
O DIA
Nª 24.357 Preço banca: R$ 3,00

Jornal SP

Guedes defende privatizações
e diz que a velha política morreu

Complexo do estádio do Pacaembu
é arrematado por R$ 111 milhões
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Incêndio é maior tragédia da
história do Flamengo, diz presidente

Governo acompanha
assistência a famílias após

incêndio no CT do Flamengo

Esporte

São Paulo, 9, 10 e 11 de fevereiro de 2019www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,73
Venda:       3,73

Turismo
Compra:   3,58
Venda:       3,88

Compra:   4,21
Venda:       4,22

Compra: 145,82
Venda:     175,28

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

18º C

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

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

32º C

19º C

Domingo: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite

33º C

20º C

Segunda: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.
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CT do Flamengo

Representantes dos ministé-
rios da Cidadania e dos Direitos

Humanos viajaram  na sexta-fei-
ra (8) para o Rio de Janeiro, onde

vão acompanhar o atendimento às
famílias e às vítimas do incêndio
que destruiu um dos alojamentos
das divisões de base no Centro
de Treinamento (CT) do Flamen-
go e matou dez pessoas.

 “O governo federal acompa-
nha o atendimento às vítimas e
famil iares  do incêndio no
centro de treinamento. E, para
isso, uma comitiva de repre-
sentantes dos ministérios já
embarcou para o Rio de Janei-
ro nesta sexta. O governo quer
se certificar [de] que todos os
direitos dessas crianças e ado-
lescentes estejam sendo ob-
servados e que a área destina-
da a eles tenha boa infraestru-
tura”, disse à imprensa, nesta
tarde, o porta-voz da Presidên-
cia da República, Otávio do
Rêgo Barros.              Página 4

Os dois times chamados
de camisa presentes na Su-
perliga Cimed masculina de
vôlei 18/19 se enfrentarão
neste sábado (9) pela quinta
rodada do returno. Sada Cru-

Sada Cruzeiro e Corinthians-
Guarulhos fazem duelo de

times de camisas
zeiro (MG) e Corinthians-
Guarulhos (SP) irão duelar
às 18h30, no ginásio do Ri-
acho, em Contagem (MG),
com transmissão ao vivo do
SporTV 2.                Página 7

Gabriel Medina está
confirmado no Oi Hang

Loose Pro Contest
O Oi Hang Loose Pro Con-

test 2019 está voltando em
grande estilo à Fernando de No-
ronha. O atual bicampeão mun-
dial de surf, Gabriel Medina,
está confirmado no QS 6000, da
World Surf League (WSL), de
19 a 24 deste mês, e encara a
disputa como preparação para o
tricampeonato mundial, pela
qualidade das ondas da Praia da
Cacimba do Padre.

“Espero que tenha tubos.
Com certeza, vai ser show de
surf”, afirma Medina, que com-
petiu  nas duas últimas edições
do Hang Loose Pro Contest em
Fernando de Noronha. Página 7 Gabriel Medina em Noronha
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u Kartismo: Primeira etapa
 do campeonato da AKSP

foi um sucesso

Paulo Sant’Anna caminhando para a vitória na Sênior da AKSP

O sucesso foi completo na
primeira atividade social e espor-
tiva da Associação dos Kartistas
de São Paulo (AKSP). A prova
inaugural do Campeonato AKSP
2019, realizada na noite de quin-
ta-feira (7) no Kartódromo de
Interlagos, em São Paulo, contou
com a participação de 40 pilo-
tos em disputas de alto nível.

“Só temos o que agradecer
a todos os participantes que
acreditaram e confiaram em
nosso projeto para o fomento
e desenvolvimento do kartis-
mo. Com organização, credibi-
lidade e baixo custo, tínhamos
certeza que o sucesso seria a
consequência”, comentou Un-
nion Lee                      Página 7

Thiago Braz testa treino em
torneios da temporada indoor
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Thiago Braz

O campeão olímpico Thi-
ago Braz, do salto com vara,
está em Rouen, na França,
para testar o período de trei-
namento em competições na
temporada indoor da Europa.
Thiago também quer obter, o
mais cedo possível, mas com
tranquilidade, o índice no sal-
to com vara - a marca é 5,71
m -, para o Mundial de Doha,
no Catar, de 27 de setembro a
6 de  outubro ( tabela  de
í n d i c e s :  h t t p s : / / g o o . g l /
EU4BdP).

O ano de 2019 é longo - o
Mundial praticamente fecha o ca-
lendário do atletismo.    Página 7
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Uma iniciativa inédita da Se-
cretaria de Estado da Saúde pre-
tende zerar a fila de pacientes
diagnosticados com câncer e que
precisam iniciar o tratamento.

A pasta montou estratégi-
as para ampliar a oferta de

Governo paulista quer
agilizar tratamento de
pacientes com câncer

consultas com especialistas
em oncologia e atender uma
demanda de aproximadamente
2,5 mil pessoas que estavam
inser idos  na  regulação da
Rede Hebe Camargo de Com-
bate ao Câncer.           Página 2

Bolsa volta a
subir, e dólar

chega a
 R$ 3,73

O Ibovespa, principal in-
dicador do desempenho das
ações negociadas na B3, an-
tiga BM&F Bovespa, encer-
rou o pregão da sexta-feira
(8) em alta de 0,99%, aos
95.343 pontos. O recorde
do índice, de 98.588 pontos,
foi registrado na última segun-
da-feira (4).

Dentre as ações que com-
põem o Ibovespa, os papéis que
mais valorizaram foram Sabesp
ON (6,08%), Localiza ON
(4,79%) e Vale ON (3,77%).

Os papéis que mais caíram
foram Qualicorp ON (2,88%),
Ambev ON (2,83%), e Log
Com (1,90%). As ações mais
negociados foram as da Vale
ON (3,77%), ItauUnibanco
(2,14%) e Petrobras (0,16%).

O dólar comercial fechou
o dia em alta de 0,6%, cotado
a R$ 3,73. Já o euro desvalori-
zou. A queda foi de 0,03%, e a
moeda da União Europeia fe-
chou a sexta-feira vendida a R$
4,21. (Agencia Brasil)

 “Certamente essa é a maior
tragédia pela qual o clube já pas-
sou nos 123 anos de sua exis-
tência, com a perda dessas pes-
soas”, resumiu o presidente do
Flamengo, Rodolfo Landin, na
sexta-feira (8), sobre o incêndio
que destruiu o alojamento do
Centro de Treinamento George
Helal, o Ninho do Urubu.

No prédio dormiam os atle-
tas da categoria sub-15. Dez atle-
tas morreram e outros três fica-

ram feridos, um em estado grave
com 35% do corpo queimado.

O governo do estado e a
prefeitura do Rio de Janeiro
decretaram três dias de luto
oficial. E a rodada do Campe-
onato Carioca foi transferida
para o meio da semana que
vem. O clássico Flamengo e
Fluminense  será na quinta-fei-
ra (13), às 20h, e Vasco e
Resende, na quarta-feira (14),
às 21h30.                Página 4

País precisa de credibilidade
para crescer, diz Ministro

Moradores das comunidades
evacuadas nos municípios minei-
ros de Barão de Cocais e Itatiaiu-
çu só poderão voltar para casa de-
pois que laudos assegurem a esta-
bilidade das barragens na região.
De acordo com o porta-voz da
Defesa Civil do estado, tenente-
coronel Flávio Godinho, os docu-

MG: volta para casa só
após laudo de estabilidade

de barragens
mentos devem ser apresentados
pelas mineradoras responsáveis
pelas estruturas e posteriormente
atestados por órgãos públicos.

Em entrevista coletiva, Godi-
nho explicou que a evacuação das
comunidades, tanto em Barão de
Cocais quanto em Itatiaiuçu, foi
feita de forma preventiva. Página 3
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SP inicia ‘Corujão da Saúde’ em
25 de fevereiro com 155 mil exames

O Governo do Estado de São
Paulo inicia no próximo dia 25
de fevereiro a primeira fase do
“Corujão da Saúde”, que terá
como finalidade zerar a fila por
ultrassom, mamografia e endos-
copia em inicialmente em três
regiões do Estado – Grande São
Paulo, Campinas e Vale do Pa-
raíba -, que totalizam 155.243
exames.

O atendimento será realiza-
do em horários alternativos, por
meio da ampliação da oferta nos
serviços da rede própria estadu-
al – hospitais e AMEs (Ambula-
tórios Médicos de Especialida-
des) – e também em parceria
com hospitais privados.

“O Programa Corujão da
Saúde terá início em 25 de fe-

vereiro, tomando como base o
sucesso na prefeitura de São
Paulo”, afirmou o Governador
João Doria.

A Secretaria da Saúde já fez
contatos com serviços particu-
lares como os hospitais Sírio-
Libanês, Albert Einstein, Bene-
ficência Portuguesa, HCor, San-
ta Casa de São José dos Campos,
Hospital Vera Cruz (Campinas)
e WK Diagnose (Taubaté), entre
outros, buscando parceiros para
o “Corujão”.

“A programação será em fa-
ses e esta é a primeira, que ocor-
rerá em três regiões: Metropo-
litana de São Paulo, Campinas
e Taubaté, no Vale do Paraíba”,
disse o Secretário de Estado
da Saúde, José Henrique Ger-

mann Ferreira.
Na Região Metropolitana

da Grande São Paulo serão re-
alizados 50.627 exames na pri-
meira fase do programa, dos
quais 4.552 endoscopias,
42.643 ultrassons e 3.432 ma-
mografias.

Já na região de Campinas se-
rão 8.356 endoscopias, 55.916
ultrassonografias e 8.866 ma-
mografias, em um total de
73.138 exames. No Vale do Pa-
raíba serão realizados 31.478
exames, dos quais 3.904 endos-
copias, 24.988 ultrassons e
2.586 mamografias.

“Contatamos as entidades
privadas, que, junto conosco, fa-
rão um esforço coordenado no
sentido de diminuir o número de

pacientes em filas para exames.
Nas três regiões, teremos o to-
tal de 150 mil exames, divididos
em diversas áreas. São exames
de imagem e endoscopia. Pelos
cálculos, no prazo de 60 dias,
conseguiremos diminuir signifi-
cativamente essas filas”, acres-
centou Germann.

“Estamos fazendo um gran-
de esforço para agilizar a reali-
zação dos exames de imagem
mais solicitados na rede públi-
ca, eliminando a demanda repri-
mida e assegurando o tratamen-
to dos pacientes. Já estamos es-
tudando as próximas etapas e re-
giões onde o ‘Corujão’ estará
presente, abrangendo todo o Es-
tado de São Paulo”, concluiu o
secretário da Saúde.

Governo paulista quer agilizar
tratamento de pacientes com câncer

Uma iniciativa inédita da Se-
cretaria de Estado da Saúde pre-
tende zerar a fila de pacientes
diagnosticados com câncer e
que precisam iniciar o trata-
mento.

A pasta montou estratégias
para ampliar a oferta de consul-
tas com especialistas em onco-
logia e atender uma demanda de
aproximadamente 2,5 mil pes-
soas que estavam inseridos na
regulação da Rede Hebe Ca-
margo de Combate ao Câncer.

