O governo do Ceará planeja
convocar até 1,2 mil policiais e
bombeiros militares da reserva
para reforçar o patrulhamento
nas ruas e, assim, enfrentar a onda
de ataques criminosos no esta-
do, que chegou  na segunda-fei-
ra (14) ao 13º dia.

A convocação dos militares da
reserva é parte das medidas apro-
vadas pela Assembleia Legislativa
e sancionadas, no domingo (13),
pelo governador Camilo Santana.

Além da convocação emer-
gencial de militares reformados
nos últimos cinco anos, aprova-
dos nos exames de saúde e físi-

cos, as novas leis de enfrenta-
mento à violência e ao crime
organizado permitem que o go-
verno estadual amplie de 48 ho-
ras para 84 horas a quantidade
máxima de horas extras que po-
liciais, bombeiros e agentes pe-
nitenciários são autorizados a
fazer mensalmente.

As medidas, já em vigor ,
também possibilitam ao Poder
Executivo cearense assinar con-
vênios com a União e com ou-
tras unidades da federação para
a cessão de policiais; estabele-
ce regras de restrição ao uso do
entorno dos presídios para pre-

venir fugas e garantir mais segu-
rança, e autoriza o governo a pa-
gar por informações que resul-
tem na prisão de bandidos ou
evitem ataques criminosos.

Segundo a Secretaria estadu-
al da Segurança Pública e Defe-
sa Social, 358 suspeitos de par-
ticipar dos ataques a prédios pú-
blicos, ônibus e obras de infra-
estrutura foram presos ou apre-
endidos até esta manhã. Desde
o começo dos ataques, no últi-
mo dia 2, as forças de segurança
pública também vêm apreenden-
do armas e explosivos. Só na tar-
de do último sábado (12), cerca

de cinco toneladas de explosi-
vos foram encontradas em um
depósito clandestino.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) também confirmou,  na
segunda-feira (14), que enviará
mais policiais rodoviários para
o estado a fim de reforçar as ações
da superintendência cearense. A
quantidade de agentes e a data que
eles chegarão ainda estão sendo
definidas, segundo a assessoria do
órgão subordinado ao Ministério
da Justiça. Será o segundo grupo
de policiais rodoviários federais
deslocados para se somar ao efe-
tivo local. (Agencia Brasil)

Governo editará medidas sobre posse
de armas e fraudes na Previdência

Esta semana será de mudan-
ças na legislação com a edição
de um decreto e uma medida
provisória (MP), ambos aguar-
dando aprovação do presidente
Jair Bolsonaro. Uma delas fle-
xibilizará a posse de armas de
fogo no país. A outra combaterá
fraudes no Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). 

As duas propostas passaram
os últimos dias em fase de ajus-
tes finais pela equipe técnica do
governo e chegarão à mesa de
Bolsonaro esta semana.

Facilitar o acesso do cidadão
à arma de fogo foi uma das prin-
cipais propostas de Bolsonaro
durante a campanha eleitoral.
Em menos de um mês de gover-
no, ele cumprirá sua promessa e
vai desburocratizar a posse des-
se tipo de arma.

Licença
A MP deve tirar do delegado

da Polícia Federal (PF) a deci-
são de conceder ou não a licen-
ça apenas com base na justifica-

tiva do solicitante. “[Atualmen-
te,] se o delegado não for com a
sua cara, ele pode dizer não por-
que esse requisito da necessida-
de comprovada é subjetivo, de-
pende do arbítrio do delegado.
Com o decreto, isso desaparece”,
disse o deputado Alberto Fraga.

Na semana passada, Fraga foi
chamado por Bolsonaro para tra-
tar do assunto, uma vez que re-
lata na Câmara um projeto de fle-
xibilização do Estatuto do De-
sarmamento.

Segundo o deputado, ainda
será necessário embasar o pedi-
do de posse de arma, mas a jus-
tificativa não poderá ser usada
como fundamento para uma ne-
gativa. Conforme o parlamentar,
serão exigidos que o cidadão não
tenha antecedentes criminais e
a aprovação em teste de aptidão
psicológica.

