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Mercado prevê inflação de 4,01%
e alta de 2,53% no PIB para este ano
Goiás decreta calamidade
financeira nas contas públicas

Página 4

Em Davos, Bolsonaro diz que vai
buscar investimentos para Brasil

A inflação, calculada pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
deve ficar em 4,01% este ano.
Essa é a previsão de instituições financeiras consultadas
pelo Banco Central (BC) todas
as semanas sobre os principais
indicadores econômicos.
Na semana passada, a projeção para o IPCA estava em
4,02%. A estimativa segue
abaixo da meta de inflação
(4,25%), com intervalo de to-
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Ibovespa e dólar encerram
o dia estáveis

Embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel
Witschel disse que a ausência de informações gera “preocupação” e “nervosismo” em setores da sociedade. “Eu não acho

Gabriel Giovannini é
bicampeão da Copa
América de Downhill 4X

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,75
Venda:
3,75
Turismo
Compra: 3,61
Venda:
3.91

EURO
Compra: 4,27
Venda:
4,28

OURO
Compra: 142,50
Venda: 171,36

Noite

Vôlei OsascoAudax inicia
luta pelo
tetracampeonato da
Copa Brasil
O Vôlei Osasco-Audax enfrenta o Hinode
Barueri nesta terça-feira (22), a partir das
19h30, no ginásio José Correa, pelas quartas
de final da Copa Brasil. Tricampeão e atual
dono do título, o time comandado pelo técnico Luizomar busca a vitória na casa do adversário e a consequente classificação para a fase
final, que será disputada no ginásio Perinão,
em Gramado, Rio Grande do Sul, nos dias 1 e
2 de fevereiro. Para Luizomar, a Copa Brasil
tem caráter de teste para o crescimento de
Osasco.
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A levantadora Carol Albuquerque

Foto/ João Pires

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Copa América de Downhill 4X 2019
22º C

que isso reflita a verdade, mas há
uma opinião pública bastante crítica. Então, os melhores argumentos são fatos.”
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O Ibovespa, principal índice
do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F, encerrou o pregão de segunda-feira
(21) com leve queda de 0,09%,
aos 96.009 pontos. O recorde do
índice é 96.096 pontos, atingido
na última sexta-feira (18).
Entre as ações que compõem
o Ibovespa, as que mais se valorizaram foram as da Localiza ON
(3,59%), da Suzano (2,77%) e da
Cielo ON (2,21%). As que mais

perderam valor foram as da Estácio (-5,12%), Magazine Luiza
(-4,13%) e da B2w Digital (3,26%). Os papéis da Petrobras,
com valorização de 0,51%, e da
Vale ON (0,95%) foram os mais
negociados.
O dólar comercial encerrou
o dia financeiro com leve elevação de 0,07%, cotado a R$ 3,75.
O euro fechou com valorização
de 0,34%, valendo R$ 4,28.
(Agencia Brasil)

Esporte

Previsão do Tempo
30º C

Em Davos, São Paulo
apresenta oportunidades
para atrair investidores
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As Forças Armadas da Venezuela anunciaram na segunda-feira (20) a captura e prisão
de um grupo de soldados que
se rebelou contra o governo.
Segundo os oficiais, será aplicada a “força da lei”. Página 3

Terça: Sol. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e
da noite. Muitas
nuvens de manhã.
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Deu Brasil mais uma vez na
Copa América de Downhill
4X. Na manhã deste domingo,
na pista montada no Ski Mountain Park, em São Roque, Gabriel Giovannini e Julia Alves
Santos voltaram a ocupar o local mais alto do pódio. Giovannini, paulista de Indaiatuba, fechou a bateria final e assegurou
o bicampeonato com o tempo
46seg734, mais de um segundo
para o vice-campeão, o mineiro
Renato Rezende, 47seg780.
Kaique Marin, com 48seg432,
e o chileno Enrique Genova,
com 50seg290.
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Augusto Farfus abre
temporada com
maratona de corridas
Foto/BMW

Militares são
presos na
Venezuela por
se rebelarem
contra o
governo

O embaixador da Alemanha
no Brasil, Georg Witschel, se
reuniu na segunda-feira (21)
com o presidente em exercício,
general Hamilton Mourão, no
Palácio do Planalto. O diplomata disse que objetivo da sua
visita foi colaborar para a “reputação” do Brasil no exterior. Segundo ele, é necessário
que o governo federal detalhe
seus planos sobre mudanças
climáticas, direitos humanos e
reformas.
“Acho importante que o governo faça uma política que explique as intenções, as reformas.
E explique [ações em prol dos]
direitos humanos, se a luta contra a mudança climática continuará. Então, estou otimista, mas
temos a fazer”, disse o embaixador após o encontro.

Foto/ Leo Shibuya

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afastou na
segunda-feira (20), durante discurso à Câmara dos Comuns
(Parlamento), a possibilidade
de convocar um segundo referendo sobre o Brexit – a saída
do Reino Unido da União Europeia. Ela destacou que manterá o acordo de fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, tema que
estava sendo colocado em discussão também.
Na semana passada, o Parlamento britânico rejeitou o
acordo proposto por Theresa
May. Nos últimos dias, ela intensificou as conversas com os
deputados e também com os
partidos políticos em busca de
consenso. Segundo a primeiraministra, vai manter as conversas no esforço de garantir o
acordo. Depois, a primeiraministra promete ir à União
Europeia.
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Motoristas podem ter
desconto de até 30% no
valor do IPVA

Embaixador alemão sugere
ao governo brasileiro
que detalhe ações
Foto/ Romério Cunha/VPR

Theresa May
descarta
hipótese de
um segundo
referendo
sobre o Brexit

lerância entre 2,75% e 5,75%,
este ano.
Para 2020, a projeção para
o IPCA segue em 4%, há 81
semanas seguidas. Para 2021
e 2022, a estimativa permanece 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%, respectivamente).
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Brasileiro foi convocado para disputar as 24H de
Daytona, nos Estados Unidos
Com uma convocação de sado, ele comandou a estreia
última hora, Augusto Farfus da nova BMW M8 na prova,
terá seu primeiro desafio nas então tem experiência com o
pistas em 2019 neste fim de carro neste circuito, além de já
semana (24 a 27 de janeiro), nas ter disputado outras corridas
24 Horas de Daytona. O brasi- com o novo modelo pelo
leiro disputou a prova consecu- World Endurance Champitivamente nos últimos quatro onship (WEC). O melhor resulanos, mas, desta vez, estava com tado de Farfus nas 24 Horas de
uma programação diferente para Daytona foi em 2015, quando
o início da temporada. Porém, o piloto e seus companheiros
após atrasos para o visto de Tom foram vice-campeões na cateBlomqvist - que irá disputar goria GT Le Mans, a menos de
todo o campeonato do Wea- 0,5s do carro vencedor.
therTech SportsCar ChampiNeste fim de semana, as
onship -, foi confiada à Farfus a atividades de pista começam
missão de integrar o quarteto da na quinta-feira, com três sesequipe BMW Team RLL, ao sões de treinos livres e a classilado de Connor De Phillippi, ficação que define o grid de larPhilipp Eng e Colton Herta, a gada. Na sexta, os pilotos contam
bordo da BMW M8 GTE #25. com mais um treino, e no sábado
Apesar de não ter participa- (26/01), a prova tem início mardo dos treinos preparatórios cado às 15h35 (horário de Braentre 4 e 6 de janeiro, conhe- sília). O canal Fox Sports transcidos como “Roar Before the mitirá alguns trechos da corrida,
Rolex 24”, Augusto está con- além das duas horas finais no doPágina 8
fiante para a prova. No ano pas- mingo.
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Em Davos, São Paulo apresenta
oportunidades para atrair investidores