Cerca de 46% dos pacien-
tes que aguardavam atendimen-
to estavam concentrados na
Grande São Paulo, onde as
ações já começam neste fim de

semana.
Nos sábados, 9 e 16 de fe-

vereiro, o Centro de Referên-
cia em Saúde do Homem do
Hospital de Transplantes, reali-
za um mutirão contra o câncer
de próstata para atender 500
pacientes. O número de atendi-
mentos representa quase o to-
tal de consultas que o hospital
realiza em um ano.

O objetivo é acelerar a in-
clusão dos pacientes encami-
nhados pelas Unidades Básicas
de Saúde municipais nas dife-
rentes linhas de cuidados do
hospital para tratamento contra
câncer de próstata.

Outros serviços de referên-

cia na assistência de alta com-
plexidade entram no pacote de
ampliação da oferta, como o
Centro de Referência de Saúde
da Mulher – Hospital Pérola
Byington, Hospital Heliópolis,
Hospital Geral de Guarulhos e
o Hospital Estadual Mário Co-
vas. Os cronogramas estão em
elaboração pelas unidades.

A pasta também firmou con-
vênio com o Instituto do Cân-
cer Arnaldo Vieira de Carvalho,
na capital, que irá oferecer a
partir de março atendimentos de
oncologia clínica.

No interior paulista, servi-
ços como o Conjunto Hospita-
lar de Sorocaba, a Santa Casa de

São José dos Campos e o Hos-
pital Regional de Assis atuarão
no mesmo sentido.

“Identificamos uma deman-
da reprimida muito alta, e por
isso estamos realizando estra-
tégias alternativas para não
prejudicar a rotina de atendi-
mento da demanda da unidade
e, sobretudo, agilizar a assis-
tência especializada aos paci-
entes com câncer”, afirmou o
secretário de Estado da Saúde
de São Paulo, José Henrique
Germann Ferreira.

“O paciente não pode espe-
rar frente à possibilidade de ser
atendido em uma situação de
maior gravidade”, concluiu.

Operação ‘Volta às Aulas’ do 
Ipem-SP encontra erros em produtos
O Ipem-SP (Instituto de Pe-

sos e Medidas do Estado de São
Paulo), autarquia do Governo do
Estado que tem como finalidade
proteger o consumidor, realizou
entre os dias 4 e 7 de fevereiro a
operação especial “Volta às Au-
las”, em estabelecimentos de pe-
queno, médio e grande porte.

A ação ocorreu na capital
paulista e nas cidades de Araça-
tuba, Bauru, Birigui, Piracicaba,
Ribeirão Preto, Santo André, São
José do Rio Preto, e o comér-
cio virtual, para verificar mais
de 25 itens escolares certifica-
dos pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia (Inmetro).

Ao todo foram verificados
55.704 itens, sendo 1.300 (2%)
reprovados. As equipes fiscali-
zaram 117 lojas e encontraram
erros em 44 (37%) dos estabe-
lecimentos.

“O objetivo desta operação

especial do Ipem-SP é manter a
segurança dos produtos escola-
res no comércio, evitando aci-
dentes de consumo e proporci-
onando segurança aos pais ou
responsáveis de crianças ou ado-
lescentes ao adquirirem produ-
tos seguros, que passaram por
diversos testes, e receberam o
selo do Inmetro. Estes itens
compõem a rotina de fiscaliza-
ção das nossas equipes, portan-
to, estão sendo monitorados o
ano todo. Intensificamos a fis-
calização neste período do ano
devido à grande procura em ra-
zão da volta às aulas”, explicou
o superintendente do órgão, Ri-
cardo Gambaroni.

As equipes de fiscalização
verificam apontadores, borra-
chas, canetas esferográficas e
hidrográficas, compassos, es-
quadros, estojos com persona-
gens infantis, giz de cera, lapi-
seira, lápis de cor, lápis preto,

marcadores de texto, lancheiras,
pasta com aba elástica, réguas,
tesoura de ponta redonda, tinta
guache, entre outros.

A portaria Inmetro n° 262 de
2012 determina a fiscalização
nos itens escolares, incluindo os
itens importados. A justificativa
é a presença de substâncias tó-
xicas de materiais que possam
ser levados à boca ou com o ris-
co de serem ingeridas e/ou ina-
ladas, com bordas cortantes, ou
a presença de pontas perigosas.

As empresas autuadas pelo
Ipem-SP têm dez dias para apre-
sentar defesa ao órgão. De acor-
do com a lei federal 9.933/99,
as multas podem chegar a R$
1,5 milhão.

Dicas ao consumidor
O selo do Inmetro deve ser

afixado na embalagem ou dire-
tamente no produto. No caso de
material vendido a granel, como

lápis, borrachas, apontadores ou
canetas, a embalagem exposito-
ra com o selo do Inmetro deve
estar próxima ao produto.

Não compre artigos escola-
res em comércio informal, pois
não há garantia de procedência
e tais produtos podem não aten-
der às condições mínimas de
segurança. Guarde a nota fiscal
do produto, que garante a sua
comprovação de origem.

Orientação para o consumo
O Ipem-SP disponibiliza para

download o Guia Prático de Con-
sumo, que traz dicas ao consu-
midor sobre o que observar na
hora da compra de produtos em-
balados, têxteis, eletrodomésti-
cos, itens que devem trazer o
selo do Inmetro e também a uti-
lização de balanças disponíveis
em supermercados, padarias,
açougues e outros tipos de co-
mércio.

Avenida Guilherme Dumont Villares
recebe ações do Programa Asfalto Novo

O prefeito Bruno Covas vis-
toriou na sexta-feira (8) a pavi-
mentação realizada na Avenida
Doutor Guilherme Dumont Vi-
llares, Zona Sul, realizada por
meio do Programa Asfalto
Novo.  A via teve um total
de21.356,72 m² asfaltados entre
as ruas Marechal Hastimphilo de
Moura, na Vila Suzana, e Alfre-
do Mendes da Silva, na Vila Sô-
nia, contemplando uma extensão
de 1.463 metros. As obras foram
iniciadas em outubro de 2018 e
concluídas no último dia 21.

“Mais um trecho entregue
pelo programa Asfalto Novo aqui
na cidade de São Paulo e agora
estamos buscando recursos para
que neste ano possamos ampli-
ar para outros trechos. Um pro-

grama que há muito tempo não
estava sendo feito na capital, que
retomamos nesta gestão e que
daremos continuidade para dei-
xarmos ruas e avenidas bem me-
lhores”, destacou o prefeito Bru-
no Covas.

Mais de 241 km de vias já
foram recapeados na capital,
como nas avenidas Engenheiro
Caetano Álvares (Casa Verde),
Julio Buono (Vila Maria/Vila
Guilherme), Maria Amália Lo-
pes de Azevedo (Jaçanã), e Braz
Leme (Santana/Tucuruvi), na
Zona Norte.

Na região Oeste as interven-
ções foram concluídas em vias
como as ruas Guaicurus (Lapa),
Francisco Matarazzo (Lapa), Ta-
bapuã (Pinheiros), Augusta (Pi-

nheiros) e na Avenida Europa
(Pinheiros). As avenidas do Es-
tado (Sé), Aclimação (Sé) e Lins
de Vasconcelos (Sé) foram re-
capeadas na região central.

As avenidas João Dias (San-
to Amaro), Jabaquara (Vila Ma-
riana), Nazaré (Ipiranga), Inter-
lagos (Capela do Socorro) e
Atlântica (Capela do Socorro)
foram algumas das vias da Zona
Sul que receberam as interven-
ções do programa Asfalto Novo.

Na Zona Leste, as ações já
foram concluídas nas avenidas
Marechal Tito (São Miguel Pau-
lista), Nordestina (São Miguel
Paulista), Flamingo (Itaim Pau-
lista), Afonso de Sampaio e Sou-
za (Itaquera), Mateo Bei (Itaque-
ra), entre outras.

Material com qualidade
superior

Uma das vantagens do mate-
rial utilizado no Programa Asfal-
to Novo é a qualidade superior
do asfalto e os cuidados utiliza-
dos durante sua aplicação, que
garantem maior durabilidade ao
recapeamento. São utilizados ma-
teriais diferenciados das aplica-
ções executadas em anos anterio-
res como revestimentos (capa as-
fáltica) com mistura asfáltica tipo
SMA com polímero e fibra. Essa
mistura é amplamente utilizada na
Europa, em países como a Alema-
nha, Suécia e Inglaterra, e apresen-
ta vantagens como alta resistência
à deformação permanente e à fa-
diga, maior vida útil e resistência
a derrapagens.

O VI Curso Básico de Ge-
rontologia do Instituto Pau-
lista de Geriatria e Geronto-
logia “José Ermínio de Mo-
raes”, ligado à Secretaria de
Estado da Saúde, está com
inscrições gratuitas abertas
pela internet. O objetivo do
curso é instrumentalizar o
profissional para a atenção
geriátrica e gerontológica,
considerando várias modali-
dades de atendimento.

A capacitação é voltada
para técnicos e graduados que
atuem na área da saúde e te-
nham interesse em cuidados
com idosos. O curso será re-
alizado de forma presencial,
todas  as  sextas-fe i ras ,  de
8h30 às 12h30, de março a
novembro de 2019, no audi-

Inscrições estão
abertas para curso
sobre cuidados de
saúde com idosos

tório do IPGG.
O conteúdo tem carga ho-

rária de 100 horas. Na con-
clusão, o participante recebe
um certificado.

Serviço
VI Curso Básico de Ge-

rontologia do Instituto Pau-
lista de Geriatria e Geron-
tologia “José Ermínio de
Moraes”

Endereço:  Praça  Padre
Aleixo Monteiro Mafra, 34 –
São Miguel Paulista – SP

Inscrições gratuitas pela
internet

Mais informações: (11)
2030-4000

E - m a i l :  i p g g -
educa@saude.sp.gov.br

www.ipgg.saude.sp.gov.br

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem

sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal O DIA (3º
mais antigo diário em São Paulo - SP). Na Internet desde 1996, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter @CesarNetoReal 

C Â M A R A ( S P ) 
Quem vai ganhar protagonismo no meio evangélico paulista-

no (embora seja membro da igreja Batista tradicional e não da
renovada como é o caso da 1ª Dama Michelle Bolsonaro) é o
vereador Isaque Felix (PR). A mãe e a esposa dele têm histórias
na Batista.       

P R E F E I T U R A ( S P )   
Pergunta da hora, em relação à privatização do estádio e com-

plexo esportivo do Pacaembu: os empresários que ganharam a lici-
tação que tira do ombro de Bruno Covas (PSDB) um alto custo men-
sal seriam os mesmos do projeto ao tempo da Copa 2014 ?             
              

A S S E M B L E I A  ( S P ) 
Ex-Procurador de carreira na ALESP, o ex-vereador (4 man-

datos na presidência da Câmara paulistana), ex-senador, ex-Mi-
nistro (Transportes) e ex-presidente nacional do PR, Antonio
Carlos Rodrigues é agora o “Homem da Lâmpada” bombando no
Instagram.               

G O V E R N O  ( S P ) 
Uma das grandes vantagens de João Doria (agora dono paulis-

ta do PSDB a caminho de se tornar sócio preferencial com direi-
to a vetos no nacional) é ser casado com u’a mulher com a agora
1ª Dama Bia. Além de não atrapalhar, ainda auxilia nas suas con-
quistas.       

