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Onyx apresenta 35 metas para os
primeiros 100 dias de governo

Porto de Santos bate recorde
 de movimentação em 2018
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País fecha 2018 com saldo
positivo de empregos formais

Guaidó faz juramento
e diz ser presidente em
exercício da Venezuela

Esporte
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Comercial
Compra:   3,76
Venda:       3,76

Turismo
Compra:   3,62
Venda:       3,92

Compra:   4,28
Venda:       4,29

Compra: 144,87
Venda:     174,16

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

21º C

Quinta: Sol com
algumas nuvens.
Chove rápido du-
rante o dia e à noi-
te.

Previsão do Tempo

O principal torneio de bea-
ch tennis do Brasil, o
ITF $15.000 de Guarujá, tem
nesta quinta-feira (24) a sua
fase qualificatória, sendo pre-
vistas mais de 200 partidas en-
tre os atletas que sonham em
chegar na chave principal de
duplas masculina da competi-
ção. O evento faz parte da pro-
gramação da Arena Verão, mon-
tada na praia da Enseada, e se-
gue até domingo (27), com re-

ITF Beach Tennis reúne
700 inscritos e começa com

200 jogos, em Guarujá
alização ainda das categorias
duplas femininas e mistas
para profisisonais. Em pa-
ralelo, a arena recebe o
Aberto de São Paulo de
Beach Tennis, com mais
550 beach tenistas amado-
res de todo o País, de um
total de 700 participantes.
Para atender esta demanda
estão sendo montadas 40 qua-
dras no entorno da estrutura
da Arena Verão.        Página 8

Dentil/Praia Clube, Minas T.C.,
Osasco-Audax e Sesi Vôlei
Bauru estão nas semifinais

Dentil/Praia Clube (MG),
Minas Tênis Clube (MG), Osas-
co-Audax (SP) e Sesi Vôlei Bau-
ru (SP) são os semifinalistas da
Copa Brasil 2019. Na terça-fei-
ra (22) foram disputadas as par-
tidas das quartas de final e as
equipes vencedoras garantiram
um lugar na fase final da compe-
tição que será disputada nos dias
1 e 2 de fevereiro em Gramado
(RS). O SporTV 2 transmitirá a
etapa decisiva ao vivo. As semi-
finais terão os seguintes confron-
tos: Dentil/Praia Clube x Sesi Vô-
lei Bauru e Minas Tênis Clube x
Osasco-Audax.              Página 8 Osasco-Audax
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Matheus Ferreira abre sua
primeira temporada completa

no kartismo europeu
Após diversas conquistas no

kartismo brasileiro, Matheus
Ferreira inicia oficialmente sua
primeira temporada completa na
Europa neste final de semana. Vice-
campeão brasileiro em 2018, o pi-
loto disputará a Champions Cup,
competição em Adria, na Itália, que
marca a abertura do calendário do
WSK. Além de vários títulos no Bra-
sil e já ter competido na Europa,
Matheus também teve destaque nos
Estados Unidos, onde participou do
Flórida Winter Tour e fechou o cam-
peonato no top-5, e foi top-10 do
SKUSA por dois anos seguidos
(2016 e 2017).               Página 8
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Matheus Ferreira

Bellucci vence outra e
joga para ir às quartas

do Challenger de
Newport Beach

Thomaz Bellucci

O tenista  brasileiro Thomaz
Bellucci venceu sua segunda par-
tida no Challenger de Newport
Beach, nos EUA, na noite de ter-
ça-feira (22). Com vitória sobre o
alemão Dominik Koepfer, por du-

plo 6/4, o paulista se classificou
para as oitavas de final do tor-
neio que distribui mais de US$
162 mil de premiação e enfren-
ta o sérvio Mimoir Kecmano-
vic, na quinta-feira.    Página 8
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Trump reconhece
Guaidó como

presidente
legítimo da
Venezuela

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, reconhe-
ceu  na quarta-feira (23) Juan
Guaidó como presidente em
exercício da Venezuela. A decla-
ração foi divulgada pela Casa
Branca na sua conta no Twitter de
forma objetiva. Guaidó se decla-
rou nesta quarta-feira presidente
da República em exercício e pro-
meteu promover eleições gerais.

No Twitter da Casa Branca
foi publicado que o “Presiden-
te Donald Trump reconheceu
oficialmente o presidente da
Assembleia Nacional Constitu-
inte, Juan Guaidó, como o pre-
sidente interino da Venezuela.” 

Cerca de 30 minutos depois,
em sua conta oficial, o presiden-
te norte-americano escreveu
que “os cidadãos da Venezuela
sofreram muito tempo nas mãos
do regime ilegítimo de Maduro”
e depois confirmou que reco-
nheceu Guaidó como presiden-
te interino do país sul-america-
no. (Agencia Brasil)

França aplica
multa máxima
ao Google por

violação de
legislação

A autoridade de proteção de
dados da França (CNIL, na sigla
em francês) impôs uma multa de
50 milhões de euro (R$ 216 mi-
lhões) ao Google por problemas
no tratamento de dados de seus
usuários, como falta de transpa-
rência, informações inadequa-
das e insuficiências de obtenção
de consenso para a personaliza-
ção de anúncios.          Página 3
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Deputado Juan Guaidó declara-se Presidente da República
da Venezuela

Manifestantes saíram às ruas
na quarta-feira (23) de Caracas e
das principais cidades da Vene-

zuela no terceiro dia de
protestos contra o presidente ve-
nezuelano, Nicolás Maduro. A

convocação foi feita pelo presi-
dente da Assembleia Nacional da
Venezuela, o Parlamento do país,
o deputado Juan Guaidó. Ele se
declarou presidente da Repúbli-
ca em exercício e jurou em
nome de Deus.

Apontado como principal lí-
der da oposição, Guaidó fez o ju-
ramento comprometendo-se a
assumir o poder interinamente e
promover eleições gerais. O ju-
ramento foi feito durante um
protesto contra o governo Madu-
ro em Caracas.

“Hoje, 23 de janeiro de 2019,
em minha condição de presiden-
te da Assembleia Nacional, ante
Deus todo-poderoso e a Venezue-
la, juro assumir formalmente as
competências do Executivo naci-
onal como presidente em exercí-
cio da Venezuela.”         Página 4

O Brasil encerrou 2018
com saldo positivo de 529,5
mil empregos formais, segun-
do dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), divulgados na quar-
ta-feira (23) pela Secretaria
Especial de Previdência e Tra-
balho do Ministério da Econo-
mia. Esse foi o primeiro saldo
positivo desde 2014, quando
houve geração de 420,6 mil
empregos formais.

O setor que gerou o maior
saldo positivo de empregos for-
mais foi o de serviços, com
398,6 mil, seguido pelo comér-

cio (102 mil). A administração
pública foi a única a registrar
saldo negativo, 4,19 mil. De
acordo com a secretaria, essas
demissões no serviço público
devem ter ocorrido pela restri-
ção fiscal em estados e muni-
cípios e são referentes apenas
a trabalhadores celetistas.

São Paulo foi o estado que
mais gerou empregos (146,6
mil), seguido por Minas Gerais
(81,9 mil) e Santa Catarina
(41,7 mil). Os maiores saldos
negativos foram Mato Grosso
do Sul (3,1 mil), Acre (961) e
Roraima (397).         Página 3

Brasil reconhece Guaidó
como presidente interino

 da Venezuela
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Ministro defende exploração
da energia nuclear pelo

 setor privado
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Estoques da Pró-Sangue
diminuem por causa

das férias

Prévia da inflação oficial
registra taxa de 0,3%

em janeiro
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Programação especial agita
o aniversário de São Paulo
Em comemoração ao aniver-

sário de 465 anos da cidade de
São Paulo, museus da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa
do Estado vão ampliar o horário
de funcionamento no feriado de
25 de janeiro e terão entrada gra-
tuita na data.

Os espaços estarão abertos
para visitação até meia-noite e
terão programação especial em
homenagem à data, com ativida-
des relacionadas à história, à
cultura e à diversidade da
cidade. Para garantir o acesso à
programação, todas as linhas do
Metrô e da CPTM vão funcio-
nar em horário especial na data,
até 1h.

“Queremos aproveitar a data
para mostrar que São Paulo vive,
pulsa e é cultura. Um dos prin-
cipais objetivos da Secretaria é
incentivar que as pessoas conhe-
çam e explorem suas cidades.
Essa ação foi pensada como um
presente para a cidade, que terá
uma noite diferente: cultural,
acessível, gratuita e com arte de
qualidade”, destaca o secretário
Sérgio Sá Leitão.

Confira os museus que terão
entrada gratuita e ficarão aber-
tos até meia-noite, e a progra-
mação que acontece por toda a
cidade:

Na Mooca, o Museu da
Imigração abordará os temas ar-
quitetura, patrimônio e a traje-
tória industrial da cidade. No dia
25, das 9h às 13h, a oficina “A
Fotografia e a Preservação Ar-
quitetônica”, ministrada por
Claudia Chedid, vai apresentar
técnicas de fotografia, propor
uma reflexão sobre as ideias e
pensamentos de John Ruskin –
precursor na preservação de
obras – e convidar os participan-
tes a fotografarem os cenários
da antiga Hospedaria de Imigran-
tes do Brás e as exposições do
museu.

Para participar, é necessário
possuir câmera fotográfica digi-
tal e realizar a inscrição pelo
email m.souto@museudaimigracao.org.br.
Às 14h, será exibido o filme
“EntreVilas”, que mostra o coti-
diano de vilas e as lutas operári-
as que marcaram a trajetória in-
dustrial de São Paulo. Em segui-
da, a produção do filme coman-
dará uma roda de conversa com
o público e visita à exposição
“Sinta-se em Casa”. Os interes-
sados em participar devem en-
viar um e-mail para 
inscricao@museudaimigracao.org.br.

Na região da Luz, a 
Pinacoteca terá, das 10h à meia-
noite, os food trucks Box Bro-
thers, Box da Fruta, Igual da Feira
e Fogazza Sobre Rodas no esta-
cionamento. Das 11h às 15h, o
“Joga Junto” vai promover ativi-
dades educativas relacionadas às
obras em exposição para as cri-

anças e famílias. Às 18h, o audi-
tório da Pinacoteca vai ser rei-
naugurado com pocket-show voz
e violão de Zezé Motta, apresen-
tando faixas de “O Samba Man-
dou me Chamar”, álbum recém-
lançado pela cantora.

Os visitantes poderão apro-
veitar, até meia-noite, as expo-
sições em cartaz, entre elas, “In-
venção de Origem”, do artista
alemão Lothar Baumgarten, que
tratam de tempos e ações que
contribuíram para as narrativas
sobre a origem da vida, “Cole-
ções em Diálogo: Museu Histó-
rico Nacional e Pinacoteca de
São Paulo”, com uma seleção de
pinturas, esculturas e desenhos
dos dois museus e “Rosana Pau-
lino: a Costura da Memória”,
maior mostra individual da artis-
ta reconhecida pelo enfrenta-
mento de questões sociais que
despontam a posição da mulher
negra na sociedade contemporâ-
nea.

No Jardim Europa, o Museu
da Imagem e do Som – MIS, terá
um evento pré-carnaval no dia
25, das 11h à meia-noite. Ao lon-
go do dia, três blocos de carna-
val – um deles voltado para cri-
anças – vão comandar a festa
com muita música. O evento terá
também Dj’s, mostra de filmes
e oficinas de maquiagem, adere-
ços de cabeça e máscaras. Além
disso, a megaexposição “Quadri-
nhos”, que revela a história das
HQs no Brasil e no mundo, terá
entrada gratuita, assim como to-
das as outras exposições do mu-
seu.

No Brás, o Museu
Catavento terá atrações para cri-
anças e adultos. Além das expo-
sições, atrações e o borboletá-
rio, o “Espetáculo de Mágicas”
vai apresentar ilusionismo e
abordar os temas química, físi-
ca e ilusão de ótica em apresen-
tações às 11h30 e às 15h30. Até
meia-noite, o público também
poderá conhecer a arte do aqua-
rismo na exposição “Aquapaisa-
gismo”, que recria o habitat na-
tural dos peixes, além de visitar
as áreas “Engenho”, “Vida”, “Es-
túdio de TV”, “Terra” e “Astro-
nomia”.

A “Oficina de Bonecas
Abayomi” vai ensinar os partici-
pantes a confeccionar a boneca
considerada amuleto pela cultu-
ra africana e a “Oficina Constru-
ção de Terrário” vai demonstrar
como se constrói um ecossiste-
ma em escala reduzida, dentro
de um ambiente lacrado. Na data,
acontece também, às 10h30 e às
15h30, a “Oficina de Youtubers”,
em que será ensinado como fa-
zer vídeos usando iPads.

No espaço “Bic Educa”, os
participantes poderão participar
de oficinas de lettering,
workshop de slime e aulas de de-

senho, ilustração e esculturas
com canetas. Para quem gosta de
tecnologia, em vários horários
entre 11h e 16h, a experiência
“Venturion – Realidade Virtual
4D” vai proporcionar uma aven-
tura imersiva que combina rea-
lidade virtual e efeitos especi-
ais e táteis, em um templo anti-
go repleto de mistérios, e o “Es-
paço Drone” vai demonstrar
conceitos de física e engenha-
ria por meio da operação de um
drone.

Dentro da estação Repúbli-
ca do Metrô, no Museu da Di-
versidade Sexual, estará em car-
taz a nova exposição “Plural
24h”, com fotografias e dese-
nhos de 12 artistas que mostram
situações rotineiras vividas por
pessoas da comunidade LGB-
TI+, como a vida de trabalho, a
construção e a relação com o
corpo, o preconceito e o empo-
deramento. 

No metrô Tiradentes, a Sala
MAS, do Museu de Arte Sacra,
vai inaugurar a mostra “Adagio”,
do artista visual paulistano
Allann Seabra, sob curadoria de
Bianca Boeckel, com esculturas
e um site specific em aço cor-
ten que abordam questões da
memória, da infância e do tem-
po. Além das obras no metrô, o
jardim do Museu, localizado na
Luz, também terá esculturas de
aço corten em exposição.