O decreto deverá aumentar
para dez anos o prazo para reno-
vação do registro de arma de
fogo, além de conceder uma es-
pécie de anistia para armas sem

registro ou com o registro ven-
cido. Será concedido um prazo
para o cadastro dessas armas na
Polícia Federal, desde que não
tenham sido usadas para come-
ter crimes.

Fraudes
Bolsonaro também está

prestes a assinar uma MP que
visa a diminuir de R$ 17 bilhões
a R$ 20 bilhões as perdas na se-
guridade social até dezembro. O
secretário especial da Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Marinho,
esteve reunido com os ministros
da Economia, Paulo Guedes, e
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni,
na semana passada, para tratar do
texto que promete fechar o cer-
co às fraudes em benefícios pre-
videnciários.

“[O presidente] assinando,
passa a ser do conhecimento
público e a gente vai poder ex-
plicar em detalhes o que preten-
de nesse projeto, que combate a
fraude, aperfeiçoa os mecanis-
mos de validação de benefício

em todo o país e atende a uma
preocupação da sociedade como
um todo”, disse na ocasião.

Conforme o secretário, a
MP também vai trazer “seguran-
ça jurídica” para o INSS. “Esta-
mos prevendo algumas altera-
ções na legislação que vão dar
uma segurança jurídica ao pró-
prio trabalho do INSS. Ao longo
dos últimos anos, várias ações
feitas pelo INSS para aperfeiço-
ar o sistema esbarraram na falta
de fundamentação legal. Essas
dificuldades que foram identifi-
cadas estão sendo corrigidas”.

De acordo com ele, existem
mais de 2 milhões de benefíci-
os que devem ser auditados pela
Receita Federal. São benefícios
que têm indícios de ilicitude e
devem passar por um mutirão de
investigação. “Há relatórios de
ações anteriores, inclusive con-
validados pelo TCU [Tribunal de
Contas da União], que demons-
tram uma incidência de 16% a
30% de fraudes nesse tipo de
benefício”. (Agencia Brasil)

NOVO SECRETÁRIO. Em um primeiro encontro realizado
em Campinas, o novo secretário de Agricultura e Abastecimento,
Gustavo Junqueira, reuniu dirigentes dos órgãos vinculados à pasta
e funcionários da sede da CATI, da Coordenadoria de Defesa Agro-
pecuária e da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(Apta) no auditório do Centro de Treinamento da CATI. O intuito
foi dirimir dúvidas, responder aos questionamentos e dar um norte
para os próximos anos. 

CATI. A engenheira ambiental Juliana Cardoso é a primeira
mulher a estar à frente da CATI e disse ter muito orgulho de ter a
oportunidade de trabalhar em uma instituição que tem uma histó-
ria de mais de 50 anos trabalhando em prol da agricultura paulis-
ta. A coordenadora tomou posse no dia 10 de janeiro, afirmando
que seu trabalho será o de gestora, com o objetivo de levantar as
prioridades, verificar o funcionamento de todas as unidades e
planejar as ações de forma que a CATI atue integrada aos demais
órgãos da Secretaria da Agricultura.

TANGERINA E TOMATE. O Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), divulgou os dados da inflação de 2018, e de
acordo com o resultado, está dentro do esperado pelo mercado e
cumpriu com folga a meta de inflação perseguida pelo Banco
Central, ficando dentro do intervalo de tolerância previsto pelo
sistema, que era entre 3% e 6%. A tangerina e o tomate foram os
itens que mais subiram em 2018, segundo os dados de inflação
divulgados sexta-feira (11).

ORGÂNICOS. Treze dos 30 agricultores que integram o
Programa Santa Clara Mais Saudável receberam dia (09/01) o
documento que certifica as suas propriedades como de produção
orgânica. O ato, acompanhado pelo prefeito de Santa Clara do
Sul, Paulo Kohlrausch, pelo secretário de Infraestrutura Edson
Mallmann, e por representantes da Emater/RS-Ascar e do Cen-
tro de Apoio e Promoção da Agroecologia (Capa), foi realizado
no auditório da Prefeitura. 