C O N G R E S S O 
Entre Céus e Terra existem muitas filosofias. Em especial a

do general Peternelli (PSL-SP), que ao lançar sua candidatura à
presidência da Mesa na Câmara dos Deputados lançou uma se-
mente pra que em 2021 o ‘baixo clero’ e o povo participem dire-
tamente.                     

P R E S I D Ê N C I A  
Jair Bolsonaro já entrou pra história dos Presidentes da Re-

pública que resistiram a atentados de morte e se tornaram - no
imaginário popular - heróis da resistência física, moral e espiri-
tual. As vezes nossos piores inimigos são mais ‘amigos’ que nos-
sos amigos.                        

J U S T I Ç A S 
Qual é o posicionamento oficial de cada uma das Ordens dos

Advogados do Brasil pelos Estados no caso do Conselho Federal
que defende fim das Operações da Lava-Jato ? Cada uma tem que
se posicionar, a começar pela maior e mais importante: São Pau-
lo.   

P A R T I D O S 
PSB do ex-governador Marcio França (ainda dono paulista)

pode perder os votos que ele tem na executiva nacional, por con-
ta do não pagamento de 10% do que recebem pelos cargos que
ocupam nas máquinas públicas. Assim sendo, abrem-se os cami-
nhos pra que ...    

P O L Í T I C O S
... os donos (pernambucanos) nacionais levem o partido de

volta pro colo do PT (agora oposição), visando enfraquecer o
crescimento de França após bater na trave na eleição contra o ex-
prefeito paulistano e eleito governador João Doria (agora dono
paulista do PSDB).           

B R A S I L E I R O S 
... Ainda PT: ao completar 39 anos, sob o ranger de dentes dos

históricos em função da nova condenação de Lula, Jilmar (fami-
glia Tatto dos irmãos vereadores e deputados federal e estadual)
já está candidato à prefeitura de São Paulo. O ex-prefeito Haddad
não vai tentar.                 

EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto tornou-

se referência das liberdades possíveis. Ele está dirigente na
Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a
Medalha Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra ao
Mérito na Assembleia paulista. 
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O ministro da Economia,
Paulo Guedes, voltou a
defender na sexta-feira (8) o
processo de privatização de es-
tatais vinculadas ao governo fe-
deral. Em palestra na sede do
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES), sobre a desestatiza-
ção do setor elétrico, Guedes
disse as estatais não serão usa-
das para manter “uma forma
equivocada de fazer política”.

 “Nós temos que pensar tam-
bém que a velha política morreu.
Nós não sabemos ainda qual é a
nova, mas essa morreu. As esta-
tais não vão mais alimentar uma
forma equivocada de fazer polí-
tica, esse excesso de gasto do
governo que corrompeu a demo-
cracia e travou o crescimento da
economia,” argumentou.

Ao participar do seminário
Desestatizações no Setor Elétri-
co: Distribuidoras Federalizadas,
o Papel do BNDES e Parceiros
Institucionais, Guedes disse que

o processo de privatização das
distribuidoras da Eletrobras, le-
vado a cabo no fim do ano pas-
sado, é um excelente exemplo
que deve servir de referência para
os próximos programas de pri-
vatizações.

Depois de ressaltar que as
estatais não vão mais alimentar
essa fórmula equivocada, que
vigorou até recentemente, de
fazer política, o ministro disse
que esse modelo atrasou o cres-
cimento do país. “E a própria
classe política já percebeu esse
equívoco. E lá tem muita gente
boa, gente séria, mas também
tem gente que quer fazer bagun-
ça”, afirmou Guedes.

Segundo o ministro da Eco-
nomia, as empresas estatais são
“um ninho de corrupção, e não
servem para nada”. Na palestra,
Guedes afirmou que a princípio
era favorável à privatização de
todas as estatais, mas que o pre-
sidente Jair Bolsonaro e os mi-
litares defendem a manutenção

de algumas delas.

Reforma da Previdência
O ministro da Economia

também defendeu a reforma da
Previdência, a principal pauta
econômica do governo. “Se for-
mos analisar as contas hoje, o
principal gasto é com a Previ-
dência. Quebraram nossa Previ-
dência num sistema de reparti-
ção condenado porque, antes do
Brasil envelhecer, o sistema já
deu sinais de colapso. Então, tem
que fazer uma reforma.”

Segundo Guedes, o Estado
está gastando muito com o sis-
tema previdenciário, “que vai
quebrar, que é uma fábrica de
desigualdade, promove privilégi-
os, transfere renda de pobre para
quem tem mais recursos. O mi-
nistro criticou os gastos do país
com a dívida púbica, que, para
ele, possibilitaria a reconstrução
de uma Europa por ano.

“É a segunda grande despesa
pública: o Brasil reconstrói uma

Europa por ano só pagando ju-
ros sobre a dívida interna. Não é
razoável, tem que fazer uma ope-
ração de salvamento”, afirmou.

Como terceiro grande gasto
do governo federal, Guedes ci-
tou a própria máquina pública do
governo. “Dentro dessa máqui-
na, uma série de empresas esta-
tais que não têm mais capacida-
de de investimento. Não têm
mais recursos para investir, es-
tão quebradas financeiramente,
perdendo dinheiro, gerando dí-
vida, às vezes ninhos de corrup-
ção, empreguismo. Não investe
e não deixa ninguém investir”,
afirmou.

Para o ministro, esse mode-
lo se esgotou. “Vamos ter que
passar o filme ao contrário.
Vamos ter que segurar gastos por
alguns anos, e eu gostaria que
fossem algumas décadas. Você
não precisa cortar [custos], é só
não deixar crescer. Não precisa
ser traumático, é só exercer o
controle.” (Agencia Brasil)

O ministro-chefe da Secre-
taria de Governo, Carlos Alber-
to dos Santos Cruz, disse  na
sexta-feira (8) que para a eco-
nomia brasileira ter um cres-
cimento acelerado é necessá-
rio recuperar a credibilidade do
país. Para o ministro, o Brasil
é atualmente um país trauma-
tizado pela corrupção.

“Na visão do governo, para
que tenhamos um desenvolvi-
mento acelerado, é preciso que
se tenha uma sensação de cre-
dibilidade. É um processo que
não pode cheirar a irregulari-
dade em um país que vem trau-
matizado por corrupção e ban-
dalheira: é o que vemos todos
os dias nos jornais há mais de
dez anos e com [desvios de]
valores fantásticos”, afirmou.

O ministro participou do
seminário Desestatizações no
Setor Elétrico: distribuidoras
federalizadas, o papel do BN-
DES e parceiros institucionais.
A avaliação do ministro é que o

País precisa de
credibilidade para
crescer, diz Ministro

país tem de reverter o quadro
atual para que possa recuperar a
capacidade técnica de seus qua-
dros na elaboração de projetos.

“Temos que reverter esse
quadro para que se tenha con-
fiança na capacidade técnica de
nossos quadros. É surpreen-
dente a qualidade técnica do
nosso funcionalismo. Nós te-
mos um quadro de funcionári-
os públicos maravilhoso. Qua-
se 100% do meu pessoal é de
funcionários públicos de altís-
sima qualidade”, afirmou.

O evento sobre a privatiza-
ção de empresas do setor elé-
trico, realizado na sede do
BNDES, contou com a presen-
ça do ministro de Economia,
Paulo Guedes, do presidente
do Tribunal de Contas da União
(TCU), José Múcio Monteiro,
do secretário de Desestatiza-
ção e Desinvestimento, Salim
Mattar , e do presidente do
BNDES, Joaquim Levy. (Agen-
cia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
teve o dreno e a sonda nasogá-
trica retirados nesta sexta-feira.
O dreno havia sido colocado no
seu abdômen há quatro dias para
retirada de líquido acumulado
próximo ao local onde estava li-
gada a bolsa de colostomia, sen-
do retirado pela equipe da radi-
ologia intervencionista.

A melhora do quadro intes-
tinal e a boa aceitação da dieta
líquida possibilitaram a retirada
da sonda nasogástrica, segundo
o Hospital Israelita Albert Eins-
tein, onde o presidente  perma-
nece internado, na Unidade
Semi-Intensiva.

O porta-voz da Presidência
da República, Otávio do Rêgo
Barros, disse que a sonda inco-
modava Bolsonaro e que ele não
está mais sentindo náuseas, o
que era um dos motivos para a
colocação da sonda. “Hoje foi o
melhor dia que o presidente pas-
sou”, avaliou o porta-voz sobre
o período de internação do pre-
sidente.

 Bolsonaro continua usando
antibióticos para tratar a pneu-
monia, mas na sexta-feira, não
fez exame de imagem para ava-
liar a evolução da doença, segun-
do Barros. A nutrição está sen-
do feita via parenteral, associa-

Bolsonaro tem
dreno e sonda

nasogástrica retirados
da à ingestão oral de líquidos
como caldos de carne e de gali-
nha, além de gelatina. Estão man-
tidas as medidas de prevenção de
trombose venosa e os exercíci-
os respiratórios, de fortaleci-
mento muscular e períodos de
caminhada fora do quarto.

Segundo o hospital, o presi-
dente apresentou boa evolução
clínica nas últimas 24 horas,
continua estável, sem febre e
sem dor, e teve melhora dos exa-
mes laboratoriais. “Os médicos
só vão liberar o presidente quan-
do ele puder sair pela porta da
frente”, disse Barros, ao explicar
que o tratamento com antibióti-
cos tem duração de sete dias.

No domingo, foi iniciado o
tratamento com os antibióticos.
Como uma nova droga foi acres-
centada ontem, o período de tra-
tamento se estenderá até mea-
dos da próxima semana.

Por ordem médica, as visi-
tas permanecem restritas. No
entanto, o ministro da Infraestru-
tura esteve no hospital para tra-
tar de assuntos da pasta. Bolso-
naro conversou com o vice-pre-
sidente, general Hamilton Mou-
rão, por telefone.

Não há previsão da visita de
mais ministros no final de sema-
na. (Agencia Brasil)

Puxada por alimentos e bebidas,
inflação oficial sobe 0,32% em janeiro

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial do
país, ficou em 0,32% em janei-
ro, acima dos 0,15% registrados
em dezembro. Em janeiro de
2018, o índice foi de 0,29%. O
IPCA foi divulgado  na sexta-fei-
ra (8), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). No acu-
mulado dos últimos 12 meses, a
inflação oficial do país ficou em
3,78%, pouco acima dos 3,75%
registrados nos 12 meses ime-
diatamente anteriores.

A inflação de janeiro foi pu-
xada pelo grupo alimentação e
bebidas, que cresceu nos últi-
mos 30 dias, fechando o mês em
0,90%. Em seguida, aparecem as
despesas pessoais, que subiu
0,61%. Juntos, os grupos ali-

mentos e bebidas e despesas pes-
soais responderam por cerca de
90% do índice do mês.

O item alimentação no domi-
cílio subiu 0,97% em janeiro,
especialmente em função das
altas nos preços do feijão-cari-
oca (19,76%), da cebola
(10,21%), das frutas (5,45%) e
das carnes (0,78%). O leite lon-
ga vida, após cinco meses con-
secutivos de queda, subiu 2,10%,
contribuindo com 0,02 ponto
percentual no IPCA de janeiro.
Verificou-se ainda redução ex-
pressiva nos preços do tomate (-
19,46%), o que ajudou a conter
a alta dos itens alimentícios.

A alimentação fora também
acelerou e subiu 0,79%. O des-
taque ficou com as altas do lan-
che, que passou de 0,72% para
0,91%, e da refeição, que atin-

giu 0,90%, quando havia regis-
trado 0,08% no mês anterior.