No MAS, será inaugurada
também, no dia 25, a exposição
“O Sagrado na Arte Moderna
Brasileira”, que reúne obras de
artistas modernos – como Anita
Malfatti, Tarsila do Amaral, Vic-
tor Brecheret e Candido Porti-
nari -, populares – entre eles
José Antonio da Silva, Agostinho
Batista de Freitas e Antonio Po-
teiro – e contemporâneos –
como Alex Flemming, Nelson
Leirner e Oskar Metsavaht – que
fazem alusão à fé e à religião, de
modo claro e explícito ou por
meio de metáforas.

O Museu da Casa Brasileira,
na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, vai comemorar o aniver-
sário da cidade, às 11h, com
show do sambista Chocolatte e
a Velha Guarda da Vila Maria,
que vão levar ao palco o melhor
do samba raiz e canções de “He-
rança Popular”, o mais recente
trabalho de Chocolatte. A partir
das 20h, o Museu recebe a Fizz
Jazz, com seu swing e tradicio-
nal jazz. Temas clássicos serão
tocados de maneira própria e
cheia de energia, além de músi-
cas autorais dentro do estilo. 

Os amantes da história da
metrópole poderão ainda parti-
cipar de visitas orientadas ao
acervo com o Educativo MCB,
acerca do tema ‘A casa paulista
nas coleções do Museu’, em
dois horários: às 18h30 e às

21h30. O Restaurante Santinho
do MCB também participa da
homenagem à cidade de São Pau-
lo: além do menu habitual do al-
moço, oferecerá, das 19h às
23h, um cardápio especial, ins-
pirado na gastronomia paulista,
além dos serviços de bar, com
caipirinhas, bebidas alcoólicas e
não alcoólicas. 

Quem quer conhecer mais
sobre a história de São Paulo
poderá aproveitar também a ex-
posição “A Casa e a Cidade –
Coleção Crespi Prado”, que
apresenta as transformações ur-
banas que aconteceram na pri-
meira metade do século 20. Vale
conhecer também as exposições
em cartaz “32º Prêmio Design
MCB”, “Concurso do Cartaz” e
“Remanescentes da Mata Atlân-
tica & Acervo MCB”.

Na Avenida Paulista, às 10h,
a Casa das Rosas vai convidar os
visitantes para um café da manhã
e conversa sobre a relação de
Haroldo de Campos e o roman-
ce “Macunaíma”, de Mário de
Andrade. Até meia-noite, os vi-
sitantes poderão aproveitar as
exposições em cartaz no espa-
ço, como “Casa das Rosas: Ar-
quiteturas da Memória”, que
conta a história do imóvel, sua
preservação, utilização e con-
texto na cidade de São Paulo.

No Pacaembu, o Museu do
Futebol promove, das 10h às
17h, o “Férias no Museu”, espa-
ço na área externa do museu
com brincadeiras, jogos, ofici-
nas e atividades, além de recre-
adores realizando uma série de
dinâmicas. Das 14h às 15h30, a
atividade “Caixa Preta” vai desa-
fiar os participantes a descobri-
rem quais objetos do universo
do futebol estão dentro de uma
caixa preta utilizando apenas o
tato.

O público também poderá
visitar, até meia-noite*, as expo-
sições do museu, entre elas
“Clássico é Clássico e vice-ver-
sa”, que traz dados, objetos e
curiosidades de grandes rivali-
dades espalhadas por todo o
Brasil. *O museu fechará du-
rante o horário do jogo da final
da Copa São Paulo de Futebol
Junior. Após o jogo, o museu
será reaberto.

“Agradeço às Organizações
Sociais responsáveis pelos mu-
seus da Secretaria que de pron-
to apoiaram a iniciativa e pre-
pararam uma programação mui-
to rica e variada para celebrar a
data. E à Secretaria de Transpor-
tes que também aceitou fazer
parte da ação e permitir o aces-
so dos moradores de todas as
regiões da cidade aos museus.
Estas parcerias são fundamen-
tais para conseguirmos dar o
melhor para São Paulo”, com-
pleta o secretário.

A chegada do período de fé-
rias é ansiosamente aguardada
pela maioria das pessoas, mas
existe um grupo que acaba so-
frendo consequências negativas
dessa época do ano: o das pes-
soas que precisam de sangue.
Isso acontece porque muitos dos
doadores viajam, o que acaba
reduzindo o estoque nos hemo-
centros de todo o Brasil.

A Fundação Pró-Sangue tem
registro histórico de 30% de
queda das doações nesse perío-
do, que se acentua com a alta
temperatura registrada nos ter-
mômetros. Atualmente, os san-
gues dos tipos O+, O-, A- e B-
encontram-se em nível crítico
na instituição.

Segundo Sandra Montebello,
médica da Fundação Pró-Sangue,
o alerta para o risco de faltar san-
gue é constante, mas aumenta no
começo do ano. “Convocamos a
todos para ajudarem a manter em
funcionamento os atendimentos
de urgência, emergência e cirur-
gias nos hospitais de São Pau-

Estoques da Pró-
Sangue diminuem por

causa das férias
lo”, diz.

A doação é fundamental para
a normalização das reservas. O
médico da Fundação Pró-San-
gue, Carlos Roberto Jorge, faz
um apelo e reforça a importân-
cia de doar. “Festas, Carnaval e
imunização contra a febre ama-
rela no Verão diminuem consi-
deravelmente os estoques. Vir
bem alimentado e com docu-
mento de identificação para a
entrevista de triagem inicial já é
suficiente para ajudar”, afirma.

Para doar, é recomendável
que os candidatos estejam bem
hidratados no dia da doação. De
acordo com um estudo feito pela
Vanderbilt University Medical
Center, nos Estados Unidos, a
água sem nenhum aditivo pode
ter um papel importante no con-
trole da pressão sanguínea.

Os interessados em doar de-
vem conferir os pré-requisitos
básicos e os impedimentos à
doação, para que não percam a
viagem quando chegarem a um
dos postos de coleta.

Novo CAPS Infantojuvenil de Ermelino Matarazzo
é referência em saúde mental na região

O prefeito Bruno Covas e o
secretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido, inauguraram
na quarta-feira (23) o
novo Centro de Atenção Psi-
cossocial Infantojuvenil
(CAPS IJ) II Ermelino Matara-
zzo, na Zona Leste. O serviço,
iniciado no final de dezembro,
funciona de segunda a sexta-
feira, das 7h às 19h.

A unidade atende crianças e
adolescentes de até 18 anos,
com transtornos mentais gra-
ves e persistentes, além dos
que fazem uso de crack, ál-
cool e outras drogas. Trata-
se de um equipamento aber-
to, de caráter comunitário,
que articula os cuidados em
saúde  menta l  com out ros
serviços da rede, promoven-
do a diminuição do sofri-
mento psíquico e a inclusão
desse público.

O atendimento no CAPS IJ
II Ermelino Matarazzo é feito
por meio do Projeto Terapêu-
tico Singular, estabelecido en-
tre profissionais do CAPS,
usuários e familiares. Consis-
te na oferta de consultas psi-

quiátricas, grupos terapêuticos,
oficinas (artísticas, esportivas
e culturais), atendimentos mul-
tiprofissionais (com psicólo-
go, fonoaudiólogo, entre ou-
tros), além de atendimento fa-
miliar (individual ou em gru-
po), atividades de práticas in-
tegrativas e grupos de geração
de renda com os familiares,
entre outros.

“Estou muito feliz de estar
nesta inauguração, e em espe-
cial, por ver a alegria estampa-
da no rosto das pessoas que vão
trabalhar nesse espaço e vão
fazer a diferença na vida de tan-
tas crianças e adolescentes.
Porque é este trabalho de pre-
venção que é feito aqui que vai
garantir qualidade de vida, e
melhoria nos índices da área de
Saúde”, afirmou o prefeito
Bruno Covas.

O novo CAPS é a 30ª uni-
dade desse tipo no município,
voltada especificamente para
atendimento infantojuvenil,
sendo o sétimo na Zona Leste.
A unidade será referência para
atendimento em Ermelino Ma-
tarazzo, região com cerca de

207 mil habitantes. A meta é
oferecer cuidado em saúde
mental a 300 pacientes com
cadastro ativo. Para isso, a uni-
dade conta com uma equipe de
29 profissionais, formada por
psiquiatra, neurologista, dois
psicólogos, três terapeutas
ocupacionais, assistente soci-
al, dois fonoaudiólogos, farma-
cêutico, dois técnicos de far-
mácia, gerente de saúde men-
tal, dois enfermeiros, assisten-
te administrativo, seis auxilia-
res de enfermagem, quatro au-
xiliares administrativos e dois
oficineiros.

O custeio mensal para o
funcionamento é de aproxima-
damente R$ 150 mil. Para im-
plantação do serviço foram in-
vestidos pela Prefeitura outros
R$ 54 mil, na aquisição de mo-
biliário e equipamentos. O ge-
renciamento é feito pelo  Ser-
viço Social da Construção
 (SECONCI), uma  Organiza-
ção Social de Saúde  (OSS), em
parceira com  Secretaria Mu-
nicipal da Saúde  (SMS).

“Os 29 profissionais que
trabalham nessa unidade vão

atender um cadastro ativo de
300 pessoas. Com isso a gen-
te vai poder atender uma popu-
lação extremamente carente
desses serviços”, disse o se-
cretário Municipal de Saúde,
Edson Aparecido.

O prédio alugado na Rua
Antônio Bonici, no número 18,
conta com 17 salas com recep-
ção, farmácia, dois consultó-
rios para atendimento, duas
salas de grupo, sala de obser-
vação, sala de procedimentos,
sala de acolhimento, três sa-
nitários, sala multidiscipli-
nar, copa, sala administrativa,
refeitório e depósito de ma-
terial.

A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo dis-
põe de 30 Centros de Atenção
Psicossocial Infantojuvenis –
 CAPS IJ –, com 4 deles fun-
cionando 24 horas (CAPS III),
31 CAPS Adulto, sendo 6 de-
les com funcionamento 24
horas (CAPS III), e 26 CAPS
AD (Álcool e outras Dro-
gas),  tendo, entre eles, 11
com atendimento 24 horas
(CAPS III).

M Í D I A 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 pi-
oneiros no Brasil. No Twitter @CesarNetoReal

C Â M A R A  ( S P ) 

O que virou o fim do então vereador-presidente Milton Lei-
te (DEM) ter afirmado que a colega Janaína (NOVO) não podia
(Regimento) transformar o gabinete em ‘espaço compartilha-
do’ pra ‘engajados’ ? E os demais 54 ? Seguem fazendo campa-
nha na rua ?    

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

Bruno Covas vai deitar e rolar amanhã, durante as comemo-
rações dos 465 anos do que hoje é uma das maiores cidades do
mundo. O mais jovem prefeito (no Século 21) vai literalmente
fazer o esquenta político pro Carnaval que só rolará em mar-
ço.  

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

O PT, que completará 39 anos de fundação no início de fe-
vereiro, quer seguir dominando a 1ª Secretaria da Mesa Direto-
ra. Pra eleição no dia 15 março votam com quem tiver maior
chance à presidência, desde que mantenham o que têm desde o
Século 20.

G O V E R N O  ( S P ) 

Na volta de Doria (agora dono paulista se tornando dono na-
cional do PSDB que levará pro centro) ao cargo que terá que
levar até abril de 2022, quando pretende ser ungido candidato à
Presidência, os ensaios pro ‘esquenta’ pro Carnaval político.

C O N G R E S S O 

Começa a ‘cair a ficha’ na Câmara dos Deputados e no Sena-
do, de que uma coisa são as coligações (pela última vez nas
eleições proporcionais) e outra coisa é disputar e levar os car-
gos nas Mesas Diretoras. Não pode ser amador. Tem que ser
‘profissa’.

P R E S I D Ê N C I A 

Enquanto o general Mourão (vice no exercício) se mostra
um quase diplomata de carreira, inclusive tratando bem a im-
prensa, o Itamaraty de Bolsonaro reconhece a oposição Parla-
mentar tomar o governo (via USA) do ditador Maduro na Vene-
zuela.   

  
P A R T I D O S 

Que vantagem levarão o PSB do falecido Campos, que mor-
reu disputando a Presidência contra o PT em 2014 e o PDT (ex-
Brizolista) tomado por Ciro, que não foi ao 2º turno por ter
sido traído pelo PT na eleição de 2018; caso se juntem no Con-
gresso ...

P O L Í T I C O S 

... pra tentar fazer oposições possíveis contra o governo Bol-
sonaro (PSL que de nano passará a ser giga) ? Do jeito que as
coisas vão, a nova modinha (adotar o gênero Neutro (X) - ou
seja não se declarar nem homem nem mulher - pode pegar na
política ?

E D I T O R

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
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França aplica multa
máxima ao Google

por violação
de legislação

A autoridade de proteção de dados da França (CNIL, na sigla
em francês) impôs uma multa de 50 milhões de euro (R$ 216
milhões) ao Google por problemas no tratamento de dados de
seus usuários, como falta de transparência, informações inade-
quadas e insuficiências de obtenção de consenso para a persona-
lização de anúncios. Foi a primeira vez que o órgão aplicou a
multa no valor máximo previsto pela legislação.

A sanção partiu de uma apuração originada por reclamações
apresentadas em maio de 2018 pelas organizações Não é da sua
conta e Quadrature du Net. Esta recebeu a procuração de 10 mil
usuários para apresentar contestações acerca de como o Google
tratava seus dados. Na argumentação das entidades, a forma como
a empresa processava as informações pessoais estava em desa-
cordo com o que estabelece a Regulação Geral de Proteção de
Dados (GDPR, na sigla em inglês) europeia, que entrou em vi-
gor em maio do ano passado naquele continente.

A autoridade francesa abriu investigação em junho do ano
passado. Em setembro, realizou inspeções online para avaliar se
a plataforma respeitava a regulação europeia e a lei específica
do país. Com base na apuração, foram identificadas duas formas
de desrespeito à legislação que regula a atuação de empresas que
lidam com dados de usuários franceses.

Informações insuficientes
A equipe responsável pelo procedimento avaliou que as in-

formações fornecidas pelo Google não estão disponibilizadas
de maneira acessível aos seus clientes. Para chegar às informa-
ções importantes, os usuários devem passar por vários passos,
por vezes tendo que avançar por cinco ou seis etapas. É o caso,
por exemplo, da explicação sobre o uso da geolocalização de um
consumidor com um serviço da empresa.

“Informações essenciais, como o propósito do processamen-
to de dados, o período de armazenamento dos dados e as catego-
rias de dados usadas para a personalização de anúncios, são ex-
cessivamente difusas em diversos documentos, com botões e
links nos quais é requerido o clique para acessar a informação
completa”, afirmou a CNIL em comunicado sobre o caso.