ALTA. O índice que mede a variação dos preços recebidos
pelos produtores paulistas (IqPR) registrou pequena alta de 0,07%
em dezembro de 2018 na comparação com o mês anterior, infor-
ma o Instituto de Economia Agrícola (IEA), instituição de pes-
quisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo. Os produtos que apresentaram as maiores elevações
foram: feijão (43,23%), banana nanica (13,59%), batata (9,65%)
e milho (4,87%). 

REAJUSTE. Os preços de 17 produtos extrativos da biodi-
versidade da safra 2019 sofreram reajuste e foram publicados no
Diário Oficial da União de quinta-feira, dia (10). Entre os produ-
tos estão açaí, andiroba, babaçu, baru, borracha natural, buriti,
cacau, carnaúba, cera, castanha-do-Brasil, juçara, macaúba, man-
gaba, murumuru, pequi, piaçava, pinhão e umbu. O governo fede-
ral concede subvenção econômica aos agricultores familiares
extrativistas, que desenvolvem suas atividades de forma ambien-
talmente sustentável. 

LIMA. A colheita de lima ácida tahiti está ganhando força no
estado de São Paulo, cenário que pode pressionar os valores da
fruta neste início de ano. Segundo colaboradores do Cepea, a dis-
ponibilidade da tahiti vinha crescendo no mercado paulista desde
meados de dezembro e pode atingir o pico na segunda quinzena
de janeiro. As atividades de campo devem seguir firmes em feve-
reiro, perdendo força em março.

CATHO. Um levantamento realizado pelo site de empregos
Catho listou as 14 carreiras que estão em alta para o ano de 2019
e acabou relacionando duas profissões específicas do agronegó-
cio nessa lista. De acordo com a empresa especializada em em-
pregos, o levantamento foi feito de acordo com a análise da base
de dados da empresa e também por meio de pesquisas.  A primei-
ra carreira ligada ao agronegócio listado pelo site da Catho é
“Agricultor Urbano”.

CULTURA DO MÊS (JANEIRO). Abacaxi. O abacaxi é uma
fruta rica em vitamina C e sais minerais como Cálcio, Ferro e
Fósforo. A vitamina C é um remédio de choque contra o frio,
cansaço, gripe e depressão. É necessária ao desenvolvimento de
ossos e dentes, aumenta a resistência dos tecidos e dos vasos
sanguíneos. O abacaxi facilita a digestão de produtos protéicos
como carnes, peixes e aves, pela alta porcentagem de celulose.

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos mo-
rando 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 quadri-
nho semanal Agro-Cartoon, publicada no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Agrolink, CATI, Emater/RS,
Mapa, Cepea, Secretaria de Agricultura - SP)

Onyx faz primeira reunião
interministerial sobre Nordeste

O ministro-chefe da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, reuniu
representantes de seis ministé-
rios na tarde de segunda-feira
(14), no Palácio do Planalto,
para falar sobre o Nordeste. A
região, segundo um assessor do
ministro, terá um olhar especial
no governo Jair Bolsonaro, en-

tretanto não foi anunciada ne-
nhuma decisão na reunião desta
segunda-feira. Foi o primeiro
encontro do grupo interministe-
rial, que se reunirá com frequ-
ência para definir políticas pú-
blicas prioritárias para a região.

Estiveram com Onyx os mi-
nistros Luiz Henrique Mandetta

(Saúde), Osmar Terra (Cidada-
nia), Gustavo Canuto (Desenvol-
vimento Regional), Marcos Pon-
tes (Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações), Ricardo
Vélez Rodriguez (Educação) e o
secretário-executivo do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Marcos Montes.

Em sua primeira semana de
governo, Bolsonaro prorrogou a
concessão de incentivos às em-
presas que executam projetos
junto à Superintendência do De-
senvolvimento do Nordeste (Su-
dene)  e junto à Superintendên-
cia do Desenvolvimento da Ama-
zônia (Sudam). (Agencia Brasil)

Governo do Ceará regulamenta recompensa
para quem denunciar criminosos

O governo do Ceará prome-
te pagar entre R$ 1 mil e R$ 30
mil a quem fornecer informa-
ções que resultem na prisão de
bandidos ou evitem ataques cri-
minosos no estado. A iniciativa
foi confirmada pelo governador
Camilo Santana, por meio das
redes sociais.