No caso das despesas pesso-
ais, o aumento de preços foi
impulsionado pela alta de itens
como excursão (6,77%) e hotel
(1,06%) e de alguns serviços
como manicure (0,85%) e cabe-
leireiro (0,69%).

Dos nove grupos de produ-
tos e serviços pesquisados, ape-
nas vestuário (-1,15%) apresen-
tou deflação de dezembro para
janeiro. Foram registradas vari-
ações negativas nas roupas femi-
ninas (-2%), roupas infantis (-
1,06%) e roupas masculinas (-
0,99%). Além disso, os calça-
dos também registraram queda,
de -0,65%.

Os itens habitação (0,24%),
artigos de residência (0,32%),
saúde e cuidados pessoais

(0,26%), educação (0,12%),
transportes (0,02%) e comuni-
cação (0,04%) também variaram
positivamente de preço em ja-
neiro.

O IPCA é calculado pelo
IBGE desde 1980, e se refere às
famílias com rendimento mone-
tário de 1 a 40 salários mínimos,
qualquer que seja a fonte, e
abrange 10 regiões metropolita-
nas, além dos municípios de Ara-
caju, Brasília, Campo Grande,
Goiânia, Rio Branco e São Luís.
Para o cálculo do índice do mês,
segundo o instituto, foram com-
parados os preços coletados no
período de 29 de dezembro de
2018 a 29 de janeiro de 2019
(referência) com os preços vi-
gentes no período de 29 de no-
vembro a 28 de dezembro de
2018 (base). (Agencia Brasil)

Vale fará doações humanitárias a
moradores e produtores de Brumadinho

A mineradora Vale iniciará
na próxima segunda-feira (11) o
registro de pessoas que mora-
vam ou exerciam atividades pro-
dutivas ou comerciais na zona de
autossalvamento, isto é, na região
a jusante da Barragem 1, que se
rompeu, em Brumadinho, em
uma extensão de até 10 quilôme-
tros, definida no Plano de Ação
Emergencial das Barragens de
Mineração. O objetivo é ampliar
a ajuda humanitária emergencial
aos atingidos pela tragédia de 25
de janeiro no município de Bru-
madinho, região metropolitana
de Belo Horizonte.

Conforme balanço apresenta-
do na noite passada pela Defesa

Civil de Minas Gerais, 157 mor-
tes já foram confirmadas e 134
vítimas, identificadas. Ainda es-
tão desaparecidas 182 pessoas.

A informação foi dada  na
sexta-feira (8) pelo líder do Gru-
po de Resposta Imediata e diretor
da Vale, Claudio Alves.”Além dos
R$ 100 mil que os representantes
dos falecidos e desaparecidos já
começaram a receber”, a Vale do-
ará R$ 50 mil para cada morador, e
R$ 15 mil para cada produtor ou
comerciante daquela área, mesmo
que não tenham sido atingidos
pelos rejeitos’, informou Alves.

Comprovação
Para fazer o registro, é pre-

ciso comparecer, a partir de se-
gunda-feira (11), à Estação de
Conhecimento de Brumadinho,
com documentos pessoais
que comprovem a relação
com a área da zona de autos-
salvamento. Claudio Alves
ressaltou que a doação se des-
tina a um morador por casa.
O procedimento é o mesmo
para aqueles que desenvolvi-
am atividade produtiva co-
mercial ou rural na zona de
autossalvamento: ir até a Es-
tação de Conhecimento e apre-
sentar documentos que compro-
vem a atividade.

“Nos dois casos, uma vez
confirmadas as informações ne-

cessárias, o dinheiro será depo-
sitado em conta bancária em até
sete dias úteis, após o registro
ser aprovado”, observou Alves.
Segundo ele, não se trata de uma
antecipação da indenização, e
sim de uma doação de caráter
humanitário.

Alves disse que, além dessas
doações, que são fundamentais
para garantir a segurança dos
atingidos pela tragédia, a Vale
promove outras ações de assis-
tência e acolhimento à popula-
ção e aos parentes dos atingidos,
com participação de médicos,
enfermeiros, psicólogos, assis-
tentes sociais e voluntários.
(Agencia Brasil)

O conselho do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª  Região, se-
diado em Porto Alegre, con-
firmou na sexta-feira (8) que
o juiz federal Luiz Antonio
Bonat será o titular da 13ª
Vara Federal em Curitiba, res-
ponsável pelas investigações da
Operação Lava Jato.

Bonat vai substituir o ex-juiz
Sergio Moro, que deixou a ma-
gistratura no ano passado para
assumir o Ministério da Justiça
e Segurança Pública.

Com a saída de Moro, a juí-
za Gabriela Hardt chefiou a 13ª
Vara temporariamente e chegou
a sentenciar o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a 12
anos e 11 meses de prisão no
caso do sítio em Atibaia (SP).

Com 25 anos de carreira,
Bonat é o juiz federal com
maior tempo de carreira em
toda a jurisdição do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), que lançou o edital

TRF confirma
Luiz Bonat como

novo juiz da Lava Jato
para o preenchimento da vaga
deixada por Moro.

Como a antiguidade é o prin-
cipal critério de seleção, o nome
dele já tinha sido definido no
concurso interno de promoção.

Atualmente, Bonat atua na
21ª Vara Federal, responsável
por temas previdenciários. Ele
iniciou a carreira em 1993 e,
além da capital paranaense,
atuou em cidades como Foz do
Iguaçu e Criciúma. Em 2003, ele
foi responsável pela primeira
condenação penal de uma pessoa
jurídica no Brasil.

Ao assumir a 13ª Vara Fede-
ral, o magistrado ficará respon-
sável por supervisionar todos os
inquéritos da Lava Jato no
Paraná e também julgar as
ações penais ligadas à opera-
ção, entre elas, uma em que o
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva é réu, relacionadas à
sede do Instituto Lula, em São
Paulo.  (Agencia Brasil)

MG: volta para casa só após laudo
 de estabilidade de barragens

Moradores das comunida-
des evacuadas nos municípios
mineiros de Barão de Cocais
e Itatiaiuçu só poderão voltar
para casa depois que laudos
assegurem a estabilidade das
barragens na região. De acor-
do com o porta-voz da Defesa
Civil do estado, tenente-coro-
nel Flávio Godinho, os docu-
mentos devem ser apresenta-
dos pelas mineradoras respon-
sáveis pelas estruturas e pos-
teriormente atestados por ór-
gãos públicos.

Em entrevista coletiva,
Godinho explicou que a eva-
cuação das comunidades, tan-
to em Barão de Cocais quanto
em Itatiaiuçu, foi feita de for-
ma preventiva. “Essa medida
foi para preservar vidas que ali
estão, para que não aconteces-
se, em caso de rompimento de
barragem, uma nova tragédia

igual [à que] aconteceu em
Brumadinho”, disse o porta-
voz. Godinho reforçou que,
apesar da medida, não houve
nenhum novo rompimento de
barragem.

Barão de Cocais
Cerca de 240 moradores

de Barão de Cocais, a 100 qui-
lômetros de Belo Horizonte,
foram retirados de suas casas
na madrugada de sexta-feira
(8) por causa da Barragem Sul
Superior da Mina de Gongo
Seco, da Vale. A prefeitura in-
formou que foi acionado o ní-
vel 2 de risco da barragem. A
decisão foi tomada diante de
observações e monitoramen-
tos feitos pela Agência Naci-
onal de Mineração, a Defesa
Civil do estado e do municí-
pio e pela empresa Vale.

Em nota, a Vale informou

que a evacuação da área foi fei-
ta de forma preventiva, depois
que a empresa de consultoria
Walm negou a Declaração de
Condição de Estabilidade à es-
trutura. A empresa destacou
que a determinação de evacu-
ação foi feita pela Agência Na-
cional de Mineração (ANM)
após ser informada pela pró-
pria Vale que a mineradora es-
taria dando início ao nível 1 do
Plano de Ação de Emergência
de Barragens de Mineração.

Itatiaiuçu
Moradores do distrito de

Pinheiros, em Itatiaiuçu, dei-
xaram suas casas também na
manhã de hoje após risco de
rompimento de uma barragem
da produtora de aço Arcelor-
Mittal. O município fica na
região centro-oeste do esta-
do, a cerca de 80 quilômetros

de Belo Horizonte. As infor-
mações são do Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais. De
acordo com a corporação, a
situação está controlada no
momento.

Em nota, a ArcelorMittal
informou que a evacuação da
área foi feita como medida de
precaução. Cerca de 200 pes-
soas foram retiradas do local.
A ação, segundo a empresa,
decorre de “inspeção e audi-
toria minuciosas” da barra-
gem, realizadas após inciden-
tes recentes no setor de mi-
neração. “Empregando uma
metodologia mais conserva-
dora, a auditoria independen-
te responsável pela declaração
de estabilidade revisou o últi-
mo relatório e adotou para a
barragem um fator de seguran-
ça mais restritivo”, destacou.
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fale conosco através do e-mail:
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Complexo do estádio do Pacaembu
é arrematado por R$ 111 milhões

O Consórcio Patrimônio SP,
formado pela Progen - Projetos
Gerenciamento e Engenharia S.A
e a Savona Fundo de Investimen-
tos em Participações, arrematou
na sexta-feira (8) a concessão do
complexo do estádio do Paca-
embu, na capital paulista. 

O consórcio apresentou a
melhor proposta financeira pe-
los 35 anos de concessão do es-
tádio: R$ 111,18 milhões. O va-
lor mínimo da outorga fixa era
 R$ 37,45 milhões. Os demais
concorrentes apresentaram as

seguintes propostas financeiras:
Consórcio Arena (R$ 88,45 mi-
lhões); Wtorre (R$ 46,84 mi-
lhões); e ConstruCap (R$ 44,81
milhões). A ata da sessão de aber-
tura de envelopes será publica-
da no Diário Oficial do municí-
pio neste sábado (9). 

Os consórcios e empresas
derrotadas no pregão terão cin-
co dias úteis para apresentar
eventuais recursos. Não haven-
do recursos, será iniciada a fase
da habilitação, em que é avalia-
da a documentação do licitante

vencedor.
O concessionário deverá re-

alizar uma série de melhorias no
Pacaembu, dentre elas, a refor-
ma de todo o sistema elétrico,
hidráulico e de telecomunica-
ções. Também deverá construir
500 m² de novos sanitários, re-
formar os banheiros existentes,
vestiários, lanchonetes, pistas de
atletismo, assentos das arquiban-
cadas e implantar geradores
com painel de transferência au-
tomática.

Segundo a prefeitura, a pri-

vatização da administração do
Complexo Pacaembu, que fica-
rá sob a gestão da iniciativa pri-
vada durante 35 anos, trará gan-
hos ao município, nesse perío-
do, de cerca de R$ 400 milhões,
incluindo investimentos, outor-
ga, economia aos cofres públi-
cos e arrecadação de Imposto
Sobre Serviços (ISS). Em 2017,
o Pacaembu obteve uma receita
de R$ 2,46 milhões, enquanto
 os gastos para a prefeitura che-
garam a R$ 8,3 milhões. (Agen-
cia Brasil)

MJ autoriza permanência da Força
Nacional no Ceará por mais 30 dias

O Ministério da Justiça e
Segurança Pública autorizou na
sexta-feira (8) a prorrogação do
tempo de permanência da Força
Nacional de Segurança Pública
no estado por 30 dias.