A autoridade pontuou também que as explicações do Google
não são suficientemente claras. As formas de processamento das
informações e a extensão destas são apresentadas de maneira
“genéricas” ao usuário.

Personalização de anúncios
Não é colocado de forma clara, por exemplo, que a base para

a personalização de anúncios é o consentimento e que, portanto,
o usuário deve autorizar este tipo de tratamento. Embora o Goo-
gle alegue, segundo a CNIL, que obtém o consenso para essa
modalidade de processamento, essa autorização não é consegui-
da “de forma válida” para os responsáveis pela apuração.

O primeiro problema estaria no fato do usuário não estar “su-
ficientemente informado”. O pedido de permissão não é posto
em formulário, mas distribuído em vários documentos “e não
permite ao usuário ter ciência da existência do procedimento”,
registrou a autoridade no informe sobre o caso. Na seção sobre
personalização de anúncios, exemplificou a entidade, não é de-
talhada toda a extensão deste tratamento e os serviços onde ele
será aplicado, como YouTube, Google Home, Google Maps,
Playstore e outros).

A obtenção do consentimento não é específica nem “não
ambígua”, duas características previstas na legislação. A permis-
são é dada “no atacado” ao criar uma conta para todos os proces-
samentos pela plataforma e seus diversos serviços, quando pelas
normas deveria ser fornecido de maneira “específica” a cada pro-
pósito.

Ao usuário é dada a possibilidade de alterar suas preferênci-
as de anúncio. Mas este tem que desativar a autorização, regis-
trada como opção “a priori” ao instalar um aplicativo ou utilizar
um serviço. Pela legislação europeia, argumentou a CNIL, o pro-
cesso deveria ser o inverso, com a pessoa clicando em um cam-
po claro para dar esse tipo de permissão.

Google
À Agência Brasil, o escritório do Google no Brasil mani-

festou o posicionamento do grupo sobre o caso. “As pessoas
esperam do Google um alto padrão de transparência e controle.
Nós estamos profundamente comprometidos em atender essas
expectativas e as regras de consentimento da GDPR. Estamos
estudando a decisão para determinar nossos próximos passos.”,
respondeu a empresa.

Legislação europeia
Segundo a regulação geral, o tratamento de dados é necessá-

rio obter consentimento do titular, em um pedido que deve ser
apresentado de forma clara e acessível, garantindo também o di-
reito ao usuário de revogá-lo. A norma estabelece uma série de
direitos aos cidadãos, entre eles acessar as informações que uma
empresa tenha, corrigi-las e negar que elas sejam objeto de tra-
tamento.

As empresas são submetidas a diversas exigências. Precisam
notificar usuários em caso de um vazamento que implique risco
a eles. Devem informar se há dados sendo processados, como e
para qual f inalidade. Caso instadas, ficam obrigadas a fornecer
dados do usuário em formato que outras máquinas podem ler,
instituindo uma espécie de “portabilidade de dados”. Têm ainda
de adotar medidas tecnológicas para garantir a proteção dos da-
dos dos usuários.

A regulação estabelece multas de até 20 milhões de euros ou
de 4% do faturamento anual da empresa punida (o que for mai-
or). Os valores variam de acordo com a gravidade da infração.
Isso vale para quem processa e para quem controla os dados,
incluindo armazenamentos feitos na “nuvem” (serviços que per-
mitem acesso remoto a informações por meio da conexão à in-
ternet). (Agencia Brasil)

Pesquisa mostra que 63% dos brasileiros
analisam seus gastos e ganhos

O Porto de Santo registrou
no ano passado a maior movi-
mentação de cargas de sua his-
tória, 133,16 milhões de tone-
ladas, 2,5% acima do resultado
de 2017, informou a Compa-
nhia Docas do Estado de São
Paulo (Codesp).

Segundo a Codesp, a soja
foi o produto de maior movi-
mentação no porto. Os embar-
ques, que totalizaram 94,34
milhões de toneladas, marca
também recorde, tiveram au-

mento de 0,8% sobre 2017. O
principal destaque foi a soja a gra-
nel (20,58 milhões de toneladas),
a carga de maior movimentação
no porto, com aumento de 24,9%
sobre o ano anterior.

O segundo produto mais
embarcado foi o açúcar (15,06
milhões de toneladas), segui-
do do milho (12,66 milhões),
celulose (4,65 milhões) e su-
cos cítricos (2,38 milhões).
Os dois últimos também re-
gistraram recorde de movi-

mentação anual.
Os desembarques atingi-

ram também a maior movi-
mentação histórica:  38,82
milhões de toneladas, cresci-
mento de 6,9% em relação a
2017. O produto com maior
movimentação no período foi
o adubo, com 4,58 milhões de
toneladas, seguido da amônia
(2,12 milhões de tonelada).

“O resultado recorde re-
gistrado em 2018 deve ser ain-
da mais exaltado, consideran-

do que duas das principais car-
gas movimentadas no Porto de
Santos tiveram grandes que-
das, devido a fatores climáti-
cos e de mercado”, ressaltou
o diretor de Relações com o
Mercado e Comunidade da
Codesp, José Alfredo de Albu-
querque e Silva.

A movimentação de açúcar
foi 4,5 milhões de toneladas,
inferior à de 2017, e a do mi-
lho, 1,6 milhão de toneladas
menor. (Agencia Brasil)

O número de brasileiros que
acompanham e analisam seus
ganhos e gastos por meio de um
orçamento passou de 55% em
2017 para 63% ao final de 2018,
segundo levantamento da Confe-
deração Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL) e do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil), em parceria com o Banco
Central do Brasil (BCB). Pelo
menos 36% dos brasileiros não
administram as próprias finanças.

Entre os mecanismos mais
utilizados está o caderno de ano-
tações, com 33% das citações. A
planilha no computador é o ins-
trumento preferido de dois em
cada dez (20%) pessoas ouvidas,
enquanto 10% registram as re-
ceitas e despesas em aplicativos
de smartphones. Entre os méto-
dos informais de acompanhamen-
to, o mais frequente é o cálculo
de cabeça, citado por 19% dos
consumidores. Há ainda 13% que
simplesmente não adotam qual-
quer método e 3% que delegam
a função para outra pessoa.

“Se o método for organizado,
não importa qual seja a ferramen-
ta. O importante é nunca deixar
de analisar as informações ano-
tadas. Algumas pessoas têm faci-
lidade com planilhas ou aplicati-
vos, mas outras ainda preferem

um pedaço de papel. Ainda assim,
é recomendável que o consumi-
dor não se acomode e procure
experimentar algo diferente, pois
os aplicativos digitais surgiram
para facilitar a vida financeira das
pessoas, tornando o controle aces-
sível a qualquer momento e lu-
gar”, disse a economista-chefe do
SPC Brasil, Marcela Kawauti.

A pesquisa mostra que mes-
mo entre os que adotam algum
método de controle das finanças,
36% não planejam o mês com
antecedência e vão registrando os
gastos pessoais conforme eles
ocorrem e outros 8% só anotam
os gastos após o fechamento do
mês. Já 56% planejam o mês
com antecedência, registrando a
expectativa de receitas e despe-
sas dos 30 dias seguintes.

“Mesmo esse registro pode
dar margem a furos no orçamen-
to. Isso pode ocorrer pois as des-
pesas de um mês podem não ser
iguais às despesas dos demais
meses do ano. Isso acontece por-
que há despesas sazonais, aque-
las que ocorrem em determina-
do momento do ano, e o consu-
midor, concentrando-se apenas
no orçamento mensal, pode se
esquecer delas. É o caso do ma-
terial escolar, IPTU, IPVA, ani-
versários na família, etc.”, expli-

cou o chefe do Departamento de
Promoção da Cidadania Financei-
ra do Banco Central, Luis Mansur.

Orçamento anual
A orientação para quem tem

renda constante, que não varia
mês a mês, é a de fazer um orça-
mento anual para que as despe-
sas tenham sempre o mesmo
peso ao longo do ano. O consu-
midor pode estimar qual será o
custo de cada despesa sazonal e
dividi-lo ao longo do ano, pou-
pando um pouco por mês, até che-
gar o momento de pagar cada uma
delas.

Anotar todos os ganhos e gas-
tos no mês, incluindo pequenos
gastos com balinha ou cafezinho,
ajuda a entender para onde foi o
dinheiro. Com base nas anota-
ções, é possível agrupar as des-
pesas em categorias - por exem-
plo, habitação, alimentação,
transportes, comunicação, vestu-
ário, lazer - e assim analisar sua
vida financeira e, se for o caso,
equilibrar os gastos de acordo
com as próprias prioridades, re-
comendam os especialistas.

Os itens que os entrevistados
menos anotam são os gastos va-
riáveis, como lazer, salão de be-
leza, compra de roupas e saídas
para bares e restaurantes, que são

deixados de lado por 25% dos
entrevistados, assim como o va-
lor que possuem na reserva finan-
ceira (24%).

O levantamento demonstra
que o consumo não planejado é
o que mais impede o brasileiro
de colocar a vida financeira em
ordem. Para 90% é importante
evitar compras por impulso ou
desnecessárias através do plane-
jamento das compras, assim
como controlar as despesas da
casa, pesquisar preços (89%) e
juntar dinheiro para adquirir bens
de mais alto valor à vista (87%).

A pesquisa também indicou
que 73% dos consumidores ad-
mitiram terem enfrentado, nos
últimos 12 meses, alguma situa-
ção em que o orçamento famili-
ar não foi o suficiente para quitar
todas as contas e compromissos
financeiros. Assim, 34% que cor-
taram gastos com lazer e saídas a
bares e restaurantes e os 33%
que mudaram hábitos de consu-
mo passando a comprar produtos
mais baratos e a fazer pesquisa de
preço. Há ainda 30% que fizeram
cortes ou reduções nas compras
de roupas, calçados e acessórios
e 22% que recorreram a traba-
lhos informais (bicos) ou horas
extras para aumentar a renda.
(Agencia Brasil)

País fecha 2018 com saldo
positivo de empregos formais

O Brasil encerrou 2018 com
saldo positivo de 529,5 mil em-
pregos formais, segundo dados
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged),
divulgados na quarta-feira (23)
pela Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia. Esse foi o pri-
meiro saldo positivo desde
2014, quando houve geração de
420,6 mil empregos formais.

O setor que gerou o maior
saldo positivo de empregos for-
mais foi o de serviços, com
398,6 mil, seguido pelo comér-
cio (102 mil). A administração
pública foi a única a registrar
saldo negativo, 4,19 mil. De
acordo com a secretaria, essas
demissões no serviço público
devem ter ocorrido pela restri-
ção fiscal em estados e municí-
pios e são referentes apenas a
trabalhadores celetistas.

São Paulo foi o estado que
mais gerou empregos (146,6
mil), seguido por Minas Gerais
(81,9 mil) e Santa Catarina
(41,7 mil). Os maiores saldos
negativos foram Mato Grosso

do Sul (3,1 mil), Acre (961) e
Roraima (397).

Reforma Trabalhista
Com relação às mudanças

introduzidas pela nova lei traba-
lhista, no acumulado do ano, o
Caged registrou 163,7 mil des-
ligamentos por acordo entre
empregador e empregado.

Na modalidade de trabalho
intermitente, em que o empre-
gado recebe por horas de traba-
lho, o saldo positivo de geração
de empregos superou 50 mil, a
maioria no setor de serviços
(21,8 mil).

O trabalho parcial registrou
saldo positivo de 21,3 mil de
contratos de trabalho.

No total das duas modalida-
des, cerca de 3 mil trabalhado-
res tinham mais de um contrato
de trabalho.

De acordo com o diretor de
Emprego e Renda do Ministério
da Economia, Mário Magalhães,
o trabalho intermitente e parci-
al foram responsáveis por 9,7%
do saldo total de empregos for-
mais em 2018.

Salário
O salário médio de admissão

em dezembro de 2018 ficou em
R$ 1.531,28 e o de demissão, R$
1.729,51. Em termos reais (des-
contada a inflação), houve cres-
cimento de 0,21% no salário de
admissão e perda de 1,39%, no
de desligamento, em comparação
ao mesmo mês do ano anterior.

O secretário do Trabalho,
Bruno Dalcolmo, reconheceu
que “ainda é bastante pequeno”
o crescimento real do salário de
admissão. Segundo ele, o au-
mento do salário em período de
retomada da economia é gradu-
al. “Os salários tendem a demo-
rar um pouco para subir”.

Segundo ele, na retoma da
econômica, após período de re-
cessão, primeiro há aumento da
informalidade, depois vem a
contratação com carteira assina-
da e só então, os salários passam
a subir gradualmente.

Dezembro
De acordo com a secretaria,

em dezembro, devido às carac-
terísticas habituais do período

para alguns setores, houve retra-
ção no mercado formal. A queda
no mês ficou em 334,4 mil pos-
tos, resultado de 961,1 mil ad-
missões e 1,2 milhão de desli-
gamentos.

No mês, apenas o setor de
comércio registrou saldo posi-
tivo (19,6 mil postos). A indús-
tria da transformação foi o se-
tor que registrou a maior retra-
ção (118 mil), seguida serviços
(117,4 mil) e construção civil
(51,6 mil).

Segundo Magalhães, em de-
zembro, a indústria costuma de-
mitir, depois de atender a deman-
da de final de ano do comércio.
“A agropecuária está em perío-
do de entressafra”, acrescentou.
Ele citou ainda que no setor de
serviços, o peso maior é os seg-
mentos de ensino, com demis-
são de trabalhadores temporári-
os tanto na iniciativa privada
quanto na pública. “Apenas o
comércio que ainda pode perma-
necer contratador. Construção
civil tem período de chuvas, com
suspensão dessas atividades de
obras”. (Agencia Brasil)

Confiança do comércio alcança
 a maior alta em cinco anos

A confiança do empresário
do comércio fechou o mês de
janeiro com a quinta alta con-
secutiva e o melhor início de
ano desde 2014. O otimismo
pode ser constatado nos indi-
cadores que retratam a dispo-
sição do setor em contratar e
na predisposição do empresá-
rio em investir.

Dados divulgados  na quar-
ta-feira (23) pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), indicam que o Índice
de Confiança do Empresário
do Comércio (Icec) alcançou
120,9 pontos, o melhor início
de ano desde 2014, quando
marcou 122,6 pontos.