CESAR
NETO
M Í D IA S
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 pioneiros no Brasil. No
Twitter @CesarNetoReal
C Â MA RA ( S P)
Muitos dos 55 vereadores que podem e devem ser candidatos
à reeleição em 2020, tão bem preocupados porque com o fim
das coligações proporcionais por exemplo o PSD do ex-presidente Police terá que praticamente dobrar os votos de corte de
quem vai ser eleito pela legenda. É sempre mais difícil das eleições.
PR E F E I T U RA ( S P )
Comemorações pelos 465 anos da fundação dos jesuítas do
que hoje é uma das maiores cidades do mundo vai dar ao mais jovem prefeito da história política de São Paulo no Século 21 as
condições de demonstrar que “não é mandado mas sim que manda”, como diz o brasão da cidade. Reeleições são sempre difíceis.
A S S E M B LE IA ( S P)
A eleita e diplomada via Justiça Eleitoral Janaína (PSL) vai
patrocinar a quebra de sigilo bancário do eleito senador Flavio
Bolsonaro (PSL), acusado de permitir esquema financeiro via
gabinete quando deputado estadual no Rio de Janeiro ? E depois
disso, vai continuar no partido onde poderia ter sido vice do pai
dele ?
GOVERNO (SP)
Agora mais concorrente que nunca pra disputar a Presidência
da República, João Doria (PSDB) pode negociar a venda de participação de capital estrangeiro em várias áreas do maior e mais
importante Estado do Brasil, com população e renda maior que a
maioria dos países do mundo (São Paulo). Virará um Estadista ?
CONGRESSO
Se alguém considera que o caso Flavio Bolsonaro (PSL) vai
fazer com que o filho do Presidente assuma o Senado humilhado
e com medo, pode ter um choque do que vem por aí. Além de não
recuar, vai contar com ajudas que em tese não estariam com ele,
mas vão trabalhar pra que em troca ele seja a ponte pro pai.
PR E S I D Ê N C I A
Em Davos - Forum Econômico Internacional - o Presidente
Bolsonaro (PSL) tá fazendo o que é possível fazer. Vender o Brasil pra investidores e dar ao mundo a 1ª impressão de um Chefe
de Estado que chegou ao poder sem as armas tradicionais, tendo
ao lado oficiais das Forças Armadas que voltaram com ele pós
1985.
H I ST Ó R IA S
Continua a injustiça com Manoel da Nóbrega, em relação à
fundação da Vila que hoje é a megacidade de São Paulo. A igreja
Católica e os Jesuítas podiam em deviam resgatar tal história.
Em tempo: não que o noviço José de Anchieta não tenha tido
decisiva importância pros demais 465 anos.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO tornou-se referência das liberdades possíveis. Ele está
dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”.
Recebeu Medalha Anchieta na Câmara paulistana e Colar de Honra
ao Mérito na Assembleia (SP).
..............................................
EMAIL cesar@cesarneto.com

EDITORIAL
Tsunami João Dória
Como um tsunami, João
Dória se elegeu prefeito de São
Paulo e em seguida governador.
Para prefeito se elegeu no primeiro turno, com 53% dos votos derrotando o então prefeito
petista Fernando Haddad, candidato à reeleição. Para governador, perdendo na capital, Dória
se envolveu na campanha mais
rasteira jamais vista na história
de São Paulo. Sem economizar
nas palavras duras, na ironia e até
na molecagem, Dória insultou,
difamou e desrespeitou o então
governador Márcio França.
A molecagem chegou a tal
ponto que Dória levou até “charanga” para aplaudi-lo e para vaiar França durante os debates nos
estúdios de televisão. E, para
mostrar que era direitista e bolsonarista desde criancinha, o
então candidato a governador de
São Paulo chegou a criar o slogan “BolsoDória”. Mesmo depois que o candidato a Presidente Jair Bolsonaro ter se recusado a recebê-lo em sua casa no
Rio. Onde Dória estivera sem
ser convidado. Mal sabia ele que
o futuro Presidente já tinha co-
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nhecimento de que a obra mais
marcante de Dória na Prefeitura
de São Paulo f oi in memoriam
do terrorista Carlos Marighella a
quem deu o nome de um logradouro. Mesmo após essa homenagem
inusitada, insistindo em se dizer
de direita, João Dória bateu no
governador França chamando-o de
“socialista”, de “petista” etc.
Enquanto isso, Márcio França simplesmente cobrava de
João Dpória a sua falta de palavra, pois prometera cumprir o
seu mandato de prefeito de São
Paulo até o final e saíra um ano
e meses depois para se candidatar na verdade, a presidente da
República. Pretensão frustrada
pelo presidente do seu partido,
o PSDB, Geraldo Alckmin, candidato natural ao cargo. Com
“complexo de Presidente” o governador ao invés de inovar,
aproveitou quase todos os exministros do rejeitado governo
Temer. Inclusive “chamou o
Meirelles”. Ao elegerem João
Dória governador em 2018, os
eleitores de São Paulo demonstraram a total falta de vergonha
política.

Com a abertura do Fórum
Econômico Mundial, na segundafeira (21) em Davos, na Suíça, o
Estado de São Paulo inicia um
novo ciclo de busca por investimentos estrangeiros com o objetivo de incrementar ainda mais sua
economia e o desenvolvimento
paulista em diversas áreas.
O governador João Doria e
sua equipe já estão na cidadesede do Fórum Mundial para
apresentar as oportunidades aos
potenciais investidores de várias partes do mundo, neste que é
um dos principais encontros internacionais do planeta – em sua
49ª edição, o tema este ano é
“Globalização 4.0: Moldando
umaArquitetura Global na Era da
Quarta Revolução Industrial”.
“Meu objetivo prioritário é
a atração de investidores internacionais para o Brasil em todos
os setores da economia produtiva e também mostrar que, em
São Paulo, nós teremos um vigoroso programa de desestatiza-

ção”, comentou Doria sobre sua
ida a Davos.
Para apresentar o Estado que
é o 4º maior mercado consumidor da América Latina como um
destino sólido e cheio de oportunidades para investidores estrangeiros, o governo de São
Paulo lançou um site repleto de
informações sobre a economia
paulista, que concentra 20% dos
investimentos internacionais na
América do Sul.
Com 45 milhões de habitantes e maior produtor mundial de
cana de açúcar, etanol e suco de
laranja, se fosse uma nação, São
Paulo (e seus 647 bilhões de
dólares de produto interno bruto) seria a 21ª economia do mundo – atualmente possui ainda o
melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil.
A agricultura paulista representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro, além de concentrar 36% da produção industrial
do país. Na área de tecnologia e

inovação, SP possui 8 centros de
inovação, 12 parques tecnológicos e 12 incubadoras de startups,
além de abrigar duas
das melhores universidades da
América Latina.
As oportunidades de investimento para o capital estrangeiro passam por projetos envolvendo alguns dos principais marcos e locais estratégicos em diversos setores, parcerias para
tornar o Instituto Butantan o
maior produtor mundial de vacinas, vinte aeroportos regionais
para privatização, 260 km de linhas de trem intercidades e metrô, 650 mil metros quadrados
para criar o Vale do Silício brasileiro, concessões para expandir a rede estadual de autoestradas, entre outros (veja mais detalhes no vídeo abaixo).
Programação
No Fórum Mundial, o governador paulista João Doria começa participando do discurso e

coletiva de imprensa do presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira (22). Em seguida, Doria estará no seminário “New Era
in Latin America”, que terá uma
mesa formada pelos presidentes
do Paraguai (Mario Benitez),
Costa Rica (Carlos Quesada),
Colômbia (Ivan Duque), Equador
(Lenin Moreno) e Peru (Martin
Corneiro). Ele também terá um
jantar com integrantes do banco
BTG Pactual.
Uma das principais participações do governador de São Paulo será na quarta-feira (23) como
um dos palestrantes do seminário “The Future of Brazil”, junto
com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes, o ministro da Justiça
e Segurança Sérgio Moro, o secretário-geral da Presidência
Gustavo Bebianno e o ministro
das Relações Exteriores Ernesto Fraga Araújo.
Para mais informações,
acesse o site Global.SP.

SP Negócios abre preparativos para a
edição de 2019 da São Paulo Tech Week
Na quinta-feira (17) a SP
Negócios, agência de promoção
de investimentos e exportações
do município, promoveu um encontro com lideranças do setor
de tecnologia, parceiros estratégicos e patrocinadores da São
Paulo Tech Week (SPTW), o
maior festival de tecnologia e
inovação do país, para iniciar os
preparativos da edição de 2019.
A quinta edição da SPTW
espera reunir 55 mil pessoas em
mais de 300 atividades pela cidade e vai dar ênfase à criação
de oportunidades de negócios
entre os empreendedores e investidores participantes.
No último ano, o festival recebeu mais de 50 mil pessoas e

superou os 300 eventos distribuídos por toda a cidade e mais
de R$ 10 milhões gerados em
negócios, patrocínios e vendas
de ingressos. Um dos maiores
destaques da última edição foi a
atração de parceiros internacionais, que trouxeram para o festival mais de 20 atividades de
países como Canadá, França,
Reino Unido, Noruega, Estados
Unidos e Israel.
“O festival se consolidou
como um dos maiores do mundo e tem atraído empresas e investidores estrangeiros com interesse em investir na cidade
como ponto de partida para fazer negócios na América Latina”,
analisa Juan Quirós, presidente

da SP Negócios.
As novidades previstas para
a edição de 2019 apresentadas
durante a reunião destacaramse: a realização de negócios entre grandes corporações e empresas inovadoras; a atração de
investimentos e o fortalecimento de novas parcerias internacionais que possibilitem a internacionalização das empresas
paulistanas.
Já entre as próximas ações
estão previstas a articulação interna dentro do governo municipal para apoio e participação
no evento, além do envolvimento de novos parceiros.
A edição de 2019 irá acontecer entre os dias 23 e 29 de

novembro e as inscrições já estão abertas para empresas e organizações que queiram participar da programação com atividades, eventos e ativações de
marca.
Estão previstos eventos importantes como o SPIN Summit, evento para CEOs
e CIOs do setor de tecnologia,
o SP Elevator Pitch, realizado
pela Câmara de Comércio Brasil Canadá – CCBC e o Reveal
& Invest Day, organizado
pela Business France.
Os interessados em realizar
atividades no festival deste ano
podem encontrar mais informações
no
site: www.saopaulotechweek.com.