Santana assinou  na segunda-
feira (14) o decreto que regula-
menta o pagamento da recom-
pensa. A chamada Lei da Recom-
pensa é parte do conjunto de

medidas aprovadas pela Assem-
bleia Legislativa e sancionadas
no domingo (13).

O dinheiro será pago a quem
prestar informações que ajudem
as autoridades a esclarecer cri-
mes ou a evitar a consumação de
delitos, bem como a localizar
procurados pelos órgãos de se-
gurança pública e a identificar e
localizar bens móveis ou imó-
veis pertencentes a membros de
organizações criminosas. O go-
verno cearense diz que garantirá

o anonimato de quem fornecer
informações e receber a recom-
pensa.

O decreto governamental
institui uma comissão formada
por representantes das secreta-
rias estaduais de Segurança, de
Administração Penitenciária e
do Planejamento e Gestão, além
da Casa Civil e da Procuradoria-
Geral do Estado, que vai definir
cada caso de pagamento confor-
me as regras estabelecidas.

Agentes da Força Nacional

de Segurança Pública, da Polí-
cia Rodoviária Federal e polici-
ais militares de estados vizinhos
foram deslocados para o Ceará
e estão reforçando a segurança
pública. Mesmo assim, a onda de
violência chegou, na segunda-
feira (14), ao 13º dia. Só na últi-
ma noite, criminosos explodi-
ram uma bomba em uma ponte
em Fortaleza, dispararam contra
a sede da Guarda Municipal e
incendiaram ônibus em cidades
do interior.  (Agencia Brasil)

Anistia pede a governo do RJ compromisso
com solução do caso Marielle Franco

A diretora executiva da orga-
nização não governamental
Anistia Internacional, Jurema
Werneck, pediu na segunda-fei-
ra (14) que as autoridades do
estado do Rio de Janeiro se
comprometam com a solução do
assassinato da vereadora Marie-
lle Franco (PSOL) e do  moto-
rista Anderson Gomes, que com-
pletou nesta segunda-feira (14)
dez meses. Até agora, as inves-
tigações não foram concluídas.

“O ano de 2018 terminou
sem que o estado do Rio de Ja-
neiro, sob intervenção federal na
área de segurança pública, tenha
conseguido solucionar o caso. A
nova gestão do governo do esta-
do tem o dever de assumir esta
responsabilidade e não deixar o
caso sem solução. O novo go-
vernador e o novo chefe de po-

lícia deveriam vir a público se
comprometer com a investiga-
ção correta do assassinato de
Marielle Franco desde o início
de sua gestão”, afirmou.

A diretora ressalta que
a demora na solução do crime 
tem impactos negativos na área
de direitos humanos, da qual
Marielle Franco era ativista.
“Gera uma espiral de medo e si-
lêncio entre ativistas, defenso-
res de direitos humanos, jovens,
mulheres negras, comunidade
LGBT e todas as pessoas e gru-
pos que, de alguma forma, ela re-
presentava. Mas, além disso, há uma
enorme preocupação com o fato de
que algumas das altas autoridades do
estado do Rio de Janeiro estiveram
envolvidas em um episódio de vio-
lência contra a memória e a ima-
gem de Marielle”.

Ela se referiu à campanha
eleitoral do ano passado, quan-
do uma placa em homenagem a
Marielle Franco, colocada em
frente à Câmara Municipal, na
Cinelândia, região central da ci-
dade, foi retirada pelos então
candidatos a deputado estadual,
Rodrigo Amorim, e a deputado
federal, Daniel Silveira. A placa
foi utilizada em um ato
de campanha do novo governa-
dor  Wilson Witzel.

“Ao depredar a placa e pro-
ferir aquelas palavras hostis e
ofensivas, os três candidatos es-
tavam atacando e desqualifican-
do também os defensores de di-
reitos humanos, as mulheres ne-
gras, os jovens de favela, as pes-
soas LGBT”, destacou. A direto-
ra da organização salientou que
a não solução do caso até o mo-

mento é inaceitável e prometeu
que, “como movimento global,
a Anistia Internacional seguirá
mobilizada até que os mandan-
tes e executores sejam levados
à justiça e responsabilizados”. 