Indica, ainda, que três em
cada quatro empresários do se-
tor pretendem contratar mais nos
próximos meses e que 46% dos
entrevistados se mostraram dis-

postos investir na ampliação ou
abertura de lojas.

Para o economista-chefe da
CNC, Fabio Bentes, “a valoriza-
ção do real nas últimas semanas,
a desaceleração dos preços e a
atual trajetória de queda do de-
semprego favorecem o consumo
neste início de ano, justificando
a percepção mais positiva das
vendas por parte dos empresári-
os do comércio”.

Subíndices
Outra boa notícia para o se-

tor, segundo o economista, é a
de que “expectativas altas quan-
to à economia, desempenho do
setor e da própria empresa exer-
çam influências generalizadas
sobre os subíndices”.

O subíndice da pesquisa que
mede a satisfação com o nível
atual de atividade (Icaec), por
exemplo, voltou a crescer tam-

bém pelo quinto mês consecu-
tivo em janeiro, com expansão
de 11,3% em relação a dezem-
bro, já descontados os efeitos
sazonais.

Outro subíndice, o que mede
as expectativas dos empresários,
apurou altas de 9,1% no primei-
ro mês do ano, na comparação
com dezembro do ano passado,
e de 13,7% na comparação com
janeiro de 2018. Dos cerca de 6
mil empresários pesquisados,
94% esperam por melhora das
condições econômicas nos pró-
ximos meses.

“Esse é o maior percentual
de expectativas positivas em re-
lação à economia desde o iní-
cio do Icec em 2011. Houve
ainda avanços de 5,6% das ex-
pectativas em relação ao de-
sempenho do setor e de 4% das
empresas dos entrevistados no
médio prazo”.

Já a alta de 4,2% no subíndi-
ce que mede o apetite por inves-
timentos foi impulsionada pelo
aumento de 6,6% nas intenções
de contratação no comércio.

Em janeiro, 74,6% dos entre-
vistados declararam estar propen-
sos a contratar mais funcionári-
os nos próximos meses. “Esse é
o maior percentual de intenções
de contratação para meses de ja-
neiro desde o início da pesquisa
em 2011”, ressalta a CNC.

Os demais componentes dos
investimentos apontam queda do
pessimismo nos últimos meses.
Segundo 46,1% dos empresári-
os, há planos de ampliação de
investimentos nas lojas existen-
tes ou em novas unidades, e
24,2% percebem os níveis de
estoques como “acima do adequa-
do”. “Em ambos os casos, os
menores percentuais dos últimos
quatro anos”. (Agencia Brasil)



Guaidó faz juramento e diz ser
presidente em exercício da Venezuela

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quinta-feira, 24 de janeiro de 2019Página 4

Manifestantes saíram às ruas
na quarta-feira (23) de Caracas
e das principais cidades da Ve-
nezuela no terceiro dia de
protestos contra o presidente
venezuelano, Nicolás Maduro. A
convocação foi feita pelo presi-
dente da Assembleia Nacional da
Venezuela, o Parlamento do país,
o deputado Juan Guaidó. Ele se
declarou presidente da Repúbli-
ca em exercício e jurou em
nome de Deus.

Apontado como principal lí-
der da oposição, Guaidó fez o
juramento comprometendo-se a
assumir o poder interinamente e
promover eleições gerais. O ju-
ramento foi feito durante um

protesto contra o governo Ma-
duro em Caracas.

“Hoje, 23 de janeiro de
2019, em minha condição de pre-
sidente da Assembleia Nacional,
ante Deus todo-poderoso e a Ve-
nezuela, juro assumir formalmen-
te as competências do Executivo
nacional como presidente em
exercício da Venezuela.”

Antes do juramento, Guaidó
reiterou a promessa de anistia
aos militares que abandonarem
Maduro e apelou para que fi-
quem “do lado do povo”. Segun-
do ele, é preciso reagir à “usur-
pação” do poder por parte do
presidente da República, instau-
rar o governo de transição e elei-

ções livres.

Protestos
Nas ruas, organizações não

governamentais, como Observa-
tório Venezuelano de Conitivi-
dade Social (OVCS), denunciam
violência e confrontos entre
manifestantes e forças policiais.
Segundo a OVCS, um adolescen-
te de 16 anos foi baleado em um
dos protestos.

“Condenamos o assassinato
do jovem Alixon Pizani [16] por
ferimentos a bala durante uma
manifestação em Catia, Cara-
cas”, informou o OVCS em sua
conta no Twitter.

Ontem houve vários protes-

tos contra Maduro nas ruas de
Caracas e região. Imagens divul-
gadas pelas entidades civis orga-
nizadas mostram embates entre
manifestantes e agentes do Es-
tado, barricadas nas ruas e uso
de coquetel Molotov.

ONU
O porta-voz da Organização

das Nações Unidas (ONU), Fa-
rhan Haq, disse hoje que a enti-
dade acompanha de perto os des-
dobramentos da crise na Vene-
zuela e as manifestações. Ele
disse que a entidade rechaça
qualquer tipo de violência e
aguarda pelo avanço de negoci-
ações. (Agencia Brasil)

O ministro-chefe da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, apre-
sentou, no Palácio do Planal-
to, as 35 metas prioritárias dos
primeiros 100 dias de gover-
no. Dentre elas, está a redução
da máquina administrativa. A
estimativa do governo é extin-
guir 21 mil funções comissio-
nadas e gratificações.

“Vamos lutar internamente
para fazer essas reduções den-
tro dos 100 dias. Cada vez que
diminuirmos a estrutura do go-
verno federal, reduzimos os
níveis hierárquicos, reduzir-
mos o dispêndio com chefia,
assessoramento e cargos co-
missionados, mais dinheiro sai
da atividade meio e vai para a
ponta”, disse Onyx.

O ministro enfatizou que o
governo se esforçará para cum-
prir as metas. Outra meta é in-
cluir o 13º benefício do Bolsa
Família, que atende 14 milhões

Onyx apresenta
35 metas para os primeiros

100 dias de governo
de famílias.

O governo pretende apre-
sentar um Projeto de Lei (PL)
chamado “PL Anticrime”. É um
projeto para, segundo o gover-
no, aumentar a eficácia no
combate ao crime organizado,
ao crime violento e à corrup-
ção. Com o PL Anticrime, a
ideia é  “reduzir pontos de es-
trangulamento do sistema de
justiça criminal”.

Segundo Lorenzoni, as me-
tas foram selecionadas por
cada um dos ministérios. “Não
são todas [as metas] nem ne-
cessariamente as mais impor-
tantes. São metas que o gover-
no vai se empenhar para ter a
condição de apresentar após
100 dias de governo. Estamos
apresentando metas finalísti-
cas escolhidas pelos ministé-
rios, marcando o compromis-
so dos ministérios com essa
meta.” (Agencia Brasil)

Bolsonaro diz que reforma da
Previdência fará cortes “substanciais”

O presidente Jair Bolsona-
ro disse  na quarta-feira (23)
que a reforma da Previdência
que será enviada ao Congres-
so trará “substanciais” cortes
nos desembolsos previdenci-
ários e estabelecerá uma ida-
de mínima de aposentadoria.
Paralelamente, ele confirmou
que o plano de privatização está
quase pronto.

As declarações do presiden-
te foram feitas durante entrevista
exclusiva à emissora de televi-
são da Bloomberg, empresa in-
ternacional de notícias, em Da-
vos, na Suíça, onde participa do

Fórum Econômico Mundial.
Na entrevista, Bolsonaro

se  d i sse  compromet ido  a
adotar medidas para impedir
qualquer movimento negati-
vo na economia brasileira.
Segundo o  pres idente ,  há
uma “consciência” no país
que as reformas em discussão,
como a da Previdência e a tribu-
tária, são “vitais”.

Segundo a reportagem publi-
cada em inglês no site da
Bloomberg, Bolsonaro disse
que a aprovação da proposta é
praticamente certa por causa da
situação econômica do país.

Comércio exterior
De acordo com a publicação

da Bloomberg, Bolsonaro disse
que há esforços para moderni-
zar o Mercosul (bloco que reú-
ne Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, além da Venezuela, que
está suspensa) e permitir que o
Brasil faça acordos comerciais
separados do bloco.

O texto menciona o impasse
nas negociações entre Mercosul
e União Europeia. De acordo
com a reportagem, o presidente
afirmou que as dificuldades en-
volvem a resistência da França à
demanda brasileira relacionada a

bens agrícolas.

Explicações
Durante a entrevista à

Bloomberg, segundo a reporta-
gem, o presidente fez questão de
responder sobre as investigações
relacionadas às movimentações
financeiras atípicas envolvendo
Fabrício Queiroz, ex-assessor do
deputado estadual e senador elei-
to Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

De acordo com Bolsonaro,
se for comprovado que o filho
errou, “terá que pagar o preço”
pelas ações atribuídas a ele.
(Agencia Brasil)

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) concedeu mais 90 dias
para a Polícia Federal (PF) con-
cluir o inquérito que investiga o
pagamento de honorários ao ad-
vogado de Adélio Bispo de Oli-
veira, que, em 6 de setembro do
ano passado, esfaqueou o então
candidato a Presidência da Re-
pública, Jair Bolsonaro, no cen-
tro de Juiz de Fora (MG).

O inquérito é o segundo pro-
cesso a ser instaurado. No pri-
meiro, que tramita na 3ª Vara
Federal, em Juiz de Fora (MG),
Adélio Bispo é réu por atenta-
do pessoal devido a inconfor-
mismo político. De acordo
com denúncia do MPF, ele pla-
nejou o ataque com antecedên-
cia para tirar o candidato da
disputa à Presidência.

A extensão do prazo foi so-
licitada pela PF em 16 de janei-
ro. Segundo a assessoria da Jus-
tiça Federal em Minas Gerais,
como a situação legal de Bispo

MPF prorroga segundo
inquérito sobre facada

 em Jair Bolsonaro
não exige a intervenção do juiz,
o pedido da PF pode ser analisa-
do exclusivamente pelo MPF.
Neste caso, não é necessário que
o pedido retorne à 3ª Vara, “ex-
ceto na hipótese de ser requeri-
da uma nova medida cautelar.”

Adélio Bispo está detido no
presídio federal de segurança
máxima de Campo Grande (MS).
Seu advogado, Zanone Manuel
de Oliveira Júnior, não revela o
nome da pessoa que o contratou
para defender o agressor, alegan-
do ter o direito de manter em
sigilo sua identidade.

Em dezembro de 2018, a PF
cumpriu mandados de busca e
apreensão em dois imóveis re-
lacionados ao advogado.

A defesa de Adélio afirmou
que ele agiu sozinho e que o ata-
que foi  “fruto de uma mente
atormentada e possivelmente
desequilibrada”, devido a um su-
posto problema mental. (Agen-
cia Brasil)

Revalida deve ser condição
para permanência de médicos

cubanos no país
O presidente do Conselho

Federal de Medicina (CFM),
Carlos Vital, defendeu na quar-
ta-feira (23) a submissão ao Exa-
me Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos (Revalida)
como condição para que médi-
cos cubanos possam continuar
trabalhando no Brasil.

Mais cedo, a Agência Brasil
noticiou que o governo federal
estuda formas de regularizar a
permanência desses profissio-
nais após o fim do acordo de
cooperação entre Brasil e Cuba
no Programa Mais Médicos.

“Entendemos que, nesse
caso específico do programa,
todos os médicos, brasileiros e
estrangeiros, com diplomas no
exterior devem revalidar esse
diploma através do Revalida. Isso
é uma exigência inarredável para
que se possa ter segurança no

atendimento da população brasi-
leira”, declarou Vital.

Em entrevista à Agência Bra-
sil, o presidente do CFM lem-
brou que o Revalida envolve um
processo que poderia ser reali-
zado a qualquer momento, des-
de que o governo brasileiro se
programe para isso. Vital conde-
nou a possibilidade de uma se-
leção específica ou diferencia-
da para profissionais cubanos
que atuavam no Mais Médicos e
disse que eles devem passar por
uma prova “nos moldes” atuais.

Vital afirmou que o conselho
não participou de nenhum dos
encontros que discutiram formas
de regularizar a permanência de
médicos cubanos no Brasil, ape-
sar de já ter se reunido este ano
com o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta. “Não há tra-
balho conjunto em relação a isso.

Estamos dispostos a contribuir
nos projetos para construção de
uma política de saúde consistente
e com uma visão de saúde como
política de Estado”, concluiu.

Divergências
Em novembro de 2018, foi

encerrado o acordo de coopera-
ção entre Brasil e Cuba. O gover-
no cubano discordou das novas
exigências feitas pelo Brasil,
como a necessidade de os pro-
fissionais se submeterem ao Re-
valida. O exame serve para com-
provar o grau de conhecimento de
brasileiros ou estrangeiros com
diplomas de graduação em insti-
tuições de ensino do exterior.

O presidente Jair Bolsonaro rei-
terou a defesa pelas novas exigências.

Refúgios
Desde que o Programa Mais

Médicos foi criado, em 2013, o
número de cubanos pedindo re-
fúgio tem crescido. Porém, de
acordo com órgãos responsá-
veis pela área, não há dados pre-
cisos que permitam a associação
entre o aumento do número de
pedidos de refúgio e o volume
de cubanos no país.

De 2003 a 2012, a média de
pedidos anuais foi de 22 solici-
tações. Em 2013, 69 cubanos
solicitaram refúgio ao Brasil. A
partir daí, as requisições cresce-
ram ano após ano: 113 (2014);
422 (2015); 1.121 (2016);
2.020 (2017) e 2.743 (2018). 

Desde o fim de novembro de
2018, até o último dia 21, o núme-
ro chegou a 798 – quase o dobro do
total registrado durante os mesmos
três meses de 2017/2018, quando
438 cubanos pediram refúgio ao
Brasil. (Agencia Brasil)

A campanha Não é Não!, de
combate ao assédio, lançada há
três anos pela estilista Aisha Ja-
cob e um grupo de amigas, terá
reforço este ano no país. O car-
naval 2019 marca a adesão à
campanha, pela primeira vez, de
Curitiba e Goiânia. Como nos
anos anteriores, ela se repetirá
no Rio de Janeiro, em Belo Ho-
rizonte, São Paulo, Brasília, Be-
lém, Salvador, Recife e Olinda.