A decisão atende a um pedi-
do que o governador Camilo
Santana apresentou à pasta após
o secretário nacional de Segu-
rança Pública, Guilherme Theo-
philo, anunciar que os 420 agen-
tes que estão atuando no Ceará
desde o início da série de ata-
ques criminosos que atingiu o
estado durante o mês de janeiro
começariam a deixar o estado
esta semana. No mesmo dia, o
ministério também informou

não ter planos de enviar para o
estado mais agentes penitenciá-
rios além dos 70  que já estão
atuando no Ceará desde o últi-
mo dia 14.

Segundo Theophilo, a des-
mobilização “progressiva” ti-
nha sido decidida após o mi-
nistério concluir que a série
de ataques a ônibus, veículos
par t iculares ,  es tações  de
abastecimento de energia elé-
trica e outras instalações ti-
nha arrefecido e que as ocor-
rências que continuam sendo
registradas não estão neces-
sariamente associadas à ação
de organizações criminosas,
mas sim a “oportunistas que

estão se aproveitando do cli-
ma de terror”.

Na quarta-feira (6), porém, o
governador Camilo Santana de-
fendeu a permanência do efeti-
vo da Força Nacional no estado
por, no mínimo, mais 30 dias.
Além disso, a secretaria estadu-
al da Administração Penitenciá-
ria confirmou que já havia soli-
citado ao ministério a cessão de
mais 90 agentes penitenciários
da Força-tarefa de Intervenção
Penitenciária.

Resposta
No ofício que enviou ao go-

vernador Camilo Santana, o mi-
nistro Sergio Moro ressaltou que

a atuação da Força Nacional em
conjunto com as forças de se-
gurança estaduais “promoveu
uma redução das ações causadas
pelos grupos criminosos, res-
taurando a lei, a ordem e prote-
gendo a população cearense”.

Um plano de desmobilização
gradativa do efetivo cedido será
elaborado. Caso a situação da
segurança pública volte a se agra-
var, as operações poderão ser
retomadas.

Além da Força Nacional, o
Ceará também recebeu reforços
da Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal e do Departa-
mento Penitenciário Nacional.
(Agencia Brasil)

Moro e Marinho discutem mudanças
em aposentadorias de policiais

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, e
o secretário Especial de Previ-
dência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Rogério Ma-
rinho, se reuniram hoje em Bra-
sília. Eles trataram “basica-
mente de aposentadorias espe-
ciais de policiais”, informou
Marinho, após o encontro de
menos de uma hora.

“Conversamos sobre as pri-
meiras medidas da medida pro-

visória que combate fraudes e,
em linhas gerais, o que pretende-
mos com a própria reforma pre-
videnciária”, disse o secretário.
Ele informou apenas que Moro fez
“algumas considerações” que se-
rão levadas em conta.

De acordo com Marinho, o
projeto de reforma da Previdên-
cia do governo federal será en-
viado ao Congresso Nacional até
o fim de fevereiro. Para ele, o
fato de a proposta ser encami-

nhada junto com o projeto que
torna mais rígido o combate aos
crimes violentos, de corrupção
e de organizações criminosas, a
tramitação dos projetos não será
prejudicada.

“A Casa Civil, os ministéri-
os da Economia e da Justiça es-
tão juntos, estabelecendo uma
estratégia que dê conforto à tra-
mitação dos dois projetos que
tratam de assuntos distintos”,
acrescentou Marinho. Ele con-

firmou que, conforme o presi-
dente Jair Bolsonaro já comen-
tou, também os militares serão
incluídos no projeto de reforma
da Previdência.

“Na ocasião da remessa do
projeto a Câmara, teremos as
condições de estabelecer e di-
vulgar qual será a estratégia.
Quem vai definir o timing e a
forma como irá acontecer será
o próprio presidente.” (Agen-
cia Brasil)

 “Certamente essa é a mai-
or tragédia pela qual o clube
já passou nos 123 anos de sua
existência, com a perda des-
sas pessoas”, resumiu o pre-
sidente do Flamengo, Rodol-
fo Landin, na sexta-feira (8),
sobre o incêndio que destruiu
o alojamento do Centro de
Treinamento George Helal, o
Ninho do Urubu.

No prédio dormiam os
atletas da categoria sub-15.
Dez atletas morreram e ou-
tros três ficaram feridos, um
em estado grave com 35% do
corpo queimado.

O governo do estado e a
prefeitura do Rio de Janeiro
decretaram três dias de luto
oficial. E a rodada do Campe-
onato Carioca foi transferida
para o meio da semana que
vem. O clássico Flamengo e
Fluminense  será na quinta-
feira (13), às 20h, e Vasco e
Resende, na quarta-feira (14),
às 21h30.

Reconhecimento
Jonathan Cruz Ventura, de

15 anos, Cauan Emanuel Go-
mes Nunes, de 14 anos, e
Francisco Diogo Bento Al-
ves, de 15 anos foram resga-
tados com vida e levados, ini-
cialmente, para o Hospital
Lourenço Jorge, na Barra da
Tijuca.

Jonathan está em estado
grave, foi operado ainda cedo
e transferido para o Hospital
Pedro II, em Santa Cruz, es-
pecializado em queimados.
Cauan e Francisco, depois de
medicados, foram transferi-
dos para o Hospital Victoria,
na Barra da Tijuca.

Até agora, não há informa-
ção oficial sobre a identida-
de dos mortos. Todos os cor-
pos foram levados carboniza-
dos para o Instituto Médico
Legal (IML), no centro do
Rio. “Vai depender do DNA ou
se há outras formas de reco-
nhecimento”, disse o vice-
governador do Rio, Claudio
Castro.

Chamada
Eram 5h17, quando o

quartel do Corpo de Bombei-
ros recebeu a chamada de in-
cêndio no Ninho do Urubu.
Segundo o vice-governador,
às 5h38 já estavam no local e
às 6h20 todo o fogo estava
controlado.

Todos dormiam no mo-
mento em que o incêndio co-
meçou. Um dos sobreviven-
tes, Samuel Barbosa, de 16
anos, publicou nas redes so-
ciais que acordou com a fu-
maça e só teve tempo de cha-
mar um amigo e fugir. 

“A maioria não conseguiu

Incêndio é maior
tragédia da história

do Flamengo,
diz presidente

porque a quantidade de fogo
era muita. E aconteceu que o
ar condicionado pegou fogo,
daí foi gerando um curto-cir-
cuito em todos os ares-con-
dicionados. Foi pegando em
tudo. E foi muito rápido. Não
deu para conseguir chamar
quase ninguém”, disse Sa-
muel.

Perícia
O alojamento era com-

posto de seis contêineres in-
terligados, onde dormiam
atletas com idades entre 14 a
16 anos. A perícia trabalha
com a hipótese de um curto-
circuito em um dos aparelhos
de ar-condicionado.

“É muito cedo para dizer
se foi por causa da rede que
deu pico, se foi por causa do
aparelho de ar-condicionado
ou se foi a rede interna da-
qui”, disse o vice-governador.

Em nota, a prefeitura do
Rio informou que a licença
tem validade até 8 de março,
mas a área de alojamento que
foi atingida pelo incêndio não
consta como área edificada
no projeto que foi licencia-
do em 5 de abril do ano pas-
sado. Em vez da estrutura, o
projeto previa um estaciona-
mento no local. 

“Não há registros de novo
pedido de licenciamento da
área para uso como dormitó-
rios”, diz a prefeitura, que
afirmou que a coordenação de
licenciamento só realiza ins-
peção nesse tipo de edifica-
ção em caso de denúncia.

Regularização
O Ministério Público do

Trabalho anunciou que uma
força-tarefa de procuradores
vai apurar as causas e conse-
quências do incêndio, que
também pode ter feito víti-
mas entre os funcionários do
clube.

Também por meio de nota,
o Corpo de Bombeiros do Es-
tado do Rio de Janeiro infor-
mou que o Centro de Treina-
mento está em processo de
regularização de seus docu-
mentos junto à corporação e
ainda não possui o Certifica-
do de Aprovação.

Em 30 de novembro de
2018, o Flamengo inaugurou
o módulo profissional do Ni-
nho do Urubu. Com este mó-
dulo, todas as outras categori-
as seriam remanejadas e o sub-
15 deixaria os contêineres a
partir da próxima semana.

Como a maioria das víti-
mas é de outros estados, a di-
retoria do Flamengo trata do
transporte e estadia das famí-
lias no Rio de Janeiro. (Agen-
cia Brasil)

Rio de Janeiro continua em
estágio de crise depois das chuvas

Depois da forte chuva que
caiu na noite de quarta-feira (6)
no Rio de Janeiro, a cidade per-
maneceu na sexta-feira (8) em
Estágio de Crise, o terceiro na
escala de três. Decretado às
22h15 de quarta-feira, a situação
permanece devido a interdições
e bolsões de água.

Segundo o Centro de Opera-
ções da prefeitura (COR), a Ave-
nida Niemeyer, em São Conra-
do, uma das ligações da zona sul
da cidade com a zona oeste, per-
manece interditada nos dois sen-

tidos. A via foi atingida por um
deslizamento que soterrou um
ônibus, matando duas pessoas.
Ao todo, seis pessoas morreram
em decorrência das chuvas.

No balanço divulgado no iní-
cio da tarde de sexta-feira, o
COR informou que também per-
maneciam interditados os mer-
gulhões das avenidas Armando
Lombardi e Ayrton Senna, ambos
na Barra da Tijuca, devido a bol-
sões de água;  a Estrada do Joá,
na altura da Rua Gabriel Garcia
Moreno e o tablado superior do

Elevado do Joá, devido a desli-
zamentos; a Estrada das Canoas,
altura do número 813, em São
Conrado, por queda de poste; a
Ladeira do Leme, Rua Coelho
Cintra e Avenida Carlos Peixo-
to, devido a quedas de árvore;
e a Rua General Canabarro, al-
tura do Colégio Militar, no
Maracanã, devido a uma queda
de árvore.

Para sábado, domingo e se-
gunda-feira a previsão do Alerta
Rio é de céu parcialmente nubla-
do a nublado e sem chuva na ci-

dade. Na terça-feira (12), deve
voltar a chover com pancadas
moderadas a forte a partir da
noite, com possibilidade de rai-
os e rajadas de vento.

Segundo informações da
Companhia Municipal de Lim-
peza Urbana (Comlurb), foram
registradas 186 quedas de árvo-
res na cidade. A Subsecretaria de
Proteção e Defesa Civil recebeu
513 chamados para vistoria em
decorrência das chuvas, entre as
19h de quarta e as 20h20 de quin-
ta-feira. (Agencia Brasil)1234567890123456789012345678901212345678901234567890
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Representantes dos ministé-
rios da Cidadania e dos Direitos
Humanos viajaram  na sexta-fei-
ra (8) para o Rio de Janeiro,
onde vão acompanhar o atendi-
mento às famílias e às vítimas do
incêndio que destruiu um dos
alojamentos das divisões de
base no Centro de Treinamento
(CT) do Flamengo e matou dez
pessoas.