No último sábado (12),
o governador do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel, disse que as in-
vestigações estão próximas de
um desfecho. ”Talvez isso
aconteça até o final desse
mês”, afirmou, após reunião
com secretariado no Palácio
Guanabara, em Laranjeiras,
zona sul da capital fluminen-
se.  O governador ressaltou,
no entanto, que não tem co-
nhecimento de quem são as
pessoas envolvidas. “Não te-
nho atribuição legal para olhar
os autos, que estão sob sigi-
lo”. (Agencia Brasil)
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Equipe o X Rally Team termina etapa
mais longa do Dakar no top-10
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Marcos Baumgart e Kleber Cincea passaram por todo tipo de
dificuldade

Dakar é sinônimo de perren-
gue. E as duplas do X Rally Team,
equipe brasileira que compete en-
tre os UTVs no principal rali do pla-
neta, vêm tirando esta conclusão
dia após dia. No domingo (14) foi
disputada a sexta de dez etapas da
prova, no dia mais longo de com-
petição até agora, com 310 quilô-
metros cronometrados de um to-
tal de 810 enfrentados entre Are-
quipa e San Juan de Marcona.

Ambos os irmãos Baumgart
tiveram de parar por diversas ve-
zes pelo caminho pelos mais va-
riados motivos: troca de pneus, de
correia de motor, atoleiros, tom-
bamentos, caminhos fechados por
outros competidores, etc.. Isso
tendo de enfrentar altíssimas du-
nas no trecho cronometrado.

“Foram as dunas mais altas e
mais difíceis. Três trocas de cor-
reia, uma que demorou 20 minu-
tos para trocar porque ela deu um
nó, um pneu furado e uma atola-
da. Um dia completo, em resu-
mo. A navegação foi muito legal,
com um waypoint muito escon-
dido atrás de uma duna gigante;
conseguimos, voltamos e com-
pletamos mais um dia. Mas foi
muito difícil mesmo, bem pesa-
do. O Bruno (Varela) e o Maykel
(Justo) ajudaram a gente quando

atolamos, e temos de agradecê-
los pela ajuda”, revela Beco An-
dreotti, navegador de Cristian
Baumgart, que continuou:

“Areia muito fofa o tempo
todo. Atolamos em uma duna, aí
contamos com a ajuda do Bruno
Varela, que conseguiu puxar o
nosso carro. Depois trocamos
outra correia, furamos um pneu,
quebrou mais uma correia... Pou-
ca gente chegou, e estamos feli-
zes em completarmos mais este
dia. Foi um grande desafio”, re-

sumiu o piloto, que terminou o
dia com o 11º melhor tempo,
pouco mais de uma hora e meia
após os vencedores da etapa, a
dupla chilena Francisco Lopez
Contardo e Alvaro Quintanilla.

O navegador Kleber Cincea
resumiu o que se vive no Dakar.
“Com a gente aconteceu um pou-
co de tudo, vários problemas. O
principal foi a pista bloqueada. O
Bruno Varela teve algum proble-
ma e parou em um cânion, blo-
queando todo o caminho: tinha

carro, caminhão, UTV, todo mun-
do tentando achar uma saída, mas
o local era uma reta, com pare-
dão alto dos dois lados, e era
muito difícil de sair. Consegui-
mos subir em uma parte menos
íngreme, desviamos, e na hora de
voltar para a rota o UTV tombou.
Desviramos e seguimos em fren-
te. Perdemos muito tempo, uma
especial muito difícil. A organi-
zação prometeu e cumpriu, com
dunas muito altas. Havia um
waypoint na crista da duna mais
alta do dia. Incrível”, descreveu.

“Só perrengue, mas estamos
aí. É sempre uma alegria chegar
ao bivouac e encontrar a equipe.
Uma prova muito dura, mas o
problema foram as consequênci-
as dos problemas, que aconte-
cem, mas nos tomam muito tem-
po”, resumiu Marcos, que fe-
chou o dia com a 13ª posição,
sete minutos atrás de Cristian e
Beco.