Graças a uma operação de
crowdfunding , ou “vaquinha on-
line”, encerrada na última segun-
da-feira (21), serão produzidas 25
mil tatuagens não permanentes Não
é Não! para distribuição gratuita a
mulheres nos eventos pré-carnaval
e durante a folia de Momo no Rio
de Janeiro. A campanha arrecadou
no Rio R$ 15 mil. Ao todo, no país,
serão produzidas 100 mil tatuagens
não permanentes.

Em cada cidade, há uma
quantidade de tatuagens produ-
zidas, de acordo com as doações
recebidas. Aisha Jacob informou
na quarta-feira (23 ) à Agência
Brasil que apesar dos diversos
valores obtidos, o total mínimo
que cada capital participante da
campanha receberá são quatro
mil tatuagens.

A distribuição oficial no Rio
começará no primeiro final de
semana de fevereiro. Foi criada
uma rede de embaixadoras que
fazem a administração da cam-
panha em cada região, informou
Aisha Jacob. Se o azul e roxo fo-
ram as cores que predominaram
nas tattoos do carnaval de 2018,
este ano, a preferência será pelo
rosa e vermelho, além de bran-
co e preto. Um único fornece-
dor, de São Paulo, responde pela
produção de todas as tatuagens
do coletivo.

Só mulheres
As tatuagens são distribuídas

Campanha Não é Não! recebe
adesão de Curitiba e Goiânia

somente para mulheres, embora
alguns homens peçam também as
peças. “Eles pedem, mas não re-
cebem. Mas é um bom exercí-
cio, porque eles (os homens)
precisam aprender a não ser pro-
tagonistas em todas as histórias
e batalhas”, disse a estilista e
designer.

Aisha disse que a campanha
atendeu o seu objetivo no car-
naval passado. “A gente ouviu até
que foi o carnaval do Não é Não!
Foi muito positivo ouvir isso“.
Segundo ela, trata-se de um pro-
jeto de reeducação tanto femi-
nina quanto masculina. “Acho
que a gente ainda tem muito que
alcançar e melhorar. É um pro-
jeto de reeducação mesmo, que
deveria começar pela escola”.

Para os homens que ainda
teimam em não ficar inibidos
diante das tatuagens contra o as-
sédio, Aisha Jacob lembrou que
a rede de mulheres criada pela
campanha virou quase um escu-
do de proteção. “As mulheres se
olham, sabem que podem se aju-
dar e recorrer umas às outras. Se
você olha uma mulher tatuada
com o Não é Não!, você sabe
que ela fala a mesma língua. É
um apoio entre as mulheres”.

A campanha conta com par-
ceria de 14 marcas e 37 blocos
de rua no Rio de Janeiro, entre
os quais Mulheres Rodadas,
Agytoe, Guaraná, Mulheres de
Chico, Bloco 442, Charanga Ta-
lismã, Fogo e Paixão; em Belo
Horizonte, são 37 blocos par-
ceiros; 26 em São Paulo; dois
blocos em Belém; um bloco em
Salvador; dois blocos e seis ca-
sas em Pernambuco; e dez blo-
cos parceiros em Curitiba.
Aisha destacou que a capital pa-
ranaense é a única em que a
campanha foi abraçada também
por três escolas de samba.
(Agencia Brasil)

Brasil reconhece Guaidó como
presidente interino da Venezuela

O Brasil foi um dos primei-
ros países na América Latina a
reconhecer Juan Guaidó como
presidente interino da Vene-
zuela. Em sua conta no Twitter,
o presidente Jair Bolsonaro,
que está participando do Fórum
Econômico Mundial (Davos,
na Suíça), postou mensagem
de apoio a Guaidó. Em Davos,
Bolsonaro reiterou a colabora-
ção brasileira ao governo re-
cém-declarado. 

“O Brasil apoiará política e
economicamente o processo de
transição para que a democra-
cia e a paz social voltem à Ve-
nezuela”, disse na rede social.
O Ministério das Relações Ex-

teriores do Brasil também di-
vulgou comunicado sobre o re-
conhecimento de Guaidó.

Em diversas cidades do
país, ocorrem atos contra e a
favor do presidente Nicolás
Maduro. Guaidó, que é o pre-
sidente da Assembleia Nacio-
nal, se  declarou presidente in-
terino da Venezuela. “Hoje, 23
de janeiro de 2019, em minha
condição de presidente da As-
sembleia Nacional, invocando
os artigos da Constituição Bo-
livariana da República da Vene-
zuela, ante Deus todo podero-
so, juro assumir formalmente as
competências do Executivo Na-
cional como presidente encar-

regado de Venezuela”, afirmou.
Antes do juramento, Guai-

dó reiterou a promessa de anis-
tia aos militares que abandona-
rem Maduro e apelou para que
fiquem “do lado do povo”. Se-
gundo ele, é preciso reagir à
“usurpação” do poder por par-
te do presidente da República,
instaurar o governo de transi-
ção e eleições livres.

De acordo com o Observa-
tório Venezuelano da Coletivi-
dade Social (OVCS), foram re-
gistrados confrontos entre ma-
nifestantes contra o atual go-
verno e forças policiais. Um
adolescente, segundo a entida-
de, foi baleado.

Em um dos atos pró-Madu-
ro, Diosdado Cabello, ex-pre-
sidente da Assembleia, fez um
chamado à defesa da gestão.
“Vamos fazer um chamado à
unidade dos partidos do pólo
democrático, juventude, estu-
dantes, as mulheres, para en-
frentar qualquer agressão con-
tra o povo. Eles sabem que nos
marcos da Constituição não
podem fazer o que estão fazen-
do. E nós temos que defender
a Constituição.” Ele convocou
os apoiadores para, a partir da
noite desta quarta-feira, fica-
rem de vigília em frente ao
Palácio de Miraflores. (Agen-
cia Brasil)

Prévia da inflação oficial registra
taxa de 0,3% em janeiro

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15
(IPCA-15), que mede a inflação
oficial, ficou em 0,3% em janei-
ro deste ano. A taxa é superior
ao registrado na prévia de de-
zembro de 2018 (-0,16%), mas
inferior ao 0,39% da prévia de
janeiro do ano passado.

Segundo dados divulgados na
quarta-feira (23) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE), a taxa acumulada
em 12 meses é de 3,77%.

A taxa da prévia de janeiro
foi puxada principalmente pela
alta de preços de 0,87% dos ali-
mentos. Comprar alimentos para
comer em casa, por exemplo,
ficou 1,07% mais caro, devido
a aumentos de produtos como
carnes (1,72%), cebola (17,5%)
e batata-inglesa (11,27%). O
custo de comer fora de casa su-

biu 0,53% no período.
Outros grupos de despesas

com impacto importante na pré-
via da inflação de janeiro foram
saúde e cuidados pessoais, com
aumento de preços de 0,68%, e
despesas pessoais, com taxa de
0,43%.

Por outro lado, as reduções
de custo dos transportes (-
0,47%) e do vestuário (-0,16%)
ajudaram a evitar uma inflação

maior. Entre os principais res-
ponsáveis pela queda de preços
dos transportes estão a gasolina
(-2,73%), que também teve o
principal impacto individual para
frear a inflação, o etanol (-
1,17%), o óleo diesel (-3,43%)
e as passagens aéreas (-3,94%).

A taxa de janeiro deste ano é
a menor para o mês desde a im-
plantação do Plano Real, em
1994. (Agencia Brasil)
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39ª Vara Cível Central/SP.39º Ofício Cível. 
Intimação. Prazo 20 dias.Proc. 0020487-55.2018.8.26.0100.A 
Dra. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de Direito da 39ª Vara Cível 
do Foro Central/SP. Faz saber a Lia Mara Oricchio, que Valmir 
Jeronimo dos Santos e Ivone da Silva Arruda requereu o 
cumprimento da sentença, para receber a quantia de R$. 
26.362,03 (março/2018). Estando a executada em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art. 523, § 1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                        [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0131804- 
10.2008.8.26.0100 (USUC 289) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Sociedade Loteadora de Terrenos São Paulo Ltda,na pessoa da representante Thereza Narduzzo;Celso Rodrigues,réus 
ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem, herdeiros e/ou sucesso-
res,que Vilma Hissae Sato Pereira, Wildcley Francisco Sato Pereira e Simone Etel Santos Sato Pereira,ajuizaram ação de USU-
CAPIÃO,visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Mário Furtado,nº158-Vila Santa Teresa-38º Subdis-
trito Vila Matilde-São Paulo-SP,com área de 300,00m²,contribuinte nº113.202.0043-4,alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato,afixado e publicado na forma da lei.                     [23,24] 
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EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012796-73.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Flávia Beatriz Gonçalez 
da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de 
Bens movida por Nino Palermo, RNE V684.613-G, CPF nº 011.646.529-82 e ELOIZA MATHIAS PALERMO, RG nº 6.832.796 
SESP/PR e CPF nº 007.096.139-54, por meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o regime de bens do casamento, 
realizado em 27 de novembro de 2010, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da comarca da região metropolitana de 
Curitiba Foro Regional de Pinhais/PR, Matrícula nº 084186.01.55.2010.2.00056.068.0013293-

expedido nos termos e para os fins do art. 734, §1º do Código de Processo Civil, com prazo de 30 dias, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2019.      [23,24] 

30ª Vara Cível Central/SP. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 
1047760-89.2018.8.26.0100. A Dra. Daniela Dejuste de Paula, 
Juíza de Direito da 30ª Vara Cível Central/SP, Faz saber a 
Roberto Fiori Chiocca CPF 304.751.838-60, que Gisele Veras 
Ethel, Miguel Ethel Sobrinho e Juliana de Carvalho Ethel 
ajuizaram ação comum para cobrança de R$ 1.029.379,80 
(maio/2018), referente ao tratamento, medicamentos e funeral 
da Sra. Caroline Veras Ornstein Chiocca, devidamente 
corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, 
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei.                          [23,24] 

���������������������.������J��������������������������.K�������������.������J���������������������������
������	
�����������������������������������=��=���������������������������� !�"#�� $# %&�"'��)��'$'��*+#,-�"&�.&$&
�#2 &/',������'/%'/'-��0%'"&�"#��1&�'�,&-��$�����������L�M���.�������.��B�-�/'�3&$4'�"'��# -�#%5��.�����L���'��ML�����
N���O������������-��.��I������=���=�-�>�#�9&$�#0%#���*!&-� %$'4 %'�"#��4'�'61&�"#���49$ 4#/%&�"#��#/%#/6'-�4&+ "'�9&$
�&5 #"'"#�L#/#3 5#/%#��1&��'4 ,&���/5&/%$'/"&�0#�&�$8��#4�,�2'$� /5#$%&�#�/1&�0'; "&-�/&0�%#$4&0�"&�'$% 2&�E�(-�P��-����"&���-
3& �"#%#$4 /'"'�'�0�'�������	
��9&$�������-�9'$'�>�#-�/&�9$'!&�"#��E��>� /!#��" '0�?%# 0-�>�#�3,� $C�'9F0�&�"#5�$0&�"&�9$'!&�"&
9$#0#/%#�#" %',-�9'2�#�'�>�'/% '�"#��D��(�(��-�(� �&�%�;$&:�����-�"#+ "'4#/%#�'%�', !'"'-�0&;�9#/'�"#�4�,%'�"#���G�0&;$#�&
+',&$�"&�"8; %&�#�@&/&$C$ &0�'"+&5'%*5 &0�"#���G��'$% 2&�E�(�#�9'$C2$'3&0-�"&��F" 2&�"#�$&5#00&�� + ,���. 5'�5 #/%#-�' /"'-�>�#�/&0
%#$4&0�"&�'$% 2&�E�E�"&��F" 2&�"#�$&5#00&�� + ,-�%$'/05&$$ "&�&�9#$*&"&�'5 4'� /" 5'"&�0#4�&�9'2'4#/%&�+&,�/%C$ &-� / 5 '�0#�&�9$'!&
"#��E��>� /!#��" '0�?%# 0�9'$'�>�#�&�#<#5�%'"&-�  /"#9#/"#/%#4#/%#�"#�9#/@&$'�&��/&+'�  /% 4'61&-�'9$#0#/%#-�/&0�9$F9$ &0�'�%&0-
0�'� 49�2/'61&���#$C�&�9$#0#/%#�#" %',-�9&$�#<%$'%&-�'3 <'"&�#�9�;, 5'"&�/'�3&$4'�"'�,# ��������������'"&�#�9'00'"&�/#0%'�5 "'"#
"#��1&�'�,&-�'&0����"#�/&+#4;$&�"#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�#��=�:����:����I�

��������������	
������������������������������������EIE��(���������������������������� !�'��"#�� $# %&
"'�=)��'$'��*+#,-�"&�.&$&��#2 &/',� �� ���'/%'/'-��0%'"&�"#��1&�'�,&-��$�'����/"#$0&/���!�Q -�/'�3&$4'�"'��# -�.��
��L��� '�&�� ���R������� ������� L��J�-� �.� ��I�=�������=�-� >�#� �#09� �� �&5 #"'"#� �"�5'5 &/',� �1&� '�,&
,@#� 'A� !&�� '61&� �&/ %F$ '-� 9'$'� &;A#% +'/"&� &� $#5#; 4#/%&� "#� �D� ���(�-�=� ���%�;$&� "#� ���E�-� "#5&$$#/%#� "&
�/0%$�4#/%&�'$% 5�,'$�"#��&/%$'%&�"#�$#0%'61&�"#��#$+ 6&0��"�5'5 &/' 0-�%#/"&�5&4&�&;A#%&�&���$0&�"#��/2#/@'$ '
� + ,-� /&� 9#$*&"&� /&%�$/&�� �0%'/"&� &� $#>�#$ "&� #4� ,�2'$�  2/&$'"&-� 3& � "#3#$ "'� '� 5 %'61&� 9&$� #" %',-� 9'$'� >�#� #4� �E
" '0-� '� 3,� $� "&0� ��� " '0� 0�9$'-� 9'2�#� &� "8; %&� �3 5'/"&�  0#/%&� "#� 5�0%'0� 9$&5#00�' 0�-� '5$#05 "&� "#� @&/&$C$ &0
'"+&5'%*5 &0� #>� +',#/%#0� '� EG� "&� +',&$� "&� "8; %&� �'$% 2&� ���� "&� ����-� &�� #4�  2�',� 9$'!&� &3#$#6'� #4;'$2&0-� 0&;
9#/'� "#� 5&/+#$%#$�0#� &� 4'/"'"&�  / 5 ',� #4� 4'/"'"&� #<#5�% +&�� �#5&$$ "&0� &0� 9$'!&0� 0�9$'-� /&� 0 ,H/5 &-� 0#$C
/&4#'"&� 5�$'"&$� #09#5 ',� #� "'"&� $#2�,'$� 9$&00#2� 4#/%&� '&� 3# %&�� �#$C� &� 9$#0#/%#� #" %',-� 9&$� #<%$'%&-� '3 <'"&� #
9�;, 5'"&�/'�3&$4'�"'�,# �����������������������������������������������������������������������������������������������������(�#��=�:����:����I�

��������������	
�����������������������������������=(I��(E��������������=���������� !'�"#�� $# %&�"'��)��'$'��*+#,-
"&�.&$&��#2 &/',�R����L�%'/%1-��0%'"&�"#��1&�'�,&-��$'���&/ 5'�� 4'�#$# $'-�/'�3&$4'�"'��# -�#%5��.�����L���'�������.��
���S���������M�����������L���������-������E�(�(�I��:�������-�>�#�,@#�3& �9$&9&0%'��4'�'61&�"#��<#5�61&�"#��*%�,&
�<%$'A�" 5 ',�9&$�9'$%#�"#�L$'"#05&��#'0 /2��:���$$#/"'4#/%&��#$5'/% ,-�&;A#% +'/"&�'�>�'/% '�"#��D�=��=��-(���&�%�;$&:�����-
$#9$#0#/%'"'�9&$��&/%$'%&�"#��$$#/"'4#/%&��#$5'/% ,���/5&/%$'/"&�0#�&�$8��#4�,�2'$�  /5#$%&�#�/1&�0'; "&-�3& �"#%#$4 /'"'�'�0�'
����	
�-�9&$�������-�9'$'�>�#�#4��(�" '0-�'�3,� $�"&0����" '0�0�9$'-�9'2�#�&�"8; %&�'%�', !'"&-�&5'0 1&�#4�>�#�'�+#$;'�@&/&$C$ '
0#$C�$#"�! "'�9#,'�4#%'"#-�&��#4��E�" '0-�#4;'$2�#�&��$#5&/@#6'�&�5$8" %&�"&�#<#>�#/%#-�5&49$&+'/"&�&�"#9F0 %&�"#�(�G
"&�+',&$�"'�#<#5�61&-� /5,�0 +#�5�0%'0�#�@&/&$C$ &0-�9&"#/"&�$#>�#$#$�>�#�&�9'2'4#/%&�$#0%'/%#�0#A'�3# %&�#4���9'$5#,'0�4#/0' 0-
'5$#05 "'0�"#�5&$$#61&�4&/#%C$ '�#� A�$&0�"#��G�'&�4H0-�0&;�9#/'�"#�9#/@&$'�"#�;#/0�#�0�'�'+', '61&���1&�0#�4'/ 3#0%'/"&-
&�$8��0#$C�5&/0 "#$'"&�$#+#,-�5'0&�#4�>�#�0#$C�/&4#'"&�5�$'"&$�#09#5 ',���#$C�&�9$#0#/%#�#" %',-�9&$�#<%$'%&-�'3 <'"&�#�9�;, 5'"&
/'�3&$4'�"'� ,# ��������������'"&�#�9'00'"&�/#0%'�5 "'"#�"#��1&�'�,&-�'&0��E�"#�"#!#4;$&�"#��������(�#��=�:����:����I�

������� ��� ����	
�� �� ����� ��� ��� ������ �������� ��� ���I�EI�(=����E���������E�� �� ���� �� !� "#� � $# %&� "'
=)� �'$'� �*+#,-� "&� .&$&� �#2 &/',� �� �� �1&� � 2�#,� '�, 0%'-� �0%'"&� "#� �1&� '�,&-� �$�� �M��� ��� ������� ��� �����
����-� /'� 3&$4'� "'� �# -� #%5�� .��� ��L��� '� ���������� ������� ���� ������-� �.� I���������=�=I-� >�#� ,@#� 3& 
9$&9&0%'� �4'� '61&� "#� $&5#" 4#/%&� �&4�4� 9&$� 9'$%#� "#� B�L�� L'/Q� L$'0 ,� �:�� L'/5&� �?,% 9,&-� 9'$'� 5&;$'/6'� "'
>�'/% '� "#� �D� ����(I-(=� �A�/@&:���E�-� $#3#$#/%#� '&� �&/%$'%&� "#� �@#>�#� �09#5 ',� /�� �������E���I=-� �&/%$'%&� "#
�$8" %&� '$5#,'"&� J $&� .C5 ,� /�� �������EE���=-� �&/%$'%&� "#� �$8" %&� '$5#,'"&� J $&� .C5 ,� /�� �������E������ #
�&/%$'%&� "#� �$8" %&� '$5#,'"&� J $&� .C5 ,� /�� �������E���I��� �/5&/%$'/"&�0#� &� $8�� #4� ,�2'$�  /5#$%&� #� /1&� 0'; "&-
3& � "#%#$4 /'"'� '� 0�'� ����	
�-� 9&$� ������-� 9'$'� &0� '%&0� #� %#$4&0� "'� '61&� 9$&9&0%'� #� 9'$'� >�#-� /&� 9$'!&� "#� �E
" '0-� >�#� 3,� $C� '9F0� &� "#5�$0&� "&� 9$'!&� "&� 9$#0#/%#� #" %',-� '9$#0#/%#� $#09&0%'�� �1&� 0#/"&� 5&/%#0%'"'� '� '61&-� &
$8�� 0#$C� 5&/0 "#$'"&� $#+#,-� 5'0&� #4� >�#� 0#$C� /&4#'"&� 5�$'"&$� #09#5 ',�� �#$C� &� 9$#0#/%#� #" %',-� 9&$� #<%$'%&-
9�;, 5'"&� /'� 3&$4'� "'� ,# �� ����� ������ �'"&� #� 9'00'"&� /#0%'� 5 "'"#� "#� �1&� '�,&-� '&0� (�� "#� /&+#4;$&� "#� �����
�(� #� �=� :� ��� :� ���I�

��������������	
������������������������������������(���=�����(����������������������� !�'��"#�� $# %&
"'� =)� �'$'� �*+#,-� "&� .&$&� �#2 &/',� R��� �� �&00'� �#/@&$'� "&� T-� �0%'"&� "#� �1&� '�,&-� �$�'��� ��, '/'� �$#09&� � '0-� /'
3&$4'� "'� �# -� #%5�� .��� ��L��� '� �, '0� J';$ #,� L'/"# $'� ��.�� ��������(����=�-� >�#� B�L�� L'/Q� L$'0 ,� �:�� �� L'/5&
�?,% 9,&� ,@#� 'A� !&�� '61&� "#� �&;$'/6'-� "#� $&5#" 4#/%&� �&4�4-� &;A#% +'/"&� '� >�'/% '� "#� �D� ������-�I� �0#%#4;$&
"#� ���(�-� $#3#$#/%#� '&� �&/%$'%&� "#� �@#>�#� �09#5 ',� /7� �=�����(EE�=�� #� �&/%$'%&0� "#� �$8" %&� '$5#,'"&� J $&� .C5 ,
/7� �=����E�EE��=-� �=����E�I����� #� �=����E(���E��� �0%'/"&� &� $#>�#$ "&� #4� ,�2'$�  2/&$'"&-� 3& � "#3#$ "'� '� 5 %'61&
9&$� #" %',-� 9'$'� >�#� #4� �E� " '0-� '� 3,� $� "&0� ��� " '0� 0�9$'-� &3#$#6'� 5&/%#0%'61&-� 0&;� 9#/'� "#� 9$#0�4 $#4�0#� 5&4&
+#$"'"# $&0� &0� 3'%&0� ',#2'"&0�� �1&� 0#/"&� 5&/%#0%'"'� '� '61&-� &� $#>�#$ "&� 0#$C� 5&/0 "#$'"&� $#+#,-� 5'0&� #4� >�#� 0#$C
/&4#'"&� 5�$'"&$� #09#5 ',-� /&0� 4&,"#0� "&� '$% 2&� �E�-� ��� "&� ����� �#$C� &� 9$#0#/%#� #" %',-� 9&$� #<%$'%&-� '3 <'"&� #
9�;, 5'"&� /'� 3&$4'� "'� ,# �� ����� ������ �'"&� #� 9'00'"&� /#0%'� 5 "'"#� "#� �1&� '�,&-� '&0� ��� "#� ';$ ,� "#� �����
�(� #� �=� :� ��� :� ���I�

�" %',� "#� � %'61&�� $'!&� ��� " '0�� $&5#00&� /�� ����E�(�������E������������ �� �$'�� �"$ '/'� �'$"&0&� "&0� �# 0-� ��*!'
"#�� $# %&�"'�(�)��'$'��*+#,�"&�.&$&��#/%$',�"'��'9 %',:�-�.'!��';#$�'�B'/ ;'#,��'/#@���.����=��(��=������-�>�#
L'/5&� �%'�5'$"� �:�� ,@#� 'A� !&�� '61&� �&/ %F$ '-� 9'$'� 5&;$'/6'� "'� >�'/% '� "#� �D� ����==�-��� �A�,@&� "#� ���E�-
"#5&$$#/%#� "'� $&9&0%'� "#� �;#$%�$'� "#� �&/%'� �&$$#/%#� &�9'/6'� �'"'0%$&� � 49, 3 5'"&� �� .�� �0%'/"&� &� $#>�#$ "&
#4� ,�2'$�  2/&$'"&-� 3& � "#3#$ "'� '� 5 %'61&� 9&$� #" %',-� 9'$'� >�#� #4� �E� " '0-� '� 3,� $� "&0� ��� " '0� 0�9$'-� 9'2�#� &� "8; %&
�3 5'/"&�  0#/%&� "#� 5�0%'0� 9$&5#00�' 0�-� '5$#05 "&� "#� @&/&$C$ &0� '"+&5'%*5 &0� #>� +',#/%#0� '� EG� "&� +',&$� "&� "8; %&
�'$% 2&� ���� "&� ����-� &�� &3#$#6'� #4;'$2&0-� 0&;� 9#/'� "#� 5&/+#$%#$�0#� &� 4'/"'"&�  / 5 ',� #4� 4'/"'"&� #<#5�% +&�
�#5&$$ "&0� &0� 9$'!&0� 0�9$'-� /&� 0 ,H/5 &-� 0#$C� /&4#'"&� 5�$'"&$� #09#5 ',� #� "'"&� $#2�,'$� 9$&00#2� 4#/%&� '&� 3# %&-� /&0
4&,"#0�"&�'$% 2&��E�-����"&�������#$C�&�9$#0#/%#-�'3 <'"&�#�9�;, 5'"&���1&�'�,&����������������������(�#��=�:����:����I�

��������������	
�������������������������������������=��E���������������(������������� !�'��"#�� $# %&�"'�E)��'$'
�*+#,-�"&�.&$&��#2 &/',� ���� ���';'>�'$'-��0%'"&�"#��1&�'�,&-��$�'���J�0%'+&��'/% / � �#&"&$&-�/'�3&$4'�"'��# -�#%5��.�����L��
'�&���B����O������M������������I==�=��I�-������=�=�(��I�:�������-�>�#� ,@#� 3& �9$&9&0%'��4'�'61&�"#��<#5�61&�"#
�*%�,&��<%$'A�" 5 ',�9&$�9'$%#�"#��9',��/"?0%$ '�L$'0 ,# $'�"#�L#; "'0��:�-�5&4�&�0#2� /%#�&;A#%&U��61&�"#��<#5�61&�"#��*%�,&��<%$'A�" 5 ',
9&$�>�'/% '�5#$%'�$#3#$#/%#�'� /0%$�4#/%&0�"#�9$&%#0%&-�/&%'0�3 05' 0�#�5'/@&%&0�"#�#/%$#2'-�/&�+',&$�"#��D�(E���I-�(���/5&/%$'/"&�
0#�&�#<#5�%'"&�#4�,�2'$�  /5#$%&�#�/1&�0'; "&-�#<9#"#�0#�#" %',-�9'$'�>�#�#4��(�" '0-�'�3,� $�"&0����" '0�0�9$'-�9'2�#�&�"8; %&
'%�', !'"&-�&5'0 1&�#4�>�#�'�+#$;'�@&/&$C$ '�0#$C�$#"�! "'�9#,'�4#%'"#-�&��#4��E�" '0-�#4;'$2�#�&��$#5&/@#6'�&�5$8" %&�"&0
#<#>�#/%#0-� 5&49$&+'/"&� &� "#9F0 %&� "#� (�G� "&� +',&$� "'� #<#5�61&-�  /5,�0 +#� 5�0%'0� #� @&/&$C$ &0-� 9&"#/"&� $#>�#$#$� >�#� &
9'2'4#/%&�$#0%'/%#�0#A'�3# %&�#4���9'$5#,'0�4#/0' 0-�'5$#05 "'0�"#�5&$$#61&�4&/#%C$ '�#�A�$&0�"#��G���4�9&$�5#/%&��'&�4H0-�0&;
9#/'�"#�9#/@&$'�"#�;#/0�#�0�'�'+', '61&���#$C�/&4#'"&�5�$'"&$�#09#5 ',�#4�5'0&�"#�$#+#, '��'$%���E�-�  /5 0&���-�"&�������#$C
&�9$#0#/%#�#" %',-�9&$�#<%$'%&-�'3 <'"&�#�9�;, 5'"&�/'�3&$4'�"'�,# ��������������������������������������������������������������(�#��=�:����:����I�

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ/MF nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. Sócios a se reunirem no dia 08/02/19, 
às 10h, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, con-
juntos 121 à 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), parte, 
SP/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (i) a saída de sócios da Sociedade, com a consequente 
cessão e transferência das de suas quotas; e (ii) a alteração 
e consolidação do Contrato Social, de forma a refl etir as 
mudanças aprovadas em Assembleia. São Paulo, 23/01/19. 
Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati - Administradora.
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Obras da Usina Nuclear de Angra 3
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O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, disse
não ver restrições à atuação de
empresas privadas na exploração
de energia nuclear no Brasil, ao
tratar da prioridade da pasta em
dar seguimento às obras da Usi-
na Nuclear de Angra 3.