Festa dos 465 anos de São Paulo
promove diversidade cultural
no Vale do Anhangabaú
No dia 25 de janeiro, a partir
do meio-dia, a Prefeitura de São
Paulo, por meio das Secretarias
Municipais de Cultura e Turismo, faz uma grande comemoração para os 465 anos da fundação de São Paulo. A festa reflete a diversidade cultural da cidade presente em atrações selecionadas para a programação artística do palco do Vale do Anhangabaú, no Centro, e nos espaços
culturais descentralizados. Os
shows do aniversário serão gratuitos, reforçando o caráter democrático do evento.
Vale do Anhangabaú: diversidade cultural
A programação na região central será marcada pela diversidade, representada pelos diversos
gêneros musicais contemplados
na programação: funk, gospel,
samba, rap, pop, MPB, punk e
rock’ n roll. O mestre de cerimônias Thiago Adorno comandará a festa até o encerramento,
previsto para meia-noite.
Cada show da programação
tem uma história e dialoga com
as múltiplas facetas de São Paulo. A ideia é contemplar atividades para toda a família e públicos de todas as idades. Quem abre
a série de apresentações é o projeto RC na Veia, criado por Dudu
Braga, filho do cantor Roberto
Carlos, para homenagear o pai
com hits da jovem guarda e outras canções de sua extensa carreira musical. NoAnhangabaú, o
show, marcado para o meio-dia,
recebe, como convidada especial, a cantora Wanderléa.
O grupo de rap gospel Ao
Cubo se apresenta às 14h ao
lado dos sambistas do Art Popular. A trajetória artística do gru-

po conta com seis álbuns de estúdio e um ao vivo, que traz como
título uma de suas músicas mais
conhecidas: “Respire fundo”.
A MPB e o samba também
participam da festa com o show
de Paulinho da Viola, convidando sua filha Beatriz Rabello,
além de Fabiana Cozza e Rodrigo Campos, às 16h. Um dos principais nomes da música brasileira, Paulinho tem seu nome sempre associado à escola de samba
Portela, da qual é autor de vários sambas-enredo. Neste show,
ele interpreta “Coração leviano”,
“Dança da solidão”, “Timoneiro”
e “Foi um rio que passou em
minha vida”. Beatriz lançou seu
primeiro disco solo em 2016,
após participar ter participado
como backing vocal da gravação
de um DVD de seu pai. Já Fabiana Cozza é um dos principais
nomes do gênero no cenário paulistano. Compositor e instrumentista, Rodrigo Campos lançou seu primeiro disco solo,
“São Mateus não é um lugar assim tão longe”, em 2009.
Às 18h30, acontece a homenagem ao grupo de rock Charlie
Brown Jr, liderada por Alexandre
Abrão, filho do vocalista da banda, Chorão. Intitulada “Tamo Aí na
Atividade apresenta Charlie Brown Jr”, a ideia do show é relembrar grandes sucessos do grupo
com vários convidados que são
estrelas do rock nacional: Dinho
Ouro Preto (Capital Inicial), Di
Ferrero, Digão (Raimundos), Supla e Panda (La Raza).
Um encontro entre dois dos
principais nomes do rap nacional, Rael e Rashid, ganha um toque especial da música pop de
Pabllo Vittar, às 20h30. Conhecidos por trazerem letras con-

tundentes e contestadoras que
narram dilemas do cotidiano e
rompem paradigmas em suas
músicas, os rappers abrem a
apresentação com canções dos
respectivos repertórios, inclusive colaborações de ambos como
“Coisas dessa vida” e “Uma
chance”, emendando com sucessos da cantora, entre eles, a música que foi hit das paradas,
“Corpo Sensual”.
O encerramento, a partir das
23h, fica por conta da cantora
Ludmilla, um dos principais nomes do funk nacional. Seus dois
álbuns lançados, “Hoje” e “A danada sou eu” foram sucesso em
todas as paradas musicais, recebendo indicação ao Grammy
Latino em 2017. A carioca de 23
anos voltou às paradas recentemente com “Din din din”.
Grandes festas da cena urbana da cidade enfatizam a diversidade. Serão três palcos adjacentes que funcionam a partir
das 14 horas, onde o público
poderá curtir o som das festas
que representam todas as tribos
paulistanas. Quem curte uma
música black e um encontro de
gerações não pode deixar de passar pelo palco que recebe DJ
Donna, Discopedia convida Seu
Osvaldo e Batekoo convida KL
Jay. Um segundo palco concentra a música eletrônica. Desta
vez, quem dá o tom são as festas
Gop Tun, Millos & Trepanado,
ODD e Mamba Negra. A música
brasileira estará presente no palco que concentra as festas Primavera, te amo; Santo Fort; Pilantragi; Prato do dia e Desculpa qualquer coisa.
Para valorizar o triângulo
histórico do Centro da cidade, a
Rua XV de Novembro recebe o

palco Músicos do Futuro com o
discotecagem de Leandro Pardí,
além de shows de forró com o
grupo Caiana, música gospel com
Érika Morise, o reggae de Alma
Djem e o grupo Inovasamba.
O Centro ainda terá um concerto na Praça das Artes com
Diego Carneiro, violoncelista e
diretor de orquestra equatoriana de trajetória internacional.
Ele interpreta as famosas danças
da Suíte de Bach e as Bachianas
Villa-Lobos.
Festa por toda a cidade
No Centro Cultural da Juventude, na Zona Norte, Dead Fish
se une à Deb Babilônia num
show às 18h. Com mais de 27
anos de história, a banda de hardcore convida a vocalista do Deb
And The Mentals para uma releitura de alguns dos maiores clássicos do Dead Fish.
No Centro de Formação
Cultural de Cidade Tiradentes, na
Zona Leste, a ênfase será nas
atrações circenses para crianças.
A partir das 18h, acontecerá um
show do grupo Sampa Crew. Formado em 1987 pelo rapper, produtor e compositor J.C. Sampa,
o grupo é conhecido pelo seu rap
romântico e por misturar gêneros como rap, samba-canção,
pagode romântico e soul.
Na Casa de Cultura do Butantã, na zona sul, às 15h, acontece o show do Clube do Balanço. A banda traz para esta apresentação seu trabalho autoral.
Em 2018, lançou o EP “Maioridade” em comemoração aos 18
anos da carreira do grupo. Dessa vez o show conta com participação de Janayna Pereira com
homenagens a artistas que embalaram sua vida e carreira.
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Mercado prevê inflação de 4,01%
e alta de 2,53% no PIB para este ano
A inflação, calculada pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
deve ficar em 4,01% este ano.
Essa é a previsão de instituições
financeiras consultadas pelo
Banco Central (BC) todas as semanas sobre os principais indicadores econômicos.
Na semana passada, a projeção para o IPCA estava em
4,02%. A estimativa segue abaixo da meta de inflação (4,25%),
com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%, este ano.
Para 2020, a projeção para o
IPCA segue em 4%, há 81 semanas seguidas. Para 2021 e 2022, a
estimativa permanece 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%, respectivamente).
O BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros,
a Selic, atualmente em 6,5% ao
ano, para alcançar a meta da taxa
inflacionária.
De acordo com o mercado
financeiro, a Selic deve encerrar 2019 em 7% ao ano e continuar a subir em 2020, encerrando o período em 8% ao ano, permanecendo nesse patamar em
2021 e 2022.
O Comitê de Política Mone-

tária (Copom) aumenta a Selic
para conter a demanda aquecida,
e isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança.
Quando o Copom diminui a
Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle da inflação.
A manutenção da taxa básica
de juros indica que o Copom
considera as alterações anteriores suficientes para chegar à
meta de inflação.
Atividade econômica
O mercado financeiro re-

duziu a projeção para o crescimento da economia, este
ano. A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto
(PIB) – a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país – foi ajustada de 2,57%
para 2,53%. Para o próximo
ano, a expectativa subiu de
2,50% para 2,60%. Em 2021
e 2022, a projeção segue em
2,50%.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar caiu de R$ 3,80 para R$
3,75 no final deste ano. Para
2020, a previsão passou de
R$ 3,80 para R$ 3,78. (Agencia Brasil)