 “O governo federal acompa-
nha o atendimento às vítimas e
familiares do incêndio no cen-
tro de treinamento. E, para isso,
uma comitiva de representantes

dos ministérios já embarcou
para o Rio de Janeiro nesta sex-
ta. O governo quer se certificar
[de] que todos os direitos des-
sas crianças e adolescentes es-
tejam sendo observados e que a
área destinada a eles tenha boa
infraestrutura”, disse à impren-
sa, nesta tarde, o porta-voz da
Presidência da República, Otá-
vio do Rêgo Barros.

Rêgo Barros também anun-
ciou a criação de um canal den-
tro do Disque 100 – principal
meio para comunicar violações
de direitos humanos no país –

para recebimento de denúncias
a respeito de alojamentos ou
centros de treinamento. O go-
verno quer ressaltar a importân-
cia de ações preventivas para
evitar que o ocorrido no CT do
Flamengo se repita.

Em nota à imprensa, a Presi-
dência da República lamentou as
mortes. “Nesta manhã, tomamos
conhecimento da triste tragédia
ocorrida no Centro de Treina-
mento do Flamengo, vitimando
jovens vidas que iniciavam sua
caminhada rumo à realização de
seus sonhos profissionais.

Consternado, o presidente da
República se solidariza com a
dor dos familiares neste mo-
mento de luto.”

Pelo Twitter, o vice-presi-
dente da República, Hamilton
Mourão, que é torcedor do Fla-
mengo, também se manifestou a
respeito. “Profundamente triste
nesta manhã com a tragédia no
CT do Flamengo. Como torce-
dor e esportista solidarizo-me
com as famílias, o Clube e a
Nação Rubro-Negra. Deus con-
forte a todos. Toque de silên-
cio.” (Agencia Brasil)
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Gabriel Medina está confirmado
no Oi Hang Loose Pro Contest
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O sucesso foi completo na
primeira atividade social e es-
portiva da Associação dos Kar-
tistas de São Paulo (AKSP). A
prova inaugural do Campeona-
to AKSP 2019, realizada na
noite de quinta-feira (7) no
Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo, contou com a par-
ticipação de 40 pilotos em dis-
putas de alto nível.

“Só temos o que agradecer
a todos os participantes que
acreditaram e confiaram em
nosso projeto para o fomento
e desenvolvimento do kartis-
mo. Com organização, credi-
bilidade e baixo custo, tínha-
mos certeza que o sucesso se-
ria a consequência”, comentou
Unnion Lee. “Parabenizo os
vencedores desta primeira eta-
pa, Paulo Sant’Anna e Danilo
Cauê Silva, que entraram para
a história da AKSP e do kar-
tismo paulista”, completou o
presidente da AKSP.

A primeira das 10 etapas
do Campeonato AKSP 2019
contou inicialmente com as
categorias Sênior e Gradua-
dos, ambas com os pilotos
lastreados em 90 quilos. Pri-
meira a entrar na pista de In-
terlagos, com 15 pilotos aci-
ma de 50 anos, a Sênior teve
Paulo Sant’Anna na pole po-
sition, em empate técnico
com Eduardo Abrantes, já que
a diferença entre ambos foi
de ínfimos cinco milésimos
de segundo. Enquanto
Sant’Anna foi abrindo vanta-
gem na frente, e ainda esta-
belecendo a volta mais rápida
de toda a noite (56s776) na
13ª passagem, Abrantes e Luiz
Cazarré brigaram bastante
pela segunda posição, que fi-
cou com o primeiro. O quar-
to posto teve disputas até a
penúltima volta entre Wagner
Ruivo Ferreira, Neldir Ama-
ral, Flávio Perillo e Valdo
‘Nenê’ Gregório.

O grid de 25 pilotos Gra-
duados viu Danilo Cauê con-

Kartismo: Primeira
etapa do campeonato

da AKSP foi
um sucesso

40 pilotos estiveram em Interlagos para a primeira etapa
da Associação dos Kartistas de São Paulo
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Primeira reunião da AKSP com 40 pilotos

quistar a pole position, com a
boa vantagem de 0s253 sobre
o novato Anthony Peperone,
que foi 68 centésimos de se-
gundo mais rápido do que o
seu ‘professor’ Alberto Ota-
zú. Enquanto Danilo liderava
tranquilo e ainda estabelecia
a volta mais rápida (56s883)
logo no quinto giro, e Pepe-
rone também mantinha a vice-
liderança isolado, o terceiro
lugar foi disputado até a últi-
ma volta com disputa ferrenha
e troca de posições constan-
tes entre Hudson Oliveira,
Nelson Reple Neto, George
Shi Wen Ng e Iury Bustaman-
te, que receberam a bandeira-
da final nesta ordem.

A segunda etapa do Cam-
peonato AKSP, abertura do se-
gundo tirno do certame, será
no dia 14 de março, a partir
das 21h30, novamente no kar-
tódromo de Interlagos.

O resultado da 1ª etapa da
categoria Sênior da AKSP foi:
1) Paulo Sant’Anna, 18 voltas
em 18min05s470; 2) Eduar-
do Abrantes, a 4s969; 3) Luiz
Cazarré, a 5s312; 4) Wagner
Ruivo Ferreira, a 18s441; 5)
Neldir Amaral, a 19s128; 6)
Flávio Perillo, a 24s552; 7)
Valdo ‘Nenê’ Gregório, a
25s473; 8) Fernando Teles, a
28s483; 9) Maurizio Sala, a
28s878; 10) Jorge Felipi, a
37s234.

O resultado da 1ª etapa da
categoria Graduados da AKSP
foi: 1) Danilo Cauê Silva, 19
voltas em 18min04s542; 2)
Anthony Peperone, a 5s841;
3) Hudson Oliveira, a 12s892;
4) Nelson Reple Neto, a
13s042; 5) George Shi Wen
Ng, a 13s540; 6) Iury Busta-
mante, a 13s711; 7) Milton
Koyama, a 24s864; 8) Peter-
son Rodrigues, a 25s229; 9)
João Gabriel Gregório, a
25s509; 10) Luciano Yoshika-
wa, a 26s517. Contato:
aksp.contato@gmail.com.
WhatsApp: 11-99733.1218

Gabriel Medina

O Oi Hang Loose Pro Con-
test 2019 está voltando em gran-
de estilo à Fernando de Noro-
nha. O atual bicampeão mundial
de surf, Gabriel Medina, está
confirmado no QS 6000, da
World Surf League (WSL), de
19 a 24 deste mês, e encara a
disputa como preparação para o
tricampeonato mundial, pela
qualidade das ondas da Praia da
Cacimba do Padre.

“Espero que tenha tubos.
Com certeza, vai ser show de
surf”, afirma Medina, que com-
petiu nas duas últimas edições
do Hang Loose Pro Contest em
Fernando de Noronha. Foi o
nono colocado em 2011, supe-
rado pelo também paulista Hi-
zunomê Bettero, e o quinto em
2012, parando nas quartas-de-
final, na bateria vencida pelo
catarinense Jean da Silva, que
acabou como vice-campeão da-
quela edição. “Lembro bem da
disputa com o Hizu. Ele tirou
um dez” , recorda o bicampeão
mundial.

Além de Medina, o Oi Hang
Loose Pro Contest em Fernan-
do de Noronha terá outros no-
mes de ponta do Circuito Mun-

dial entre os 144 inscritos de 20
países. A seleção brasileira no
CT também contará com Italo
Ferreira, Yago Dora, os novatos
no Tour, Peterson Crisanto e
Deivid Silva (campeão do últi-
mo Hang Loose Pro Contest,
em 2017, na Praia de Maresias),
e Jadson André, de volta à pri-
meira divisão.

Atletas que já disputaram a
elite mundial fazem parte da re-
lação dos confirmados: Miguel
Pupo e Alejo Muniz (os dois úl-

timos que venceram o evento
em Noronha, em 2012 e 2011,
respectivamente), Ian Gouveia,
Wiggolly Dantas, que são exce-
lentes tube riders, Tomas Her-
mes e Alex Ribeiro. Outra pre-
sença confirmada que já esteve
entre os melhores do Mundo é
o experiente Paulo Moura, es-
pecialista em tubos e um gran-
de conhecedor das ondas de
Noronha, considerada a “sua se-
gunda casa”.

Na lista dos destaques, apa-

rece Mateus Herdy, que em de-
zembro conquistou o título
mundial pro júnior, da WSL, e
no QS chegou muito perto de
uma vaga para a elite. O francês
Joan Duru é mais um talento do
CT inscrito. Também com vi-
vência na elite mundial estão
garantidos o espanhol Aritz
Aranburu, que já levantou o ca-
neco em Noronha, e o norte-
americano Nat Young.

ELITE MUNDIAL – Vale
destacar que além das 31 edi-
ções do Pro Contest, a Hang
Loose já patrocinou três etapas
brasileiras do CT, todas em Im-
bituba/SC. Em 2007, o australi-
ano Mick Fanning venceu na es-
treia do Hang Loose Santa Ca-
tarina Pro no ano do primeiro de
seus três títulos. Bede Durbid-
ge, também da Austrália, ganhou
no ano seguinte e, em 2009, o
vitorioso foi o ícone norte-ame-
ricano Kelly Slater, na final com
Adriano de Souza, na Praia da
Vila superlotada torcendo pelo
brasileiro.

Informações também com o
assessor de imprensa da WSL Sou-
th America, João Carvalho, pelo
jcarvalho@worldsurfleague.com  
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Thiago Braz testa treino em
torneios da temporada indoor

O campeão olímpico Thiago
Braz, do salto com vara, está em
Rouen, na França, para testar o
período de treinamento em com-
petições na temporada indoor da
Europa. Thiago também quer ob-
ter, o mais cedo possível, mas
com tranquilidade, o índice no
salto com vara - a marca é 5,71
m -, para o Mundial de Doha, no
Catar, de 27 de setembro a 6 de
outubro (tabela de
í n d i c e s :  h t t p s : / / g o o . g l /
EU4BdP).

O ano de 2019 é longo - o
Mundial praticamente fecha o
calendário do atletismo. E Thia-
go Braz (Pinheiros - SP) vai fo-
car no campeonato Sul-America-
no, em Lima (PER), de 24 a 26
de maio, nos Jogos Pan-Ameri-
canos de Lima (PER), de 26 de
julho a 6 de outubro, e no Mun-
dial. Começou sua preparação
em outubro de 2018, em dezem-
bro fez um camping em Doha, no
Catar, sede do Mundial. “Ele ma-

chucou a perna e atrasamos um
pouco o início das competi-
ções”, informou o treinador El-
son Miranda.

Mas Thiago já competiu em
Berlim, Alemanha (5,56 m), e
em Lodz, na Polônia (5,50 m).
Elson disse que os resultados
do momento ainda não estão
compatíveis com um atleta da
qualidade de Thiago, mas que
ele ainda está se adaptando as
varas em provas indoor e vem
crescendo tecnicamente. “Gos-
tei da forma como ele saltou em
Lodz”, ressalta.