Especialista em energia nu-
clear, Bento Albuquerque foi di-

retor-geral de Desenvolvimento
Nuclear e Tecnológico da Mari-
nha. Desde que assumiu a pasta, o
ministro tem defendido que o de-
bate sobre a matriz nuclear brasi-
leira ocorra “sem preconceitos”.

Durante café da manhã com
jornalistas, o ministro defendeu
a retomada da construção de
Angra 3 e disse que o governo

procura um parceiro privado
para o empreendimento. A coor-
denação do processo, disse o
ministro, ficará a cargo do Pro-
grama de Parceria de Investi-
mentos (PPI).

O ministro defendeu ainda a
permanência da energia nuclear
como parte estratégica da matriz
energética brasileira. “Três paí-
ses do mundo, Brasil, Estados
Unidos e Rússia, possuem gran-
des reservas de urânio e domi-
nam a tecnologia nuclear, só es-
ses três. Não entendo como um
país como o nosso, de grande-
zas populacional, territorial e
econômica, poderia abrir mão de
uma matriz como essa”, afirmou.

“Em um país como o nosso,
dentro de suas características, a
iniciativa privada é fundamental
para o seu destino. Eu conside-
ro um processo natural no futu-
ro termos no país indústrias que
não sejam estatais explorando
energia nuclear em todos os seg-
mentos”, disse o ministro.

Atualmente, a Constituição

Federal define que a exploração
de serviços como a lavra, o enri-
quecimento, o reprocessamento,
a industrialização e o comércio
de minérios e minerais nucleares
são de monopólio da União. A
primeira legislação estabelecen-
do o monopólio da União sobre
minerais nucleares e energia nu-
clear data da década de 1950.

“No momento não é possí-
vel [empresas privadas controla-
rem energia nuclear] por ques-
tões da nossa Constituição, que
impede isso. Mas eu acredito
que no futuro vai ser revisto”,
disse o ministro, ressaltando
que era uma opinião pessoal. “O
mercado internacional tem dado
demonstração de confiabilidade
e de confiança”, acrescentou.

Segundo Albuquerque, as
empresas poderiam atuar em
empreendimentos de baixa po-
tência e também na construção
de pequenos reatores para des-
salinização de água. “São tudo
aplicações que a energia nucle-
ar propicia”. (Agencia Brasil)

Avianca vai apresentar plano
de demissão voluntária

Quarta maior companhia aérea do país, a Avianca tem
quase R$ 500 milhões em dívidas
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Em processo de recupera-
ção judicial, a Avianca Brasil
apresentou na tarde de quarta-
feira (23) um programa de de-
missão voluntária (PDV) e uma
proposta de acordo coletivo de
trabalho sobre um programa de
licença não remunerada (LNR)
para comissários de bordo, pi-
lotos e comandantes de aero-
nave. A informação é do Sindi-
cato Nacional dos Aeronautas.

Segundo o sindicato, a ca-
tegoria realizará  na quinta-fei-
ra (24) assembleia deliberati-
va para tratar da proposta. O
objetivo é prestar esclareci-
mentos sobre a situação da re-
cuperação judicial da empresa
e suas respectivas delibera-
ções, incluindo os programas
de licença não remunerada e de
demissão voluntária.

Na semana passada, a Avi-
anca anunciou a suspensão de
voos internacionais para San-
tiago, no Chile, Miami e Nova
York, nos Estados Unidos, com
saída no Aeroporto de Guaru-
lhos, em São Paulo, a partir do
dia 31 de março. A medida deve
afetar cerca de 40 mil passa-
geiros.

Na ocasião a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac)
disse que está acompanhando
a situação operacional da com-
panhia aérea Avianca. “A Anac
continua acompanhando com
atenção a situação operacional
da empresa, sempre em cons-
tante vigilância quanto ao cum-
primento dos requisitos de se-
gurança exigidos nos Regula-
mentos Brasileiros de Aviação
Aeronáutica (RBAC) e os de-
veres de prestação de serviço
aos passageiros”, informou a
agência reguladora.

Em nota, a Avianca informa

que entrará em contato com os
clientes que comparam voos
posteriores à data mencionada
(31 de março) para resolver
cada caso individualmente.
Com o anúncio do cancelamen-
to das operações, apenas as
capitais da Colômbia, Bogotá,
e da Argentina, Buenos Aires,
permanecem como destinos
internacionais atendidos pela
Avianca, porque são feitos em
parceria com a Avianca Argen-
tina e a Avianca Holdings, res-
pectivamente.

De acordo com a Avianca,
os outros destinos atendidos
continuam em operação nor-
mal. “A empresa segue foca-
da em garantir a sustentabi-
lidade do negócio e em man-
ter a excelência do atendi-
mento,  que está em seu
DNA. Reforça que todos os
demais 26 destinos estão
preservados e que continua
operando normalmente, com
mais de 240 voos diários.”

Quarta maior companhia
aérea do país, a Avianca têm dí-
vidas que somam quase R$ 500
milhões e chegou a devolver,
em dezembro do ano passado,
duas aeronaves Airbus A330
para as empresas de arrenda-
mento.

Segundo a Associação Bra-
sileira das Empresas Aéreas
(Abear), em dezembro do ano
passado, a Avianca foi respon-
sável pelo transporte de
12,05% de passageiros em vi-
agens pelo Brasil e apresentou
estabilidade no mês em que
declarou pedido de recupera-
ção judicial, pois, no mesmo
período de 2017, sua partici-
pação nos embarques domés-
ticos foi de 13,24%. (Agencia
Brasil)

O presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, foi na quarta-
feira (23) para a janela do Palá-
cio Miraflores, sede do gover-
no, em Caracas, acompanhado da
mulher e assessores, para dis-
cursar para manifestantes favo-
ráveis a ele que cercavam o edi-
fício. O venezuelano disse que
se manterá no poder e resisten-
te ao que chamou de tentativa de
golpe e batalha contra a guerra
econômica. Ele segurou uma
bandeira da Venezuela em tama-
nho grande.

Com um discurso emocio-
nal, Maduro ressaltou que foi
eleito legitimamente e anunciou
o rompimento das relações po-
líticas e econômicas com os
Estados Unidos. “Governar cada
vez mais das ruas e perto do povo

Maduro faz discurso da janela do
palácio e diz que se manterá no poder

para resolver todos os assuntos”,
disse. “Peço a todos, vamos for-
talecer a legitimidade e o poder
do Estado em defesa da paz e da
democracia venezuelana.”

O discurso de Maduro ocor-
reu pouco depois de o deputado
federal Juan Guaidó se declarar
presidente interino da Venezue-
la. Guaidó fez o juramento de
promover eleições e trabalhar
pela queda de Maduro durante as
manifestações de quarta-feira,
em Caracas. Pelo terceiro dia
consecutivo, a Venezuela vive
sob a tensão de protestos contra
Maduro.

Diante da pressão, Maduro
convocou seus simpatizantes a
sair às ruas. A palavra de ordem
dita pelo presidente venezuela-
no foi: “Leais sempre, traidores

nunca”. Ele relembrou sua his-
tória política. “Eu me formei nos
bairros de Caracas e nas assem-
bleias de trabalhadores”, disse
Maduro numa referência indire-
ta a Guaidó que tem dois cursos
superiores e pós-graduação.

EUA
Maduro avisou que o gover-

no da Venezuela estava rompen-
do as relações diplomáticas e
políticas com o governo dos
Estados Unidos. “Por estar em
curso um plano golpista [contra
o nosso] país.” O presidente nor-
te-americano, Donald Trump, foi
um dos primeiros líderes estran-
geiros a reconhecer Guaidó
como presidente interino.

O presidente venezuelano
aproveitou para atacar o gover-

no do Equador, comando por
Lenín Moreno. Segundo ele, o
país promove ações de discrimi-
nação contra os imigrantes ve-
nezuelanos que buscam refúgio
na região. Ele o atacou com vá-
rios adjetivos.

No discurso, Maduro cha-
mou o povo venezuelano a man-
ter a mobilização para defender
a ameaça de golpe. Ele criticou
o que chama de “invisibilização
do povo bolivariano” pelos mei-
os de comunicação do país e in-
ternacionais.

“O povo é o único que elege
presidente na Venezuela. Só o
povo pode, só o povo tira. Não
queremos voltar ao século 20 de
golpes de Estado. O povo vene-
zuelano diz não ao golpismo”.
(Agencia Brasil)

MPF pede arquivamento da investigação
de acidente que matou Zavascki

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Angra dos
Reis (RJ) pediu o arquivamen-
to da investigação do acidente
com a aeronave que transpor-
tava o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Teori
Zavascki, em janeiro de 2017,
ao tentar aterrissar em Paraty,
na costa verde do estado.

A conclusão do MPF está
em consonância com a conclu-
são das investigações conduzi-
das pela Polícia Federal e pelo
Centro de Investigação e Pre-
venção de Acidentes Aeronáuti-
cos (Cenipa), órgão vinculado
ao Comando da Aeronáutica.

A avaliação do procurador
da República Igor Miranda,
responsável pelas investiga-
ções, é de que “as provas fo-
renses, os depoimentos pres-
tados e análise do voo da aero-
nave no dia 19 de janeiro de
2017 afastam qualquer indício
de materialidade de crime de
homicídio, seja doloso ou
mesmo culposo”.

Diante desta constatação,
“a ausência de elementos mí-
nimos acerca da existência da
materialidade delitiva indicam
o arquivamento da investiga-
ção”, concluiu o procurador.

Acidente
No acidente, além do mi-

nistro, estavam na aeronave
outras quatro pessoas, que tam-
bém morreram. A aeronave de-
colou do Aeródromo Campo de
Marte, em São Paulo, com des-
tino ao Aeródromo de Paraty.
Durante a aproximação para
pouso, em condições restritas
de visibilidade, a aeronave im-
pactou contra a água na Baía de
Paraty. A aeronave ficou total-
mente destruída e todos os
ocupantes morreram.

Segundo os laudos perici-
ais, a aeronave modelo Hawker
Beechcraft King Air C90
“apresentava perfeito funcio-

namento e estava com revisões
obrigatórias e documentação
regular”.

A análise do quadro meteo-
rológico no dia do acidente con-
cluiu que a opção do piloto pelo
pouso com baixa visibilidade -
em razão do teto - configurou
conduta “de elevado risco e
possibilidade de acidente”.

Inquérito
Segundo o MPF, no inqué-

rito policial o trabalho inves-
tigativo correu a partir de li-
nhas iniciais de possíveis cau-
sas para o acidente, “o que não
descartava eventual causa do-
losa ou intencional ou mesmo
causa culposa, ou seja, não in-
tencional em relação ao resul-
tado verificado”.

Com base em todos os ele-
mentos apuratórios reunidos,
especialmente laudos foren-
ses, “concluiu-se que as causas
do acidente decorreram de im-
perfeições de condução do
voo, por parte do piloto o qual,
desprovido de qualquer inten-
ção de causar o sinistro, vio-
lou, não obstante, deveres ob-
jetivos de cuidado”.

Polícia Federal
Durante o período das in-

vestigações, a Polícia Federal
ouviu mais de 40 pessoas. Den-
tre os diversos documentos
que compõem os cinco volu-
mes do inquérito policial, es-
tão dados técnicos de manuten-
ção, fornecidos por três dife-
rentes empresas que lidaram
com a manutenção da aerona-
ve sinistrada; dados da Agência
Nacional de Agência Civil e
dados do Serviço de Controle
do Espaço Aéreo Brasileiro.

Paralelamente, a PF reali-
zou diligências e perícias, com
exame detalhado dos destroços
do avião e de seus motores,
bem como a extração de dados
acumulados no equipamento

eletrônico de alerta aos pilo-
tos sobre proximidade com o
solo - o EGPWS.

O MPF ressalta o fato de
que o equipamento EGPWS
teve grande importância para
sua elucidação. “Primeiramen-
te, porque forneceu dados de-
talhados de dois trechos da tra-
jetória da aeronave, durante

suas duas tentativas de aproxi-
mação final e pouso em Paraty,
dados esses que compuseram
harmonicamente com as infor-
mações oriundas do serviço de
controle de tráfego aéreo, com
os depoimentos de testemunhas
oculares e com os sons gravados
pelo gravador de vozes de cabi-
ne”. (Agencia Brasil)
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Osasco-Audax e Sesi Vôlei Bauru
estão nas semifinais
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O principal torneio de bea-
ch tennis do Brasil, o
ITF $15.000 de Guarujá, tem
nesta quinta-feira (24) a sua fase
qualificatória, sendo previstas
mais de 200 partidas entre os
atletas que sonham em chegar na
chave principal de duplas mascu-
lina da competição. O evento faz
parte da programação da Arena
Verão, montada na praia da En-
seada, e segue até domingo (27),
com realização ainda das catego-
rias duplas femininas e mistas
para profisisonais. Em paralelo,
a arena recebe o Aberto de São
Paulo de Beach Tennis, com
mais 550 beach tenistas amado-
res de todo o País, de um total
de 700 participantes. Para aten-
der esta demanda estão sendo
montadas 40 quadras no entor-
no da estrutura da Arena Verão.

“Além de termos um quali-
fying, este ano abrimos de for-
ma inédita a realização do tor-
neio pré qualificatório, que está
sendo realizado nesta quarta-
feira (23). O campeão garanti-
rá  uma vaga para a chave prin-
cipal das duplas masculinas.  A
dupla vice-campeã receberá
convite para o qualifying”, ex-
plica Roberto Fadul, diretor de
beach tennis da FPT (Federa-
ção Paulista de Tênis).

“A edição de 2019 do ITF
de Beach Tennis em Guarujá
é um sucesso, superando todas
as expectativas”, comenta Fa-
dul. “O pré qualificatório é re-
alizado de forma inédita pela
Federação Paulista de Tênis
por meio do Departamento de
Beach Tennis e conta com o
apoio da Quicksand”, explica o
dirigente da FPT.

O Brasil tem confirmados
no torneio os seis atletas que
conquistaram para o País em
2018 o título de campeão mun-
dial por equipes, na Rússia.  Mar-
cus Vinicius Ferreira (12º no
ranking do mundo), Thales San-
tos (13º), Vinícius Font (18º),
Rafaella Miller (3ª), Joana Cor-
tez (7ª) e Marcela Vita (11ª).