PIB cresce 0,3% no trimestre
encerrado em novembro de 2018
O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos
os bens e serviços produzidos
no país, cresceu 0,3% no trimestre encerrado em novembro de 2018, na comparação
com o trimestre encerrado
em agosto daquele ano. O
dado é do Monitor do PIB,
medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
De acordo com a FGV, o
crescimento chegou a 1,4% na
comparação com o trimestre

encerrado em novembro de
2017. No acumulado de 12 meses, a alta chega a 1,3%. Considerando-se apenas o mês de novembro, o PIB cresceu 0,3% em
relação a outubro de 2018 e
1,5% na comparação com novembro de 2017.
Setores
O crescimento de 0,3% do
trimestre encerrado em agosto para o trimestre encerrado
em novembro, foi puxado pe-

los serviços que tiveram alta de
0,5% no período. A agropecuária também teve alta: 1,1%.
Entre os segmentos dos serviços, os melhores resultados
foram observados nos outros
serviços (1%) e nos serviços
imobiliários (0,8%). A indústria
teve queda de 0,3%, devido ao
recuo de 1,2% da indústria da
transformação.
Demanda
Sob a ótica da demanda, no

trimestre encerrado em novembro, na comparação com
o trimestre encerrado em
agosto, houve crescimentos
de 0,6% no consumo das famílias e de 0,8% no consumo do governo. A formação
bruta de capital fixo, isto é,
os investimentos, recuaram
0,4%.
No setor externo, as exportações cresceram 8,1% e
as importações caíram 5,7%.
(Agencia Brasil)

Motoristas podem ter desconto
de até 30% no valor do IPVA
O pagamento em cota única
e antecipado do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), além da ausência de multas, pode reduzir o valor do tributo em até 30%. Em
alguns estados, há também a possibilidade de usar créditos de
programas de incentivo à emissão de nota fiscal para abater o
valor devido.
O maior desconto oferecido
aos donos de carros é o do Amazonas (30%). No Rio Grande do
Sul, quem fez o pagamento antecipado do imposto em dezembro, não tem multas nos últimos
três anos e acumulou 100 notas
fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha conseguiu desconto

de 25,48%.
Mas também há estados que
não oferecem desconto, nem
mesmo para o pagamento à vista,
como Roraima e Santa Catarina.
O diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da
Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração
e Contabilidade (Anefac), Miguel José Ribeiro de Oliveira,
explica que os descontos para
pagamento à vista são na verdade a retirada de juros embutidos
no parcelamento do imposto, na
maioria dos casos.
“Para quem tem o dinheiro
para pagar à vista, sempre vale a
pena porque o desconto é maior
do que o rendimento de poupan-

ça ou de um fundo de investimento. Quem não tem o dinheiro é
melhor parcelar do que recorrer
a empréstimo nos bancos que
cobram juros mais altos”, disse.
Além do IPVA, os contribuintes devem ficar atentos aos
prazos de pagamento do licenciamento e do seguro obrigatório. Caso um dos três não seja
pago, o contribuinte pode ter que
pagar multa por atraso e até mesmo ter o carro apreendido.
São Paulo
Em São Paulo, os contribuintes podem pagar o IPVA 2019
em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou parcelar o tributo em três vezes, de

acordo com o final da placa do
veículo (iniciando o primeiro
pagamento em janeiro e as outras duas parcelas, nos meses de
fevereiro e março). Também é
possível quitar o imposto no mês
de fevereiro de maneira integral,
sem desconto.
O estado tem um programa
de incentivo à emissão de nota
fiscal, sendo que os contribuintes podem usar os créditos para
abater o IPVA. O Programa Nota
Fiscal Paulista devolve até 30%
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
que pode ser usado no abatimento do imposto ou transferido
para a conta do contribuinte.
(Agencia Brasil)

Theresa May descarta
hipótese de um segundo
referendo sobre o Brexit
A primeira-ministra britânica, Theresa May, afastou na segundafeira (20), durante discurso à Câmara dos Comuns (Parlamento), a
possibilidade de convocar um segundo referendo sobre o Brexit – a
saída do Reino Unido da União Europeia. Ela destacou que manterá o
acordo de fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda,
tema que estava sendo colocado em discussão também.
Na semana passada, o Parlamento britânico rejeitou o acordo proposto por Theresa May. Nos últimos dias, ela intensificou
as conversas com os deputados e também com os partidos
políticos em busca de c onsenso. Segundo a primeira-ministra, vai manter as conversas no esforço de garantir o acordo.
Depois, a primeira-ministra promete ir à União Europeia.
Para Theresa May, um segundo referendo poderia levar o
Reino Unido a sofrer impactos difíceis de serem contornados.
Ela não entrou em detalhes. O prazo máximo para os britânicos
deixarem o bloco europeu é 29 de março.
Na próxima semana, a primeira-ministra será novamente testada pela Câmara dos Comuns, que vai votar o chamado “plano
B”, proposto por ela.
Em relação à polêmica sobre o acordo de Belfast, que trata
da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda,
Theresa May se disse fiel ao que está posto, mas afirmou que
deverá ser renegociado com a União Europeia e não com os parceiros do diálogo inter-irlandês.
A primeira-ministra afirmou também que a saída da União
Europeia não poderá modificar direitos garantidos dos trabalhadores. Ela recuou na proposta de fixar uma taxa para cidadãos da
UE que queiram residir no Reino Unido. Segundo ela, os que já a
pagaram serão reembolsados. (Agencia Brasil)

Militares são presos na
Venezuela por se rebelarem
contra o governo
As Forças Armadas da Venezuela anunciaram na segunda-feira
(20) a captura e prisão de um grupo de soldados que se rebelou
contra o governo. Segundo os oficiais, será aplicada a “força da
lei”. Em comunicado, os militares informam que os “rebeldes”
eram oficiais da Guarda Nacional Bolivariana e são suspeitos de
roubar um lote de armas de guerra e sequestro de quatro agentes.
De acordo com o texto oficial, o grupo era ligado ao Comando
Área 43 da Guarda Nacional Bolivariana, no município de Sucre, estado
de Miranda. Os homens são chamados de “assaltantes”. Para os oficiais,
o grupo atuou seguindo “interesses escusos da direita extrema”.
O comunicado não menciona nomes de quem poderia estar
por trás da ação. “A Força Armada Nacional Bolivariana rejeita
categoricamente este tipo de ato, com toda segurança, motivado
por interesses escusos da direita extrema e contrário às regras
elementares da disciplina militar.”
A reação ocorre menos de uma semana depois de a Assembleia Nacional Constituinte, o Parlamento da Venezuela, que é
de maioria de oposição, anunciar anistia a militares e civis que
se manifestarem contrários ao governo de Nicolás Maduro.
De acordo com um comunicado das Forças Armadas, os suspeitos foram entregues na sede da Segurança Especial Unidade
Waraira Repano . (Agencia Brasil)

Justiça de Cabo Verde anula sentença de
velejadores brasileiros
A Justiça de Cabo Verde anulou a decisão que condenava três
velejadores brasileiros a 10 anos
de prisão por tráfico internacional de drogas. Daniel Felipe da
Silva Guerra, Rodrigo Lima Dantas
e
Daniel
Ribeiro
Dantas estão detidos há 16 meses, na Cadeia Central de São
Vicente, no país africano. A decisão foi tomada na última terça-feira (15),.
Os três velejadores foram
detidos em agosto de 2017, enquanto faziam uma travessia
pelo Oceano Atlântico. Eles saíram do Brasil com destino ao
Arquipélago dos Açores, em
Portugal, mas tiveram a viagem
interrompida ao fazer uma parada na cidade de Mindelo, após as
autoridades cabo-verdianas encontrarem mais de uma tonelada de cocaína escondida no veleiro. Os brasileiros e o capitão
francês Olivier Thomas, que
também estava a bordo da embarcação, alegam ter sido incriminados injustamente.
O advogado Paulo Oliveira,
que representa Daniel Guerra e
Rodrigo Dantas pelo escritório
Eliana Octaviano, afirma que a
decisão não garante que os
três possam deixar a unidade
prisional de
imediato.
“A desembargadora não fez reforma nisso, não analisou a

questão da prisão [preventiva].
Não posso ser categórico e dizer que eles vão ser soltos, porque o processo tem muitas
violações”, disse, por telefone.
Segundo o advogado, Daniel
Guerra e de Olivier Thomas devem ser soltos nesta terça-feira
(22), quando o prazo máximo da
prisão preventiva, de 14 meses,
será atingido. Os dois foram julgados em 26 de agosto de 2017,
três dias após serem detidos e
quatro dias depois de a embarcação atracar na marina. Já Rodrigo Dantas e Daniel Dantas
foram presos em dezembro do
mesmo ano.
Quanto ao trâmite que ocorrerá a partir da anulação da primeira sentença, ele esclareceu
que o processo volta às mãos do
juiz de 1º grau, que analisará as
provas que não puderam ser
apresentadas pelos acusados. “A
defesa pediu a oitiva [de testemunhas], já que, na lei de Cabo
Verde, no código processual, testemunha é [considerada] prova.
O juiz [Antero Tavares] indeferiu e prosseguiu, disse só que
não ia ouvir. A defesa fez uma
reclamação, que foi para o tribunal e respondeu no dia 28 de
novembro. A primeira coisa que
saiu anulada foi um despacho,
que é toda decisão tomada no
âmbito
do
processo.