Agora Thiago disputa o Per-
che Elite Tour, em Rouen, um
meeting só para o salto com
vara, neste sábado (9/2), uma
competição em Athlone, na
Irlanda, no dia 13/2, e espe-
ra confirmação para um me-
eting em Clermount Ferrant
(FRA). “O objetivo dessas
competições não é o resul-
tado em si, mas sim que o

Thiago Braz

Thiago mantenha-se ativo e
t este o período de treinamento.
É claro que espero que saia um
5,70 m, um 5,71 m, índice para
o Mundial, mas para um atleta
como ele isso é só questão de ter
tranquilidade. Tem muita qualida-
de e não vai ser difícil”, comple-

tou o técnico.
O atleta viaja pelo Programa

de Apoio de Campings de Trei-
namentos Nacionais e Internaci-
onais da Caixa, a patrocinadora
oficial do atletismo brasileiro, e
apoio do Comitê Olímpico do
Brasil (COB).
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Superliga Cimed 18/19

Sada Cruzeiro e Corinthians-Guarulhos
fazem duelo de times de camisas

corintianos ocupam a nona posi-
ção, com 13 pontos somados de-
pois de conseguirem quatro re-
sultados positivos e 11 negativos.

O técnico do Sada Cruzeiro,
Marcelo Mendez, destacou o valor
de dar continuidade a boa fase da
equipe que, além do título da Copa
Brasil, conquista no dia 27 de ja-
neiro, em Lages (SC), já conquis-
tou duas vitórias depois disso: so-
bre Copel Telecom Maringá Vôlei
(PR) e Caramuru Vôlei (PR).

“Teremos mais um jogo im-
portante e precisamos manter o
aproveitamento das últimas par-
tidas. A competição está chegan-
do em uma fase em que cada set,
cada ponto, fazem ainda mais di-
ferença. Vamos jogar em casa, pre-
cisamos nos apresentar bem e es-
pero que o torcedor compareça
para apoiar a nossa equipe”, refor-
çou o técnico Marcelo Mendez.

Do lado do Corinthians-Gua-

rulhos, o experiente ponteiro,
Diogo, elogiou o adversário des-
te sábado, mas ressaltou a impor-
tância de voltar a atenção ao de-
senvolvimento do seu próprio
time neste momento.

“O Sada Cruzeiro tem joga-
dores qualificados, uma equipe
candidata ao título, recém campeã
da Copa Brasil, mas temos que nos
preocupar mais com o nosso jogo
e buscar melhorar aspectos que não
temos tido tanto sucesso. Precisa-
mos melhorar nosso saque para ten-
tar fazer um jogo mais equilibrado
contra eles, além de diminuir a
quantidade de erros. Assim, temos
chances”, disse Diogo.

A quinta rodada do returno
teve início na quinta-feira com a
vitória do EMS Taubaté Funvic
(SP) sobre o Fiat/Minas (MG)
por 3 sets a 2 e terá prossegui-
mento neste sábado  com outros
quatro jogos.

Corinthians -Guarulhos

Os dois times chamados de ca-
misa presentes na Superliga Cimed
masculina de vôlei 18/19 se enfren-
tarão neste sábado (9) pela quinta
rodada do returno. Sada Cruzeiro
(MG) e Corinthians-Guarulhos (SP)
irão duelar às 18h30, no ginásio do

Riacho, em Contagem (MG), com
transmissão ao vivo do SporTV 2.

As equipes estão em situa-
ções distintas na tabela O time
cruzeirense é o atual líder do cam-
peonato, com 38 pontos após 13
vitórias e duas derrotas. Já os
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Motos

Honda PCX 150 2019 chega às
revendasA scooter Honda PCX 150 2019 chega a

sua 3ª geração, mas preservando caracterís-
ticas como economia de combustível, facili-
dade de pilotagem, com destaques para a nova
suspensão traseira, pneus mais largos, Smart
Key e ABS. Painel digital e iluminação por
LED complementam o design renovado.

As scooter PCX 150 2019 chegarão ago-
ra em fevereiro com garantia de três anos,
sem limite de quilometragem, além de sete
trocas de óleo gratuitas. A PCX 150 de entra-
da será oferecida nas cores prata metálico e
azul perolizado e terá preço público sugerido
de R$ 11.620. A PCX 150 DLX será ofereci-
da na cor branco perolizado e com preço su-
gerido de R$ 12.990. A PCX 150 Sport será
oferecida na cor prata metálico e preço de
R$ 12.990. Todos os preços são base Estado
de São Paulo.

As novas linhas da PCX 150 preserva-
ram a personalidade da scooter mas permi-
tem identificar imediatamente o modelo como
evolução do design anterior. Neste contexto
se destaca o grupo ótico dianteiro, cujas for-
mas fazem par com a adoção da tecnologia
de iluminação por LED e a presença do DRL
- Daytime Running Light, ou luzes de roda-
gem diurna. A lanterna traseira também é ilu-
minada por LED.

Outra novidade das PCX 150 DLX e
Sport 2019 é o Smart Key System, de chave
presencial, pelo qual basta portar o sensor para
que o botão localizado à direita no escudo fron-
tal libere a trava do guidão e ignição, assim
como a tecla que opera a abertura do assento
e da tampa do bocal de combustível situada
no túnel central. Do lado oposto ao botão de
trava/ignição está um prático porta-objetos
com tampa, dotado da útil tomada 12V em

seu interior, que é capaz de abrigar um smar-
tphone e outros objetos.

Nas versões Sport e DLX, a PCX agora
conta com a tecnologia de freio antitravamen-
to ABS que atua evitando o bloqueio da roda
dianteira ao acionar o manete de freio do lado
direito. O freio traseiro, acionado pelo manete
do lado esquerdo, recebe acionamento hidráu-
lico do cáliper, com disco de dimensões ade-
quadas para proporcionar frenagens precisas.

Na PCX 150, modelo de entrada, foi man-
tido o sistema de freios CBS (Combined Brake
System), com disco na dianteira e tambor na
traseira, desenvolvido para condutores nova-
tos pela específica característica de um único
comando, a manete da esquerda, frear am-
bas rodas, ficando o manete da direita exclu-
siva para o freio dianteiro.

O painel de instrumentos é totalmente di-
gital. A porção central oferece leitura clara e
imediata do velocímetro digital, que ocupa a
parte superior da ampla tela LCD – mais de
50% da área – enquanto na parte inferior es-
tão posicionados o marcador do nível de com-
bustível, computador de bordo, hodômetro e
relógio. Duas áreas laterais servem de mol-
dura à tela principal do painel e trazem as lu-
zes-alerta e os indicadores das luzes de dire-
ção acionadas.

O assento da PCX 150 2019 também pas-
sou por alterações visando oferecer mais con-
forto para o condutor e passageiro, deixando
a habitabilidade inalterada. Outro destaque é
a pequena distância do assento em relação
ao solo – 761 mm –, que também foi preser-
vada, mesmo com as modificações realiza-
das na suspensão traseira.

Já a capacidade do compartimento, desti-
nado a abrigar um capacete integral e outros

objetos sob o assento, cresceu em cerca de 1
litro, agora alcançando um total de 28 litros, a
maior capacidade entre as scooter deste seg-
mento. O amplo porta-capacete faz par com
o grande tanque de combustível de 8 litros de
capacidade, o que dá à PCX uma autonomia
de mais de 380 km – segundo dados aferidos
ao Instituto de Pesquisas Mauá, com consu-
mo urbano médio de 47,5 km/l.

Ciclística evoluída: mais conforto e
estabilidade

Com o intuito de melhorar ainda mais o
funcionamento da suspensão traseira, o par

de amortecedores tem nova calibragem da
parte hidráulica e conta com três estágios de
regulagem na tensão da mola, o que garante
atuação mais progressiva. Outro fator asso-
ciado à evolução do amortecimento foi a mo-
dificação dos pontos de ancoragem dos amor-
tecedores ao chassi e balança de suspensão,
o que resultou em um ângulo de funcionamen-
to que privilegiou o conforto sem perda de
eficiência ou do curso livre da suspensão tra-
seira.

A PCX 150 2019 também traz uma im-
portante alteração na dimensão dos pneus,

agora mais largos tanto na dianteira como na
traseira. As medidas passaram a ser 100/80-
14 na dianteira e 120/70-14 na traseira (ante-
riormente 90/90-14 e 100/90-14), complemen-
tada por rodas com novo design, agora com
oito raios em substituição às rodas anteriores
de cinco raios.

Com a chegada de pneus maiores, não
foi só a resistência à eventuais impactos com
imperfeições da pavimentação que melhorou:
também a estabilidade se beneficiou da alte-
ração nos pneus em razão da maior área de
contato com o solo.

O motor da PCX150 é dotado do sistema
ESP (Enhanced Smart Power), que conta com
um dispositivo capaz de reduzir a rotação do
motor automaticamente quando detectada
aceleração constante em terreno plano. Nes-
ta condição específica, o sistema de transmis-
são CVT atua como em modo “overdrive”,
permitindo uma condição de funcionamento
suave, econômica e que proporciona maior
durabilidade do conjunto mecânico.

Disponível em três diferentes versões:
PCX 150, PCX 150 DLX ABS e PCX 150 Sport
ABS, todas compartilham o motor de 149,3 cm3,
monocilíndrico OHC (Over Head Camshaft), 4
tempos, com injeção eletrônica PGM-FI (Pro-
grammed Fuel Injection), a gasolina, arrefecido
a líquido e com transmissão automática continu-
amente variável CVT (V-Matic). A potência
máxima é de 13,2 cv a 8.500 rpm e torque má-
ximo de 1,38 kgf.m a 5.000 rpm.

Outro destaque da PCX é o sistema Idling
Stop de desligamento automático do motor em
situações cotidianas, como uma parada em
semáforo, com partida automática imediata
após acionamento do acelerador, visando a
economia de combustível.

Lançado o Ducati Riding
Experience

A Ducati inaugura no Brasil o Ducati Ri-
ding Experience (DRE), uma plataforma de
experiência e aperfeiçoamento com DNA
100% Ducati. Idealizado na Itália há 15 anos,
o DRE já formou mais de dez mil motociclis-
tas de diversos lugares do mundo, e em 2019
chega ao Brasil para aperfeiçoar os motoci-
clistas brasileiros de acordo com as mais avan-
çadas técnicas de pilotagem.

O DRE estreia em sua primeira tempora-
da no Brasil com duas modalidades: DRE
Safety – no Ducati Safety Academy o foco
está no aperfeiçoamento da pilotagem com
condução segura, seja no dia a dia ou na es-
trada. Nesta modalidade os clientes terão à
disposição os modelos Ducati das famílias
Monster, Multistrada e Supersport S.

DRE Racetrack – no Ducati Racetrack
Academy a experiência está voltada para o
aperfeiçoamento das técnicas de pilotagem e
o domínio da velocidade em pista. Nesta mo-
dalidade serão disponibilizados os modelos de
alta performance da família Ducati, como 959
Panigale e 1299 Panigale.

O alto nível do ensino é garantido por um
grupo de instrutores que são referência no mer-
cado brasileiro, e todos homologados na Ducati
Motor Holding, na Itália. Profissionais como
Leandro Mello, piloto de testes e repórter, com
atuação no programa de televisão Auto Espor-
te, na Revista Duas Rodas e no portal
motorscompany.com.br. Também fazem parte
da equipe Eduardo Tostes, Fernando Alcazar e
Fernando Souza. Pilotos, empresários e aficio-
nados por motos, com longa experiência nacio-
nal e internacional em duas rodas.

Com pistas selecionadas de acordo com
a estrutura perfeita para a execução dos exer-
cícios, o DRE Brasil 2019 terá edições em
diversos estados brasileiros, como São Paulo,
Paraná e Goiás. O objetivo é levar a nova
plataforma para pistas homologadas pela Con-
federação Brasileira de Motociclismo, com
condições comprovadas de segurança e de-
sempenho para os participantes.