Na classificação geral, os
espanhóis Gerard Guell e Dani-
el Carreras lideram entre os
UTVs, com as duplas do X Rally
Team ocupando lugares entre os
dez melhores: Marcos e Kleber
aparecem na nona colocação,
uma posição à frente de Cristian
e Beco.
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Além de reunir as princi-
pais feras do Mountain Bike
Downhill nacional e convida-
dos do exterior, a Copa Améri-
ca também se destaca por seu
percurso. Técnico, rápido e re-
pleto de desafios, o trajeto
montado no Ski Mountain Park,
em São Roque (SP), é outro
grande atrativo. Essa é a expec-
tativa também para este ano  na
Copa América de Downhill 4X 
2019, marcado para o período
de 18 a 20 de janeiro, que pro-
mete adrenalina e emoção de
sobra. O evento terá transmis-
são da prova final para todo o
país no domingo (20), a partir
das 9h15, dentro do Esporte
Espetacular.

A pista sofreu mudanças em
relação à última edição, com
novas rampas, ponte e um tú-
nel, mas segue com seus 600
metros de descidas, com 13
obstáculos e oito curvas. Seja
nas descidas individuais das
duas tomadas de tempo do sá-
bado, ou nas baterias com qua-
tro piloto na Prova Final, no
domingo, os participantes terão
de mostrar muita habilidade
para brigar pelo título, no mas-
culino e feminino.

A programação oficial pre-
vê para a sexta-feira, 18, a en-
trega de kits e placas de identi-
ficação e os treinos livres. No
sábado, dia 19, serão duas to-
madas de tempo (descidas in-
dividuais), uma pela manhã e
outra de tarde, e os 24 melho-
res passarão para o domingo,
juntando-se aos oito convida-
dos. Já o feminino passará 12
atletas para o domingo, ao lado
das quatro melhores de 2018.

A composição das catego-
rias seguirá critérios técnicos.
No masculino, os  34 (Trinta e
Quatro) melhores da edição
anterior (contando com os re-
servas) e os 25 (vinte e cinco)
melhores do Campeonato Bra-
sileiro de Downhill 2018, con-

Copa América de
Downhill 4X 2019

terá nova pista como
desafio aos pilotos
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Evento será de 18 a 20 de janeiro, no Ski Mountain Park,
em São Roque

Copa América de Downhill 4X 2019

forme ranking atualizado em 1
de Novembro de 2018, nas ca-
tegorias - Junior Masculino,
Elite Masculino, Sub 30, Más-
ter de 30-34 anos, Máster de
35-39 anos, destaques no Cam-
peonato Pan-Americano 2018
e, convidados a critério da or-
ganização.

No feminino, foram convi-
dadas as quatro (4) primeiras
da edição 2018, conforme
ranking atualizado em 1 de No-
vembro de 2018, as cinco (5)
melhores do Campeonato Bra-
sileiro de Downhill 2018 nas
categorias - Junior Feminino
(2 pilotos), Elite Feminino (5
pilotos). Lembrando que as
quatro (4) primeiras da edição
anterior, terão vagas garantidas
na Prova Principal - domingo,
sendo obrigadas a participar da
tomada de tempo no sábado
para a definição das “Cabeças
de Chave”.

Sobre o evento
Criado em 2002 e disputa-

do até 2006, o evento retornou
em 2014 com a mesma força.
Em sua 11ª edição, a Copa
América de Downhill  4x
promete tirar o fôlego des-
de a primeira bateria. Os pi-
lotos terão de mostrar mui-
ta habilidade e ousadia para su-
perar adversários e, principal-
mente, os desafios de uma pis-
ta técnica.

A Copa América de Dow-
nhill/4X é uma realização e or-
ganização da Globo e Yescom.
O patrocínio é de Bradesco,
Rexona, Motorola e
Decolar.com. O apoio especi-
al é de Ski Mountain Park e da
Prefeitura de São Roque., com
apoio de Montevérgine, Café
3 Corações, Dois Cunhados,
Minalba, Probiótica, Shimano,
Bluecycle e Taquaplan. A su-
pervisão técnica é da CBC e
FPC. Mais informações no site
www.yescom.com.br 

Bia vence a primeira no Australian
Open e desafia número 2 do mundo

Em mais uma grande atuação,
a tenista paulista Beatriz Haddad
Maia (Eurofarma/ SantoDigital/
Generali/ Booking.com/ Joma/
Head/ Solinco/ CBT/ IMG) es-
treou com vitória, na madrugada
desta segunda-feira, na chave
principal do Australian Open.