A desembargadora anulou o despacho, disse que se devia ouvir
as testemunhas. Aí, passamos
por julgamento do recurso no
tribunal de 2º grau. Ocorreu
no dia 15 e a resposta veio no dia
18, porque lá é tudo físico, nada
é online. Nisso, ela anulou o julgamento, por completo. Disse
que o julgamento não respeitou
o direito de defesa, não analisou
outras provas”, explicou.
Na avaliação do advogado,
entre os aspectos de maior gravidade está o cárcere dos quatro
acusados. “Eles não estão presos
cumprindo pena. Continuam
aguardando [nova sentença], presos. É ainda mais lesivo
aos direitos humanos deles”,
observou.
Oliveira acrescentou que a
defesa, feita por ele em conjunto com advogados de Cabo Verde, buscou aproveitar um inquérito elaborado pela Polícia Federal (PF), mas que a confiabilidade e autenticidade do documento foi questionada pela Justiça do país africano, que o descartou. “Ele [o inquérito] ainda
não está fechado, está aberto. O
delegado [que assina o relatório
da corporação] colocou que os
meninos eram inocentes, que
não havia envolvimento. Existe
processo penal em curso, mas o
inquérito ainda está aberto.”

“É interessante ressaltar que
não espero que alguém acredite
na inocência dos meus clientes,
porque isso é algo subjetivo. O
ponto é que conseguimos provar, de forma objetiva, que o processo correu em desacordo com
a lei. Essa negação da oitiva é
apenas um desses vários pontos
de violação”, finalizou Oliveira.
Visitas à unidade
O produtor de vídeos Alex
Coelho Lima, tio de Rodrigo,
disse à Agência Brasil que as
famílias dos três brasileiros se
mudaram para a ilha para acompanhar de perto o caso. “Estão
se revezando, todos indo visitar,
dar notícias. Eles estão arrasados. Criaram muita expectativa,
porque, quando o presidente
[Michel Temer] esteve lá [em
julho de 2017], acharam que
aquilo ia se resolver e os frustrou.”
Alex Lima ressaltou que
muitas pessoas, inclusive o professor que ministrou aulas de
náutica para os três brasileiros,
dispuseram-se a testemunhar a
favor do grupo. “Essas pessoas,
velejadores que conviveram com
eles no curso, foram para lá [servir] de testemunha, mas não conseguiram ser ouvidas.”
Para ele, o mais importante
é que o inquérito da PF seja con-

siderado, porque detalha a trajetória da embarcação e contribui
para a investigação, que, na sua
avaliação, não levou em conta
a responsabilidade dos donos do
barco. “A peça fundamental é o
inquérito, que recompõe toda a
história do barco, desde 2016,
quando chega ao Brasil, com
três ingleses, entre Bahia e Espírito Santo, e o dono aparece
contratando os velejadores para
ir a Portugal”, relatou.
“Toda vez que o barco para,
há uma anotação da Marinha.
Então, a PF levantou tudo isso,
fez todo o cronograma de quando ele contata a empresa que intermedeia - a gente tem e-mail,
telefonemas -, quando recruta,
vai a Salvador, Natal e faz a travessia. Esse crime ocorreu no
Brasil. O tráfico de drogas aconteceu no Brasil. Cabo Verde foi
simplesmente onde pararam
para consertar [o barco], e o país
não teve condições de investigar
o histórico disso”, acrescentou
Segundo Alex Lima, as condições na prisão são outro fator
que complica o quadro. Conforme ilustração encaminhada à reportagem, as celas, de cerca de
6 metros quadrados, são equipadas com duas camas e um armário, mas não têm vaso sanitário.
“Eles usam um balde para fazer
as necessidades. As famílias po-

dem fazer visitas aos domingos,
a alimentação é precária. Duas
vezes por semana, os pais podem
levar alimentos, que são revirados na revista. Meu sobrinho teve
problemas odontológicos e teve
que esperar três semanas para
poder ter liberação. O Daniel
Guerra já teve câncer por 10
anos É uma pessoa que precisa
fazer exa mes periódicos e na ilha
não tem condição”, desabafou o
produtor de vídeo. “A gente está
vendo isso como uma atrocidade,
uma situação calamitosa. A gente
clama para que olhem para o caso.
Eles almejavam ser profissionais. É um sonho destruído.”
Para reforçar o apelo por
justiça, familiares dos três velejadores brasileiros criaram uma
campanha chamada A Onda. A
mobilização ganhou um perfil no
Instagram e no Facebook, nos
quais postam conteúdos relacionados aos desdobramentos do
caso.
Embaixada acompanha
Em nota, a Embaixada do
Brasil em Cabo Verde informou
que “acompanha o caso desde a
detenção [dos velejadores] e
mantém contato com as autoridades cabo-verdianas e com as
famílias dos brasileiros, prestando-lhes a devida assistência
consular”. (Agencia Brasil)
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Em Davos, Bolsonaro diz que vai
buscar investimentos para Brasil
PREÇOS. Em dezembro, nove dos 22 produtos de maior
importância no mercado atacadista da Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP) tiveram cotações de preços inferiores às observadas no mês anterior; os demais apresentaram variação positiva, informa o Instituto de Economia Agrícola (IEA), instituição
de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
SUPERÁVIT. China ultrapassa a União Europeia e se torna o
principal destino das vendas externas paulistas. Soja e carnes são
os produtos mais vendidos para os chineses. Enquanto os sucos
são os preferidos pela UE. Em 2018, as exportações do Estado
de São Paulo somaram US$ 52,26 bilhões (21,8% do total nacional) e as importações US$ 60,83 bilhões (33,6% do total nacional), gerando um déficit de US$ 8,57 bilhões.
DESTINOS. Em relação aos destinos das exportações do
agronegócio paulista, a liderança passou a ser a China (17,4% de
participação), ultrapassando a União Europeia (17,2%), que agora ocupa a segunda posição. Na sequência aparecem os Estados
Unidos (11,9%), Hong Kong (3,1%) e Irã (2,8%). A China importa principalmente produtos do Complexo Soja e Carnes, enquanto a União Europeia tem pauta mais diversificada, com destaque para os sucos (basicamente laranja) e produtos florestais.
FRETE MÍNIMO. A Agência Nacional de Transporte Terrestres (Antt) publicou sexta (18) no Diário Oficial da União
(DOU), nova tabela com os pisos mínimos de frete. A Lei 13.703,
de 2018, que instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos do
Transporte Rodoviário de Cargas, prevê que uma nova tabela com
frete mínimo deve ser publicada quando houver oscilação superior a 10% no preço do óleo diesel no mercado nacional.
POLÍTICA DO LEITE. A ministra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Tereza Cristina, disse na quinta-feira (17) a representantes da cadeia produtiva do leite e de órgãos de governo
ligados ao segmento que o setor precisa sair da gangorra do sobe
e desce de renda, com medidas de curto e longo prazo capazes de
trazer equilíbrio à atividade. Uma das primeiras ações que a ministra quer implementar é a criação de uma política para o setor
na Câmara Setorial do Leite e Derivados, que será incluída no
Plano Plurianual (PPA) a ser lançado em abril.
EXPORTAÇÕES. As exportações do agronegócio atingiram
o valor recorde nominal de US$ 101,69 bilhões em 2018, com
crescimento de 5,9% em relação aos US$ 96,01 bilhões exportados em 2017. O recorde anual anterior ocorreu em 2013, quando o país exportou US$ 99,93 bilhões em produtos do setor.
PREÇO MÍNIMO. O Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento reajustou em 11,96% o preço mínimo da uva industrial para safra 2018/2019. O valor saiu de R$ 0,92/kg para
R$ 1,03/kg. A medida foi publicada no Diário Oficial da União
de sexta-feira (18) ) e vigora nos estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste, até 31 de dezembro deste ano.
DOAÇÃO. Um total de 107.900 kg de leite em pó estão sendo doados, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
O produto foi adquirido por meio do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), na modalidade de Compra Direta da Agricultura Familiar e depositado na Unidade Armazenadora de Bernardino de Campos, em São Paulo.
MINISTÉRIO. Segundo informação do jornal Valor, o Ministério da Agricultura continuará com este nome, devido à grande reação negativa do setor de agronegócios, contrários à mudança. Empresários e diversas entidades do segmento agropecuário, reprovaram a ideia alegando que o nome do ministério
é uma marca do país - a pasta é uma das mais antigas da República Federativa do Brasil e existe há 158 anos - e que o novo
nome poderia causar confusões de conceito, já que outros órgãos de governo também cuidam do tema alimentação, como o
Ministério da Saúde e a Agência Nacional de vigilância Sanitária
(Anvisa).
CULTURA DO MÊS (JANEIRO). Pera. A Pera é muito apreciada por suas propriedades nutritivas e pelo delicado sabor. Ideal para regimes, tem baixo valor calórico (cerca de 56 calorias
em 100 gramas). Contém quantidades razoáveis de vitaminas B1,
B2 e Niacina, todas do Complexo B, que regulam o sistema nervoso e o aparelho digestivo, fortificando o músculo cardíaco. É
excelente no preparo de sobremesas, tortas, compotas, cremes,
geléias e sorvetes.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicada no site: www.agrocartoons.blogspot.com.br.
(Texto(s): Secretaria de Agricultura - SP, Mapa, Conab,
Embrapa)

O presidente Jair Bolsonaro
quer aproveitar sua participação
no Fórum Econômico Mundial,
em Davos, na Suiça, para atrair
investimentos – em especial no
agronegócio.
“Nós queremos mostrar, é
nosso interesse especial, que o
Brasil tomou medidas para que
o mundo restabeleça confiança,
que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo,

sem viés ideológico, que nós
podemos ser um país bom para
investimentos, e em especial
para o agronegócio, nossas
commodities mais caras. Queremos ampliar esse tipo de comércio. Por isso estamos aqui
para mostrar que o Brasil mudou”, declarou aos jornalistas
em vídeo disponível em sua
conta no Twitter, postado após
sua chegada na Suíça.