Conheça mais sobre as modalidades
do DRE BRASIL para 2019

DRE Safety
O curso oferece diversas técnicas de pilo-

tagem, com especial atenção ao tema da se-
gurança. O DRE Safety desenvolve motoci-
clistas para ajuda-los a se sentir à vontade du-
rante a pilotagem nas mais variadas situações,
simulando cenários dos mais diversos possíveis
e que se assemelham aos que encontramos em
ambientes urbanos e rodoviários.

Com duração de um dia, o curso intercala
aulas teóricas e práticas onde são abordados
tópicos como: equilíbrio da moto, direciona-
mento do olhar, postura de pilotagem, frena-
gem, uso do freio ABS e slalom em diferen-
tes velocidades.

Também são trabalhadas técnicas para
frenagem de emergência com ABS, frenagem
em curva, desvio de objetos inesperados, efei-
to giroscópio e uma exclusiva sessão na pista
para fazer curvas de maneira segura e eficaz
que soma todo o aprendizado anterior para
aumentar a confiança numa pilotagem segu-
ra, formando verdadeiros ducatistas.

DRE Racetrack
Denominado como Track Evo, o curso de

alta performance do DRE Racetrack ensina
como aumentar o desempenho, aproveitar ao
máximo a aceleração, e melhorar a fluidez do
estilo de pilotagem.

Divididos em grupos, a evolução de
cada participante é monitorada continua-
mente durante todo o período. Antes de cada
sessão, um instrutor faz a correção de pro-
blemas técnicos. Logo após cada sessão,
os comentários são destacados com o auxí-
lio de imagens de vídeo para serem anali-
sadas e facilitarem a evolução do aluno na
sessão seguinte.

Calendário DRE 2019 Brasil
DRE Racetrack
Data: 19/abril/2019
Local: Velo Città 19/04
Data: julho /2019
Local: Curitiba (PR)
Data: agosto /2019
Local: Goiânia (GO)
Data: novembro /2019
Local: São Paulo (nova pista Pirelli)
DRE Safety
Data: 24/março/2019
Local: Haras Tuiuti/ Tuiuti (SP)
Data: 25/maio/2019
Local: Haras Tuiuti/ Tuiuti (SP)
Data: 28/setembro/2019
Local: Haras Tuiuti/ Tuiuti (SP)
Serviço:
Detalhes do DRE Safety
Duração: Um dia (das 8h às 17h)
Requisitos: Habilitação categoria A; Mo-

tocicletas Monster 797, Monster 1200 S, Mul-
tistrada 950, Multistrada 1200 e 1260 e Su-
persport S

Preço: R$ 1.900
 Detalhes do DRE Racetrack
Duração: Um dia (das 8h às 17h)
Requisitos: Habilitação categoria A; Mo-

tocicletas 959 Panigale e 1299 Panigale
Preço: R$ 2.900
Como participar
A comercialização dos cursos Ducati Ri-

ding Experience – Brasil será feita pelo site
dreducati.com.br. As concessionárias Ducati
também serão pontos de venda e de informa-
ções sobre a nova plataforma de experiênci-
as da marca no Brasil.

Atualmente a marca conta com nove con-
cessionárias no Brasil: São Paulo Capital (Pi-
nheiros e Mooca), Campinas (SP), Ribeirão
Preto (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte
(MG), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Porto
Alegre (RS).

Importados

A JAC Motors lançará o iEV 40, pri-
meiro modelo com propulsão 100% elétrica
da marca no Brasil. Trazido da China, mer-
cado que representa mais da metade de to-
dos os modelos elétricos do mundo, o JAC
iEV 40 foi responsável pela venda de 43
mil unidades em 2018 naquele país.

Para ser vendido por aqui, o Grupo SHC,
representante da JAC Motors no Brasil, es-
colheu, entre diversas configurações de ca-
pacidade de carga de bateria e equipamen-
tos, a mais completa; a mais equipada; a de
maior autonomia. O preço anunciado será
de R$ 139.990 e a pré-venda já começou
em toda a rede JAC Motors. As primeiras
unidades chegarão às mãos dos comprado-
res ainda no primeiro semestre.

O carro elétrico da JAC Motors se dis-
tinguirá rapidamente da concorrência por di-
versos aspectos, tanto relacionados ao de-
sempenho e ao baixo consumo bem como à
vasta lista de equipamentos de série. O JAC
iEV 40 terá todos os equipamentos que um
carro desta faixa de preços pode ter. O
grande trunfo do modelo será o sistema de
propulsão elétrica, que é extremamente si-
lencioso e econômico, proporciona emissão
zero de poluentes e necessita de somente 8
horas para ser recarregado numa tomada
comum de 220 volts.

Dotado de bateria que acumula capaci-
dade máxima de 40 kWh, o JAC iEV 40
terá autonomia de 300 km, de acordo com
o ciclo europeu (NEDC). Para recarregá-
lo, o proprietário irá conectá-lo a uma to-
mada elétrica de 220 volts e aguardará 8
horas. Mas há a opção de “abastecê-lo” no
modo rápido: você obterá 80% da carga em
apenas 1 hora, desde que se adquira um
equipamento próprio.

O consumo é equivalente ao de um chu-
veiro elétrico de boa qualidade. Encher o
tanque” – na verdade, recarregar a bateria
– custa entre R$ 14 e R$ 18, dependendo
do custo da energia elétrica na sua cidade
e permite rodar 300 km de acordo com a
norma NEDC. Diante da comparação com
qualquer modelo movido a motor por com-
bustão (gasolina ou etanol), o JAC iEV 40
tem um custo seis vezes menor por km ro-
dado, além de preservar o meio ambiente
com emissão zero de poluentes.

Por adotar recursos que o colocam na
vanguarda da tecnologia automotiva, o JAC
iEV 40 vai proporcionar uma experiência
única ao ser conduzido. Três exemplos cha-
mam a atenção: os freios regenerativos ga-

JAC lançará primeiro
SUV 100% elétrico

rantem a recuperação da energia captura-
da nas frenagens e sua conversão em ele-
tricidade (recarregando as baterias e au-
mentando a autonomia instantânea). Já o
alerta sonoro para pedestres consiste em
“anunciar” a presença do carro no trânsito,
com um cuidado especial em favor de defi-
cientes auditivos e visuais. Por fim, o i-pe-
dal, que, ajustado pelo motorista, pode in-
tensificar a ação do “freio-motor”. Funcio-
na assim: quando regulado para o modo
ECO, o motorista praticamente não usa mais
o pedal de freio. Cada vez que ele tirar o pé
do acelerador, o carro já diminui instanta-
neamente a velocidade, poupando todo o
conjunto de freios e até triplicando a vida
útil de pastilhas e discos.

Com 5 anos de garantia total, incluindo
as baterias, o JAC iEV 40 vai oferecer di-
versas outras vantagens ao seu proprietá-
rio, como o pagamento do IPVA reduzido
ou até mesmo um “passe livre” em cidades
que adotam o rodízio urbano de veículos,
como São Paulo.

Equipado com o mais recheado pacote
de equipamentos e acessórios do mercado
nacional, como ABS, EBD, TPMS, assis-
tente de partida em rampa, ar-condiciona-
do com função automática, rodas de liga,
kit multimídia com tela de 8 pol, o JAC iEV
40 oferecerá absolutamente todos os itens
de série que um carro desta faixa de pre-
ços está acostumado.

Mas irá além: no pacote tecnológico exi-
bido pelo modelo, há a possibilidade de mo-
nitoramento do veículo por telemetria. A JAC
Motors terá uma central de atendimento para
realizar diversas assistências à distância ao
cliente. A central acompanha sua localiza-
ção (mediante autorização do usuário) evi-
tando totalmente o furto do seu iEV40. Além
disso, a central monitora o nível da carga da
bateria orientando o motorista quando esti-
ver abaixo do recomendável.

O modelo também exibirá recursos de
vanguarda para facilitar a vida do usuário.
Um aplicativo exclusivo do JAC iEV 40
para smartphone da JAC Motors possibili-
ta ao motorista a verificação da porcenta-
gem de carga da bateria, autonomia, situa-
ção de recarga durante o carregamento,
além do sistema de rastreamento e tele-
metria com diagnóstico à distância. O dis-
positivo torna possível o controle elétrico
dos vidros, a abertura das portas e o acio-
namento do ar condicionado: um carro na
palma da sua mão.

A Royal Enfield anuncia a chegada da
Himalayan ao Brasil. Voltada para o turismo
de aventura, é o resultado de 60 anos de ex-
periência da Royal Enfield em alguns dos ter-
renos montanhosos mais desafiadores do mun-
do - os Himalaias. Com design único e motor
LS 410 desenvolvido especialmente para este
modelo, é a opção mais pura, acessível e sem
excessos do segmento no país. A Himalayan
é a Royal Enfield com mais características
off-road, o que a torna capaz de ser pilotada
tanto no trânsito das grandes cidades quanto
em trilhas complicadas. A Himalayan está dis-
ponível em duas opções de cores - Granite e
Snow – e será comercializada pelo valor de
R$ 18,990 – sem frete.

Sustentada por um robusto chassi em ber-
ço duplo projetado, a Himalayan é equilibra-
damente estável e ágil. Sua forte suspensão
articulada traseira monochoque permite via-
gens mais longas e proporciona uma experi-
ência de pilotagem suave, independentemen-

Royal Enfield Himalayan chega ao Brasil
te do terreno. Com distância do solo de 220
mm, o modelo supera obstáculos típicos de
off-road, como leitos de rios rochosos ou cru-
zamentos de riachos. A combinação de aros
de rodas é pensada para aumentar o controle
ao pilotar sobre rochas e outros terrenos irre-
gulares.

A Himalayan é impulsionada por um novo
e evoluído comando de válvulas, que formam
a base de seu motor LS 410 de longo curso.
O motor oferece alto torque e potência utili-
zável em rotações mais baixas, o que torna a
pilotagem suave em marchas mais altas ou
velocidades reduzidas, facilitando a subida de
ladeiras e manobras no trânsito pesado. O
design moderno e os materiais utilizados no
motor oferecem mais eficiência e baixa ma-
nutenção – a Himalayan é uma motocicleta
que pode rodar até 10 mil quilômetros entre
trocas de óleo.

Seu tanque de combustível de 15 litros
oferece autonomia de aproximadamente 450

quilômetros. Os pontos de fixação de baga-
gem para malas rígidas, alforjes e galões de
combustível fazem parte do design da moto-
cicleta, sem necessidade de alterações. O pa-
inel de instrumentos é simples e controla ve-
locidade, direção, temperatura ambiente, tem-
po de viagem, intervalos de manutenção e di-
versas distâncias de viagem. A sincronização
ergonômica entre pedaleiras, guidão e altura
do assento proporciona uma postura confor-
tável de pilotagem, uma necessidade em lon-
gas viagens. Seu baixo centro de gravidade
garante facilidade em colocar os pés no chão
e assegura controle total durante a pilotagem.
A Royal Enfield Himalayan ainda vem equi-
pada com pneus on/off-road, que proporcio-
nam aderência e desempenho confiáveis em
uma grande variedade de condições, e um
completo controle de frenagem, com freios a
disco de 300mm dianteiro e 240mm traseiro,
que ajudam a reduzir o esforço. Ambas rodas
têm sistema ABS de série.