Bia bateu a norte-americana
Bernarda Pera, 68º do mundo, em
2 sets a 1, parciais de 6/3 5/7 6/
4, em 2h22min de partida. “Foi
muito bom hoje. Estava muito
quente e consegui me manter

bem forte de cabeça e acho que
isso foi o diferencial. Pra meni-
na era primeira rodada, ela esta-
va um pouco mais nervosa. Em
alguns momentos as duas osci-
laram, mas faz parte”, analisou
Bia, que antes havia vencido as
três rodadas do qualifying.

Pela segunda rodada, a tenis-
ta número 1 do Brasil e 195º do
mundo terá um desafio pela fren-
te: a alemã Angelique Kerber,
número 2 do mundo, que passou
pela eslovena Polona Hercog,

por duplo 6/2. As duas canhotas
se enfrentarão pela primeira vez.

“Contra a Kerber é ficar fir-
me, manter meu jogo. Aprovei-
tar o ritmo, já que já joguei con-
tra uma canhota e continuar fa-
zendo o meu jogo, não me preo-
cupar com a minha adversária e,
principalmente, acreditar em
mim!”, afirmou a brasileira que
tentará o feito inédito também de
chegar à terceira rodada do Aus-
tralian Open (no ano passado pa-
rou na segunda rodada).
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Bia Haddad Maia

Superliga Cimed 18/19

Hinode Barueri recebe Minas Tênis Clube
 no encerramento do turno

Hinode Barueri está em quarto lugar

O Hinode Barueri (SP) e o
Minas Tênis Clube (MG) due-
larão, nesta terça-feira (15), no
encerramento do turno da Su-
perliga Cimed feminina de vô-
lei 18/19. A equipe do treina-
dor José Roberto Guimarães
receberá o time de Belo Hori-
zonte (MG), invicto na compe-
tição, às 19h30, no ginásio

José Correa, em Barueri (SP).
A partida será válida pela sexta
rodada do turno.

A equipe de Barueri (SP)
está em quarto lugar na tabela
de classificação, com 20 pon-
tos (sete vitórias e três derro-
tas). O Minas Tênis Clube é o
único invicto na Superliga Ci-
med feminina 18/19, com 28

pontos, e 10 resultados positi-
vos. O Dentil/Praia Clube
(MG) está na liderança, com 30
pontos (10 vitórias e uma der-
rota), e um jogo a mais do que
a equipe do treinador Stefano
Lavarini.

No Hinode Barueri, a pon-
teira Amanda falou da importân-
cia de um bom desempenho no
duelo desta terça-feira contra o
time mineiro.

“O Minas Tênis Clube é
uma equipe muito forte haja
vista a campanha de invencibi-
lidade. Sabemos da força de-
las  e  estamos t rabalhando
duro para fazermos um bom
jogo contra uma equipe que
conta com jogadoras experi-
entes .  O turno para nosso
grupo ainda não acabou e tra-
balhamos para termos o me-
lhor desempenho possível. A
Superliga está muito equili-
brada e buscamos a cada dia

mais evolução e a melhor co-
locação possível na tabela”,
afirmou Amanda.

Pelo lado do Minas Tênis
Clube, a oposta Bruna, eleita a
melhor da partida no último
confronto do time mineiro –
vitória por 3 sets a 0 contra o
Curitiba Vôlei (PR) - , espera
um jogo equilibrado, mas está
confiante em um bom desem-
penho das mineiras. A jogadora
ressaltou a importância do du-
elo para o time mineiro que, em
caso de vitória, terminará o tur-
no em primeiro lugar.

O confronto colocará fren-
te a frente a atacante mais efi-
ciente da competição, a oposta
polonesa, Skowronska, do Hi-
node Barueri, com 5,81 pontos
por set, e a melhor bloqueado-
ra da Superliga Cimed femini-
na 18/19, a central Mayany,
com 1,1 pontos de bloqueio em
cada parcial.

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o