Indagado por jornalistas, o
presidente da República não quis
antecipar encaminhamento do
programa de privatizações. “A
gente não vai anunciar particularidades no tocante a isso. A
agenda está com nosso chefe da
economia, Paulo Guedes, está
bastante detalhado nesse sentido e ele vai anunciar a partir do
momento que tiver certeza que
faremos boas privatizações”.

Jair Bolsonaro ainda informou que o discurso que fará
nesta terça-feira (22), na abertura do fórum, será “curto, objetivo e claro”. Segundo ele,
o texto a ser lido feito e corrigido por vários ministros
para que nós déssemos recado mais amplo possível do
novo Brasil que se apresenta
com a nossa chegada ao poder.
(Agencia Brasil)

Embaixador alemão sugere ao
governo brasileiro que detalhe ações
O embaixador da Alemanha
no Brasil, Georg Witschel, se
reuniu na segunda-feira (21)
com o presidente em exercício,
general Hamilton Mourão, no
Palácio do Planalto. O diplomata disse que objetivo da sua visita foi colaborar para a “reputação” do Brasil no exterior. Segundo ele, é necessário que o
governo federal detalhe seus planos sobre mudanças climáticas,
direitos humanos e reformas.
“Acho importante que o governo faça uma política que explique as intenções, as reformas.
E explique [ações em prol dos]
direitos humanos, se a luta con-

tra a mudança climática continuará. Então, estou otimista, mas
temos a fazer”, disse o embaixador após o encontro.
Witschel disse que a ausência de informações gera “preocupação” e “nervosismo” em
setores da sociedade. “Eu não
acho que isso reflita a verdade,
mas há uma opinião pública bastante crítica. Então, os melhores
argumentos são fatos.”
Para o embaixador, é preciso
avaliar o governo federal, de
acordo com suas ações e não por
meio de palavras ditas durante a
campanha eleitoral e posts nas
redes sociais. Questionado sobre

as negociações do acordo entre
Mercosul e União Europeia, ele
disse o esforço da Alemanha é
para concluir logo as tratativas.
“O livre comércio com Mercosul foi tratado. É um interesse maior da Alemanha de avançar nessas negociações. A mensagem do senhor vice-presidente foi que depois do encontro do
presidente Bolsonaro com [o
presidente da Argentina Maurício] Macri há o interesse do
Mercosul de avançar esses negócios com a União Europeia
porque eles estão avançados. E
do lado europeu, é claro, temos
o interesse de concluir de uma

maneira rápida, mas concluir um
tratado profundo”, disse o embaixador.
Segundo o diplomata alemão, a conversa com Mourão foi
“excelente”. Ambos analisaram
a crise política, econômica e
social na Venezuela, além do
impacto da explosão do carrobomba na Colômbia na semana
passada.
“Foi uma conversa excelente, sobre muitos temas. Indica
uma abordagem razoável, baseada
nos valores comuns, nos interesses comuns, no direito internacional. Então, uma base que vale,
razoável”, disse. (Agencia Brasil)

Goiás decreta calamidade
financeira nas contas públicas
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decretou
na segunda-feira (21) estado de
calamidade financeira por pelo
menos seis meses. A medida
será encaminhada à Assembleia
Legislativa do estado, onde precisa ser aprovada.
Durante o estado de calamidade financeira, o governo goiano poderá renegociar contratos
com fornecedores e suspender
serviços não essenciais. Segundo o decreto, o prazo de seis
meses pode ser prorrogado em
caso de necessidade. Assim que
o decreto for aprovado, a Secre-

taria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás terá mais
liberdade para remanejar recursos e adotar as medidas que considerar necessárias para reequilibrar as contas estaduais.
Na semana passada, o governador Caiado reuniu-se com o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, para pedir a inclusão de
Goiás no regime de recuperação fiscal (RRF). Responsável
por auxiliar estados com dificuldades financeiras em troca
de um rigoroso programa de
ajuste fiscal, esse regime é
aplicado hoje apenas no esta-
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do do Rio de Janeiro.
Goiás tornou-se o segundo
estado a decretar calamidade nas
contas públicas em 2019, elevando para cinco as unidades da
Federação nessa situação. Na
última quinta-feira (17), o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), tomou a
mesma decisão, depois que o
estado não conseguiu uma ajuda
para antecipar recursos de exportações. Com a calamidade
financeira, contratos e licitações
estão sendo reavaliados e uma
série de despesas foi suspensa.
Novos contratos foram proibi-