“Este ano será diferenciado.
Thales e eu estamos chegando
no ITF 15K de Guarujá no nos-
so melhor momento. Além da
conquista do mundial por equi-
pes, nós fomos campeões pan-
americanos em 2018, e leva-
mos nosso tetracampeonato.
Chegamos com outra moral, di-
ferente do ano passado em que
eu chegava de uma lesão e em
um ranking um pouco mais bai-
xo. Somos cabeça de chave 3
do torneio e com respeito mai-
or por parte dos adversários”,
comenta Marcus Vinicius Fer-
reira, beach tenista de Santos.
“A trajetória é longa e vamos
caminhando, jogo a jogo. Foco
em cada partida para atingir o
sucesso ao final do torneio”,
complementa Ferreira.

Além dos seis integrantes
da seleção brasileira de beach
tennis, as chaves masculina e
feminina terão alto nível inter-
nacional na disputa. Números 1
e 2 do mundo, o russo Nikita Bur-
makin e o italiano Tommaso Gi-
ovannini estão confirmados
como cabeça de chave número 1
do torneio. Os italianos Alessan-
dro Calbucci (6º) e Michele
Cappelletti (3º) serão cabeça nº.
2, e Vinicius Font, ao lado de
Aksel Samardzic, de Aruba, os
cabeças de chave nº. 4.

Na chave feminina, as vice-
campeãs em 2018, Rafaella

Arena Verão

ITF Beach Tennis reúne
 700 inscritos e começa com

200 jogos, em Guarujá
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Partida na quadra central do ITF 15K

Miller e a alemã Maraike Bi-
glmaier (6ª) serão cabeça de
chave número 1, enquanto as atu-
ais bicampeãs, a italiana Flami-
nia Daina e a venezuelana Patri-
cia Diaz, serão cabeça nr. 2. A
parceria italiana de Eva D’Elia e
Veronica Visani estarão como
cabeça de chave nº. 3, enquanto
Joana Cortez e Marcela Vita ocu-
parão a nº. 4 da Etapa São Paulo
ITF de Beach Tennis - $15.000.

Países confirmados na edi-
ção de 2019 - Ao todo, dez pa-
íses estão confirmados na dis-
puta dos títulos de duplas fe-
minina, masculina e mista da
Etapa São Paulo do ITF de Be-
ach Tennis $ 15.000: Alema-
nha, Argentina, Aruba, Brasil,
França, Espanha, Itália, Letô-
nia, Rússia e Venezuela.

Aberto de São Paulo de Be-
ach Tennis - Em paralelo, será
disputado o Aberto de São Pau-
lo de Beach Tennis, entre sex-
ta e domingo (25 a 27). O tor-
neio vale pontos para os
rankings Brasileiro e Paulista
de Beach Tennis, com diferen-
tes níveis de atletas na compe-
tição. Ao todo, cerca de 550
beach tenistas estão inscritos
para o torneio amador, que
contará com 29 categorias.

Regras e diferenças para o
tênis comum - A contagem no
beach tennis é a mesma do tê-
nis de quadra, mudando apenas
detalhes como não haver neces-
sidade de um segundo saque se
a bola tocar na fita, por exem-
plo. O cenário é diferente, ou
seja, a altura da rede é de 1,70
m e a quadra tem o tamanho de
16m x 8m. A bolinha é um pou-
co mais murcha (menor pres-
são) do que a do tênis comum,
uma vez que ao bater no chão é
ponto da dupla adversária, e a
raquete é similar a de
frescobol, ou seja, também di-
ferente do esporte tradicional.

ITF de Beach Tennis - Em
setembro de 2016 a Federação
Paulista de Tênis realizou em
Santos a etapa São Paulo do
ITF de Beach Tennis. Na oca-
sião, os campeões das três prin-
cipais categorias foram: os italia-
nos Michele Cappelletti
e Alessandro Calbucci, nas duplas
masculinas PRO; a venezuelana
Patricia Dias junto com a italiana
Flaminia Daina, nas duplas femi-
ninas PRO; e Magalie Garnier
(FRA) e Vinicius Font (BRA),
nas duplas mistas PRO.

Em janeiro de 2018, foi re-
alizada a última edição da Eta-
pa São Paulo ITF de Beach
Tennis - $15.000, na praia do
Gonzaga, em Santos. Entre os
homens, a vitória ficou com
Nikita Burmakin e Alessandro
Calbucci. No feminino, Patricia
Díaz e a Flaminia Daina confir-
maram o favoritismo e levaram
o bicampeonato. Nas duplas
mistas, o título ficou com Ak-
sel Samardzic e Patricia Díaz.

A Arena Verão é uma reali-
zação da Federação de Beach
Soccer do Estado de São Paulo,
da Federação Paulista de Tênis e
da Federação Paulista de Futevô-
lei, com patrocínio de Algar , Ap-
sen, Pagseguro, Sonda, Jundiá
Sorvetes, Kalunga, Maratá, Di
Martino, RV Imola, Feital Copag,
Fototica, Deka Sports, Clínica
CECAM e Morelate viabilizado
via Lei de Incentivo ao Esporte
do Governo do Estado de São
Paulo, e apoio da Prefeitura do
Guarujá e Visite Guarujá.

Sesi Vôlei Bauru

Dentil/Praia Clube (MG),
Minas Tênis Clube (MG), Osas-
co-Audax (SP) e Sesi Vôlei Bau-
ru (SP) são os semifinalistas da
Copa Brasil 2019. Na terça-fei-
ra (22) foram disputadas as par-
tidas das quartas de final e as
equipes vencedoras garantiram
um lugar na fase final da compe-
tição que será disputada nos dias
1 e 2 de fevereiro em Gramado
(RS). O SporTV 2 transmitirá a
etapa decisiva ao vivo.

As semifinais terão os se-
guintes confrontos: Dentil/Praia
Clube x Sesi Vôlei Bauru e Mi-
nas Tênis Clube x Osasco-Audax.

O Dentil/Praia Clube, vice-
campeão na última edição, ga-
rantiu um lugar na etapa decisiva
ao vencer, de virada, o Curitiba
Vôlei (PR) por 3 sets a 1 (20/
25, 25/22, 25/18 e 25/15), no
ginásio do Praia, em Uberlândia
(MG). A ponteira Fernanda Ga-
ray, do time mineiro, parabeni-
zou a postura da equipe da casa.

“Hoje fizemos a nossa parte
e temos que continuar com esse
pensamento na competição. Os
adversários se preparam muito
para jogar contra a nossa equipe.
O Curitiba Vôlei tem muitas qua-
lidades e defende muito bem.
Conseguimos elevar o nosso
jogo”, disse Fernanda Garay.

Outro time mineiro, o Minas
Tênis Clube passou pelo Flumi-
nense (RJ) por 3 sets a 1 (25/22,

25/17, 22/25 e 25/16), na Arena
Minas, em Belo Horizonte
(MG).  Na partida, o técnico Ste-
fano Lavarini contou com a pon-
teira Natália, que jogou pratica-
mente o tempo todo. Com 12
pontos, a atleta comemorou a
volta à quadra.

“O mais importante de tudo
foi a vitória. Apesar de o tercei-
ro set não ter sido bom, acredi-
to que a maneira como a gente
voltou para a quadra no quarto
set foi importante e ter conse-
guido a vitória foi muito bom.
Toda a equipe está de parabéns.
Eu, individualmente, estou mui-
to feliz por ter voltado e espe-
ro ajudar a equipe mais. Preci-
so pegar um pouquinho mais de

ritmo, após quase um mês para-
da, mas quero ajudar o time nas
próximas partidas”, comentou
Natália.

O Osasco-Audax foi até Ba-
rueri (SP) e superou o Hinode
Barueri (SP), de virada, por 3
sets a 1 (19/25, 25/19, 25/21 e
25/20), no José Correa. Para a
central Walewska, capitã  do
Osasco-Audax, a vitória valeu
mais que a vaga na semifinal da
Copa Brasil.

“Na volta das atividades em
2019, batemos adversários que
não estão bem posicionados na
tabela da Superliga (Curitiba,
Brasília e São Caetano). Ganha-
mos ritmo, fizemos o nosso pa-
pel, e essa partida em Barueri

testou em que nível estamos. É
uma crescente e temos a Carol,
que não atuou no primeiro tur-
no, e está ganhando ritmo. Nós
ainda não temos tanto acerto de
bola, mas estamos melhorando.
Hoje subimos um degrauzinho,
afirmou Walewska.

O Sesi Vôlei Bauru foi a
quarta equipe a garantir uma vaga
na fase final da Copa Brasil. A
equipe do treinador Anderson
superou o Sesc RJ em um equi-
librado duelo por 3 sets a 2 (25/
13, 16/25, 25/20, 20/25 e 15/
13), no Ginásio Municipal Neu-
sa Galetti, em Marília (SP). An-
derson elogiou o comportamen-
to do time bauruense nos mo-
mentos decisivos.

 “O que mais me deixou satis-
feito foi que o time mostrou evo-
lução. Claro, ainda erramos, mas
conseguimos minimizar os erros,
especialmente, em fases decisi-
vas dos sets”, explicou Anderson.

Histórico da Copa Brasil
Esta é a sexta edição da Copa

Brasil. As duas primeiras edi-
ções, em 2007 e 2008, tiveram
o Rexona-Ades (RJ) e Finasa/
Osasco (SP) como campeões,
respectivamente. O torneio vol-
tou a ser disputado em 2014, e
esta será a quinta edição conse-
cutiva. Na última edição, vitória
do Vôlei Nestlé (SP) sobre o
Dentil/Praia Clube (MG).
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Matheus Ferreira abre sua primeira
temporada completa no kartismo europeu

Após diversas conquistas no
kartismo brasileiro, Matheus
Ferreira inicia oficialmente sua
primeira temporada completa na
Europa neste final de semana.
Vice-campeão brasileiro em
2018, o piloto disputará a Cham-
pions Cup, competição em Adria,
na Itália, que marca a abertura do
calendário do WSK.

“Estou com uma grande ex-
pectativa para esse campeonato.
Eu fiz minha estreia no WSK em
março do ano passado, mas agora
estou chegando na Europa para dis-
putar a temporada completa. Va-
mos trabalhar para ajustar o kart da
melhor forma possível e conseguir
um bom resultado”, diz Matheus,
que estará entre os 82 pilotos ins-
critos da categoria Mini.

Além de vários títulos no
Brasil e já ter competido na Eu-
ropa, Matheus também teve des-

taque nos Estados Unidos, onde
participou do Flórida Winter Tour
e fechou o campeonato no top-
5, e foi top-10 do SKUSA por
dois anos seguidos (2016 e
2017). Para iniciar sua trajetó-
ria em 2019, o piloto brasilien-
se competirá com o chassi da
Energy Course.

“Eu fui muito bem recebido
pela equipe aqui na Europa e o
nosso trabalho começou com os
primeiros treinos oficiais que
fizemos no último final de sema-
na aqui em Adria. Eu me adaptei
rapidamente na pista com o kart
e tenho certeza que iremos lutar
por bons resultados nos campe-
onatos europeus deste ano”, diz
Matheus, que também já foi cam-
peão do Paulista de Kart, da Copa
São Paulo KGV e das 50 Milhas.

Os treinos do WSK em Adria
começam nesta quinta-feira
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Matheus Ferreira

Equipe RKC Racing pronta para a
disputa do Interclubes Kart Brasil

(24), enquanto as provas elimi-
natórias serão iniciadas na sex-

ta-feira. As pré-finais e finais
acontecerão no domingo.

RKC Racing venceu o Sulamericano

O Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP), voltará a ficar
movimentado neste sábado (26)

com a realização do 6º Interclu-
bes Kart Brasil. Embalados pelo
sucesso nas corridas longas em

2018, a equipe RKC Racing
(Inarco/Master Express/Eco-
poste/Speed Truck/Imab/Rol-
ley Ball) disputará a prova de
Endurance com 6h30 de dura-
ção, que reunirá 56 dos princi-
pais times representantes dos
diversos certames do kartismo
amador nacional.

A equipe do Rotary Club Pon-
te Estaiada São Paulo irá partici-
par com dois karts e sete pilo-
tos: Alberto Otazú, Eduardo Fia-
minghi, Fabio Cunha, Fabio PL,
Fernando Ximenes, Nelson Re-
ple e Rodrigo Borotto.  No staff
do time estarão os pilotos Bru-
no e Marcelo Yoshida, e Henri-
que Luís.

No ano passado a RKC Ra-
cing terminou entre os dez pri-

meiros nas 24 Horas de Interla-
gos Rental Kart e nas 500 Mi-
lhas Rental Kart, venceu a últi-
ma edição do Endurance 5 Ho-
ras de Kart Interlagos, e foi a
grande vencedora do Endurance
Sulamericano de Rental Kart,
disputado justamente no Kartó-
dromo Granja Viana.

O Interclubes Brasil Kart terá
largada as 10 horas de sábado
para as 6h30 de disputas, com
sete paradas obrigatórias de qua-
tro minutos para troca de piloto
e kart. O evento terá transmissão
ao vivo via YouTube pelo Canal
Kart Amador SP - Link:
www.youtube.com/kartamadorsp

A RKC Racing tem o apoio de
Inarco/Master Express/Ecoposte/
Speed Truck/Imab/Rolley Ball.
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Bellucci vence outra e joga para ir às
quartas do Challenger de Newport Beach

O tenista brasileiro Thomaz
Bellucci venceu sua segunda par-
tida no Challenger de Newport
Beach, nos EUA, na noite de
terça-feira (22). Com vitória
sobre o alemão Dominik Ko-
epfer, por duplo 6/4, o pau-
lista se classificou para as
oitavas de final do torneio
que distribui mais de US$ 162
mil de premiação e enfrenta
o sérvio Mimoir Kecmanovic,
na quinta-feira, para avançar às
quartas da competição na quadra
rápida.

“Fazia tempo que eu não
vencia dois jogos seguidos. É
importante ter uma sequência

de jogos para ganhar confian-
ça. É algo que estou precisan-
do”, disse Bellucci, que ocupa
a 225ª posição no ranking
mundial. ”Fiz um jogo melhor
do que na primeira rodada. A
tendência é ir melhorando com
o ritmo das partidas.”

O adversário de Bellucci nas
oitavas de final será o sérvio
Miomir Kecmanovic, com quem
Bellucci treinou durante a pré-
temporada. “É um cara que está
jogando bem neste ano. Já o co-
nheço bem porque treinamos
juntos na IMG Academy. É um
cara perigoso e joga bem nesse
piso”, avaliou.
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