dos por seis meses.
Para fazer parte do RRF, a
unidade da Federação precisa ter
a soma do serviço da dívida e dos
gastos com pessoal equivalente
a pelo menos 70% da receita
corrente líquida. Segundo o Tesouro Nacional, atualmente Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul e Rio Grande do Norte estão enquadrados nessa situação.
Em 2016, os estados do Rio
de Janeiro, de Minas Gerais e do
Rio Grande do Sul haviam declarado calamidade financeira.
(Agencia Brasil)
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RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO: VICTOR VILALBA MORENO, CPF 388.835.938-68; da CREDORA
HIPOTECÁRIA: LARCKY GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ 35.945.542/0001-11, (sucessora
de Haspa Habitação São Paulo); dos TITULARES DE DOMÍNIO: ROBERTO CRUZ ESTEVES, CPF
667.985.318-49; ROBERTO SIDNEY MORENO, CPF 519.296.278-15, eventual(is) cônjuge(s), se
casado(s) for(em), eventual(is) herdeiro (s)/sucessor (es) e demais interessados, expedido no PROCESSO
FÍSICO Nº 0011731-48.2004.8.26.0003 (003.04.011731-9), AÇÃO DE CONHECIMENTO em fase
de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL JARDIM
TROPICAL - BLOCO 2, CNPJ 54.640.016/0001-98. A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Foro
Regional III – Jabaquara/SP, Drª. Samira de Castro Lorena, com fulcro no artigo 879, II c/c o artigo
882, § 2º do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e artigo 250 e seguintes das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e a Resolução nº 236/2016 do CNJ, FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa que a gestora oficial CHRISTOVÃO GESTÃO EM
ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS, representada pelos leiloeiros judiciais: Christovão de Camargo Segui,
OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a leilão judicial eletrônico o(s) bem(ns)
imóvel(is) abaixo descrito(s) no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem:
DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS): APARTAMENTO Nº 124, LOCALIZADO NO 12º ANDAR DO BLOCO
02, INTEGRANTE DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL, situado na Av. Padre Arlindo
Vieira nº 1.233 e Rua Interna 1, na Saúde, 21º Subdistrito. UM APARTAMENTO, com a área útil de
50,1600m², área comum de 21,9748m², com a área total de 72,1348m², correspondendo-lhe a
fração ideal de 0,192307692%, cabendo-lhe uma vaga de garagem indeterminada, do tipo
descoberta, em estacionamento coletivo, cuja área está incluída na área comum do apartamento.
MATRÍCULA Nº 80.338 do 14º CRI/SP. Contribuinte nº 119.343.0124-7. DOS ÔNUS: 1-) Av. 1, em
13/11/1985. HIPOTECA, em maior área, a favor da LARCKY Sociedade de Crédito. Imobiliário S/
A (sucessora de HASPA Habitação São Paulo, e conf. Av.3 de 15/06/1982, deu em caução ao BNH;
Conf. Av.2, em 13/11/1985: permanece inalterada a caução da Av.3 na matrícula nº 41.307; 2-) Av.6/
80.338, em 07/11/2011. PENHORA exequenda; 3-) Há débitos de IPTU – Exercício 2018: R$ 31,36.
Não há débitos de IPTU – Exercícios Anteriores; 4-) Há PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, ref. ao
Proc. 1022013-74.2017.8.26.0003, da 4ª VC do Jabaquara/SP, entre as mesmas partes, no valor de
R$ 6.801,46. DA ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO: R$ 245.270,56 (até novembro/2018, pelo site
DrCalc.net, tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 366 do processo que atribuiu ao bem
imóvel o valor de R$ 170.000,00, data-base setembro/2012). DA MERA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO:
R$ 82.544,27; Proc. 1006911-17.2014.8.26.0003: R$ 48.321,31. Total: R$ 130.865,58 (até novembro/
2018, conforme informado pelo credor as fls. 585 dos autos do processo e que será atualizado à
época do leilão). DAS DATAS DOS LEILÕES/PRAÇAS: O 1º Leilão/Praça começará em 28/01/
2019, às 14h00min. e terminará em 31/01/2019, às 14h00min. O 2º Leilão/Praça começará em
31/01/2019, às 14h01min e terminará em 21/02/2019, às 14h00min. DAS CONDIÇÕES DE
VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação
(1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da avaliação
atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça/SP (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se
previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br para que p articipem do leilão eletrônico
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, até o início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o
início da segunda etapa, proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o
pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista
no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação
e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de maior valor, que estarão sujeitas a
apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º ambos do
CPC). DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial no sítio: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito
judicial), respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC).
DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do lanço) e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro no prazo de até 01
(um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta da Gestora Oficial: Christovão Gestão em
Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência
0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC e Art. 18, Par. único do Prov. CSM nº 1625/2009).
Ficam o executado VICTOR VILALBA MORENO, CPF 388.835.938-68, a CREDORA HIPOTECÁRIA:
LARCKY GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ 35.945.542/0001-11, os TITULARES DE DOMÍNIO:
ROBERTO CRUZ ESTEVES, CPF 667.985.318-49, ROBERTO SIDNEY MORENO, CPF 519.296.27815, eventual(is) cônjuge(s), se casado(s) for(em), eventual(is) herdeiro (s)/sucessor (es) e demais
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação
pessoal. Não há recursos pendentes de julgamento para este processo. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 19 de novembro de 2018. Edital completo
e demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETTO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
JOÃO PAULO CECILIO LEITE RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOL TEIRO, PROFISSÃO
ENGENHEIRO, NASCIDO EM UBERABA, MG NO DIA 16/12/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ OLAVO LEITE
RIBEIRO E DE NEILA CECILIO LEITE RIBEIRO. LETÍCIA MORENO CAMPOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO SERVIDORA PÚBLICA, NASCIDA EM UBERABA, MG NO DIA (23/11/
1984), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
HUGO ARANTES CAMPOS E DE MARCIA MORENO CAMPOS.
ANDRÉ CAMARGO GALVÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE SILAS DOS SANTOS GALVÃO FILHO E DE ELENI CAMARGO
GALVÃO. ALESSANDRA JERONIMO UNGRIA, ESTADO CIVIL SOL TEIRA, PROFISSÃO
ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDSON DA SILVA UNGRIA E DE CRISTINA
JERONIMO UNGRIA.
FÁBIO ZEMANN, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (12/11/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE RALF DIETER ZEMANN E DE ANA MARIA REICHERT ZEMANN.
DIANA SZYLIT, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EDITORA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (08/09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE NILSON ABRÃO SZYLIT E DE NIDIA ROSENTHAL SZYLIT.
FERNANDA DOS SANTOS MARTINS, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/06/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE LUIZ DE SOUSA MARTINS JUNIOR E DE MAGDA DOS SANTOS. CARLA
ZATORRE DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM
SANTOS, SP NO DIA (14/06/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE FABIO ZATORRE DOS SANTOS E DE ARLETE SILVA DOS SANTOS.
ANDRÉ LUÍS DE ARAÚJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/12/1972), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO P AULO, SP, FILHO DE EUNICE MARIA DE ARAÚJO. ALINE DA SILVA
MARIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE JURIDICO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/08/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE BRAZ EUGENIO MARIANO E DE VILMA DA SILVA MARIANO.
ANDRÉ SHIGUEO KIYOTA, ESTADO CIVIL SOL TEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO DE
PRODUÇÃO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/12/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE GORO KIYOTA E DE ROSA SATIKO FUJISAWA KIYOTA.
JEANIE FANG-SHOU LIN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA
EM FOZ DO IGUAÇU, PR NO DIA (09/11/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE LIN PING YUN E DE YU WEN YIN.
GABRIEL ARAÚJO DE ALMEIDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP NO DIA (02/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CÉSAR AUGUSTO DE ALMEIDA E DE
MARCIA MARIA ARAUJO DE ALMEIDA. LUIZA CASTELFRANCHI DE QUEIROZ, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM CAMPINAS, SP
NO DIA (09/07/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FÁBIO PEREIRA DE QUEIROZ E DE PAOLA CASTELFRANCHI DE QUEIROZ.
ALEX MASSANOBU MAKINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM JACAREÍ, SP NO DIA (31/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NOBUYUKI MAKINO E DE MARIA DE FATIMA DA
SILVA MAKINO. ANDRESSA DANIELLE MALUF FIGUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ENGENHEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (11/05/1988), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVO CARLOS FIGUEIRA
E DE MILDRED ELAINE MALUF FIGUEIRA.
EDSON TAKESHI HIOKI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE TAKESHI HIOKI E DE SETSUKO AKISUE HIOKI. LETÍCIA PONTOLIO,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CONTADORA, NASCIDA EM RIBEIRÃO PRETO, SP
NO DIA (20/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ADILSON PONTOLIO E DE NAIR RAMOS PONTOLIO.
RENATO PIRES PINHEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM JABOTICABAL, SP NO DIA (27/07/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO PINHEIRO E DE RITA PIRES PINHEIRO. DANIELA PIMENTEL
MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM
JABOTICABAL, SP NO DIA (25/06/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ODAIR PIMENTEL MARTINS E DE RITA DE CASSIA RAMOS MARTINS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Copa América de Downhill 4X 2019
culino, por exemplo, estiveram
dois campeões do evento, Giovannini e o chileno Genova, um
atleta olímpico e campeão mundial de BMX, Renato, e um bicampeão do ranking nacional,
Kaique. Com todas essas feras,
era de se esperar muita emoção e
equilíbrio na br iga pela vitória.
Em grande fase e fazendo
boas largadas, Giovannini superou todos seus adversários para
levar para casa o bicampeonato.
“Foi uma competição que teve um
pouco mais de peso por ser o
número um. Mas treinei bastante e pude repetir o título do ano
passado. Foi uma final alucinante e bem dura, como esperado.

Imaginava que se conseguisse
sair na frente, poderia administrar melhor no final e isso acabou acontecendo”, destacou o
vencedor, formado em engenharia mecânica e que divide seu
tempo entre o trabalho e o esporte.
Em 2019, Giovannini já tem
definidas as participações na
Descida das Escadaria de Santos,
e eventos no exterior. “Tudo depende do orçamento, mas vamos
tentar estar no Pan-Americano
da Argentina e o mundial”, completou o piloto de 26 anos.
Julia, pela quarta vez
Dona de três títulos na Copa

América de Downhill e 14ª colocada no Mundial de BMX no
ano passado, Julia Santos, de
22 anos, não deu chances às
concorrentes neste ano. Ele
fez os melhores tempos nas
quartas de final e nas semifinais, para ratificar o bom momento e seu excelente desempenho no histórico da competição.
“Para mim é a melhor prova
do ano. Fico esperando a temporada toda e tem uma vibe muito
legal. Gostei da pista nova, que
ficou muito boa para o pessoal
do BMX. Fiquei muito feliz
por estar mais uma vez aqui e,
principalmente pelo título”,
destacou a atleta da seleção brasileira, que agora vai se dedicar à vaga olímpica no Japão em
2020.
A Copa América de Downhill/4X é uma realização e organização da Globo e Yescom.
O patrocínio é de Bradesco,
Rexona,
Motorola
e
Decolar.com. O apoio especial 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 supervisão técnica é da CBC e
FPC. Mais informações no site
www.yescom.com.br

Foto/BMW

Augusto Farfus abre temporada
com maratona de corridas

E depois segue para a Austrália, onde compete nas 12 Horas
de Bathurst
Com uma convocação de úl- o campeonato do WeatherTech
tima hora, Augusto Farfus terá SportsCar Championship -, foi
seu primeiro desafio nas pistas confiada à Farfus a missão de inem 2019 neste fim de semana tegrar o quarteto da equipe
(24 a 27 de janeiro), nas 24 Ho- BMW Team RLL, ao lado de
ras de Daytona. O brasileiro dis- Connor De Phillippi, Philipp Eng
putou a prova consecutivamente e Colton Herta, a bordo da BMW
nos últimos quatro anos, mas, M8 GTE #25.
desta vez, estava com uma proApesar de não ter participagramação diferente para o início do dos treinos preparatórios enda temporada. Porém, após atra- tre 4 e 6 de janeiro, conhecidos
sos para o visto de Tom como “Roar Before the Rolex
Blomqvist - que irá disputar todo 24”, Augusto está confiante para

a prova. No ano passado, ele comandou a estreia da nova BMW
M8 na prova, então tem experiência com o carro neste circuito, além de já ter disputado outras corridas com o novo modelo pelo World Endurance Championship (WEC). O melhor resultado de Farfus nas 24 Horas
de Daytona foi em 2015, quando
o piloto e seus companheiros
foram vice-campeões na categoria GT Le Mans, a menos de 0,5s
do carro vencedor.
Neste fim de semana, as atividades de pista começam na
quinta-feira, com três sessões de
treinos livres e a classificação
que define o grid de largada. Na
sexta, os pilotos contam com
mais um treino, e no sábado (26/
01), a prova tem início marcado
às 15h35 (horário de Brasília). O
canal Fox Sports transmitirá alguns trechos da corrida, além das
duas horas finais no domingo.
Próximos desafios:
Logo após o fim da prova em
Daytona, Farfus segue direto para
a Austrália, onde compete
pelo segundo ano consecutivo
nas 12 Horas de Bathurst. Em

2018, o curitibano cravou a pole
position, mas o trio teve de abandonar a prova antes do fim, por
conta de um acidente.
Correndo novamente pela
equipe BMW Team Schnitzer,
Augusto terá ao seu lado o alemão Martin Tomczyk e o australiano Chaz Mostert, a bordo da
BMW M6 GT3.
Além destes dois desafios
iniciais, Farfus estará focado em
outras importantes provas de longa duração com a BMW em
2019. Ele segue na disputa da
Super Temporada do WEC, e também vai competir no Intercontinental GT Challenge (ICGT), que
compreende as provas de 12h de
Bathurst (Austrália), 8 Horas da
Califórnia (Estados Unidos), 24
Horas de Spa-Francorchamps
(Bélgica), 10 horas de Suzuka
(Japão), e 9 Horas de Kyalami
(África do Sul). Augusto também
vai correr as 24 Horas de Nürburgring e a Copa do Mundo de
GT, em Macau, onde sagrou-se
campeão no fim de 2018. Paralelamente, o brasileiro também
vai competir no WTCR (Copa do
Mundo de Carros de Turismo),
pela Hyundai.

Bruno Soares e Murray salvam match-points
e vão às quartas do Australian Open
O tenista brasileiro Bruno
Soares e o britânico Jamie Murray estão nas quartas-de-final do
Australian Open. Na segunda-feira eles salvaram três match points para vencer a 7a partida seguida. A dupla virou contra o alemão Kevin Krawietz e o croata
Nikola Mektic por 6/7(3) 6/2 7/
5. Campeões em 2016, Soares e
Murray tentam o segundo título

em Melbourne.
“Foi mais um jogo duríssimo, na quadra 3, com uma atmosfera bem legal. Hoje conseguimos sair de um buraco maior ainda. Eu saquei no 0-40 em 4/5,
salvamos três match-points. Mas
hoje a gente jogou melhor que o
adversário, só tivemos problemas para capitalizar. Perdemos
um primeiro set que não deverí-

amos ter perdido, dominamos o
segundo e criamos oportunidades no terceiro”, disse Soares.
Os próximos adversários serão o finlandês Henri Kontinen
e o australiano John Peers, que
venceram o Australian Open em
2017. “É um match-up que não
muito fácil para a gente, mas vamos com tudo. Tentar manter
esse ritmo porque estamos jo-

gando um nível bem alto”, concluiu Soares, que derrotou os
adversários junto a Murray no
último confronto entre eles, no
ATP Finals de 2018.
Soares também segue nas
duplas mistas, com a americana Nicole Melichar. Eles enfrentam os húngaros Timea
Babos e Marton Fucsovics na
segunda rodada.

Vôlei Osasco-Audax
inicia luta pelo
tetracampeonato
da Copa Brasil
Equipe comandada pelo técnico Luizomar enfrenta o
Hinode, às 19h30, no ginásio José Correa, em Barueri,
em busca da vitória e da classificação para a fase final
do torneio nacional
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Deu Brasil mais uma vez na
Copa América de Downhill 4X.
Na manhã deste domingo, na pista montada no Ski Mountain
Park, em São Roq ue, Gabriel Giovannini e Julia Alves Santos voltaram a ocupar o local mais alto
do pódio. Giovannini, paulista de
Indaiatuba, fechou a bateria final
e assegurou o bicampeonato com
o tempo 46seg734, mais de um
segundo para o vice-campeão, o
mineiro Renato Rezende,
47seg780. Kaique Marin, com
48seg432, e o chileno Enrique
Genova, com 50seg290, respectivamente, completaram o pódio
da edição 2019 da competição.
Já no feminino, Julia Alves
Santos, de Londrina (PR), garantiu
o quarto título do evento ao vencer
a final com 58seg111. A segunda
colocação ficou com a carioca
Mariana dos Santos Lopes,
1min06seg135, seguida pela gaúcha Laís Flecke, 1min08seg617, e
a paranaense Maria Tereza Muller,
1min21seg714. Ao todo, 120 pilotos participaram da competição,
sendo 90 homens e 30 mulheres.
Com pista nova, bastante elogiada por todos os pilotos, a
Copa América de Downhill 4X
2019 foi marcada pelo alto nível
técnico. Reunindo o que há de
melhor no país e destaques do
exterior, ela encantou em todas
as baterias. Na decisão do mas-
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Gabriel Giovannini é bicampeão
da Copa América de Downhill 4X

Mari Paraíba e Nati Martins
O Vôlei Osasco-Audax enfrenta o Hinode Barueri nesta
terça-feira (22), a partir das
19h30, no ginásio José Correa,
pelas quartas de final da Copa
Brasil. Tricampeão e atual dono
do título, o time comandado
pelo técnico Luizomar busca a
vitória na casa do adversário e
a consequente classificação
para a fase final, que será disputada no ginásio Perinão, em
Gramado, Rio Grande do Sul,
nos dias 1 e 2 de fevereiro.
Para Luizomar, a Copa Brasil tem caráter de teste para o
crescimento de Osasco. “A expectativa maior é que o time
continue se comportando bem.
Tivemos três bons jogos nesse
início de 2019 (vitórias diante
de Curitiba, Brasília e São Caetano), e agora vamos enfrentar
um adversário que também vem
em curva ascendente”, avaliou
o técnico
Carol Albuquerque, que tem
atuado na Superliga nesse início de 2019 enquanto Claudinha faz tratamento para uma lesão, aposta no bom momento
do Osasco-Audax. “Estamos
em uma crescente e cada vitória traz mais confiança. Espero
um jogo muito difícil em Barueri, pois é um adversário que
a gente já conhece bastante.
Sacar bem será fundamental”,
explica a levantadora.
Quando Carol comenta que
os dos times se conhecem
bem, ela está falando sério.
Nesta temporada, lutaram por
uma vaga na decisão do Campeonato Paulista, com vitória
em dois jogos a favor das comandadas do técnico Luizomar. No primeiro turno da
Superliga, novo triunfo de
Osasco, na casa do adversário,
por 3 sets a 2.
Em 2017, com o José Liberatti completamente lotado
no dia 13 de agosto, a equipe
osasquense venceu o Golden
Set e levantou o hexacampeonato estadual diante do mesmo
adversário. Osasco bateu o Hinode em mais quatro oportunidades na Superliga 2017/18,
sempre pelo placar de 3 sets a
1. Foram dois resultados posi-

tivos na fase de classificação e
mais dois nas quartas de final.
Atual campeão - Osasco e
Barueri reeditam a partida das
quartas de final da Copa Brasil
da temporada passada. Na quadra do José Liberatti, as donas
da casa venceram por 3 sets a 0
e carimbaram a passagem para
a semifinal. Na cidade de Lages, Santa Catarina, as comandadas de Luizomar bateram o
Sesc/RJ e depois o Dentil/Praia
Clube, na decisão, para levantar o título. “Vamos defender
nosso título. Será igual ao ano
passado, quando fomos franco
atiradores. Ninguém acreditava
na gente ano passado e ganhamos. Seguiremos da mesma
forma”, afirma Luizomar.
Rodada completa - A Confederação Brasileira de Vôlei
(CBV) divulgou nesta quartafeira (16) os confrontos das
quartas de final. Todos serão
disputados nesta terça-feira
(22). De acordo com a classificação da Superliga Cimed, os
confrontos ficaram assim: Dentil/Praia Clube (MG) x Curitiba Vôlei (PR), Minas Tênis Clube (MG) x Fluminense (RJ) e
Sesi Vôlei Bauru (SP) x Sesc
RJ, além de Hinode Barueri x
Vôlei Osasco-Audax.
Copa Brasil - Criada em
2007 pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a Copa
Brasil teve seis edições até
hoje. Osasco venceu três. Em
2008, com patrocínio do Finasa, derrotou o São Caetano/Blausiegel por 3 a 2, com
parciais de 25/21, 18/25, 25/
21, 19/25 e 15/12, em
2h03min de uma emocionante final, no Ginásio do Círculo Militar do Paraná, em
Curitiba. Em 2014, com patrocínio da Nestlé e adotando o nome Molico, ganhou o
segundo título da competição
ao bater o Sesi por 3 a 1, parciais de 21/19, 21/16, 22/24 e
21/17, no Ginásio Chico Neto,
em Maringá, novamente no Paraná. O tricampeonato veio em Lages, Santa Catarina, numa exibição
de gala diante do Dentil/Praia Clube, com vitória por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/17 e 25/19.

