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Texto da reforma da Previdência
 está pronto e aguarda Bolsonaro

Quem cuida da Amazônia brasileira
 é o Brasil, diz ministro do GSI
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Inflação está em níveis
“confortáveis”, diz ata do Copom

Governo avalia acesso de
vítima de Brumadinho ao
Minha Casa Minha Vida

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,70
Venda:       3,70

Turismo
Compra:   3,56
Venda:       3,85

Compra:   4,19
Venda:       4,20

Compra: 145,82
Venda:     175,28

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

18º C

Quarta: Chuvoso
durante o dia. À
noite pode chuvis-
car e o céu ainda
fica nublado.

Previsão do Tempo

Ginástica de Trampolim
disputa etapa da
Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Fe-
minina de Ginástica de
Trampolim viajou na terça-
feira (12) para Baku, no
Azerbaijão, onde no final de
semana dará a largada para a
temporada 2019. As ginas-
tas Alice Hellen Gomes e
Camila Gomes disputarão a
primeira etapa da Copa do
Mundo da modalidade, que a
partir deste ano terá uma
importância extra: estes
eventos contarão pontos para
o ranqueamento olímpico,
que ajudará a definir os clas-
sificados para a Olimpíada
de Tóquio-2020.     Página 6
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Alice Gomes

O 33º Torneio de Verão de
Ciclismo ganhou ainda mais
importância. A tradicional
competição com quatro eta-
pas, programada para o perí-
odo de 21 a 24 de fevereiro,
em Ilha Comprida, no litoral
sul paulista, contará pontos no
ranking para mais uma cate-

33º Torneio de Verão de
Ciclismo terá categorias

válidas pelo ranking nacional
goria. Além da Elite, mas-
culino e feminino, a partir
desta edição a Júnior tam-
bém somará pontos no
ranking da Confederação
Brasileira de Ciclismo
(CBC). Essa importante al-
teração deverá motivar ain-
da mais ciclistas.   Página 6

Cacá Bueno e Sergio
Jimenez buscam novo pódio
para Jaguar Brazil Racing

Depois de participar em de-
zembro de um dia histórico no
esporte, com o início do pri-
meiro campeonato mundial de
carros de turismo elétricos, os
pilotos Cacá Bueno e Sergio
Jimenez disputam neste final
de semana a segunda etapa da
temporada 2018/2019 do Ja-
guar I-PACE eTROPHY. O de-
safio deste sábado será na Ci-
dade do México, no autódromo
Hermano Rodriguez, que tam-
bém recebe neste final de se-
mana a Fórmula E.         Página 6
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Sergio Jimenez

Alberto Otazú é
bicampeão do

Desafio Subaru e
lidera F-Kart Champs

A categoria Graduados tem os principais pilotos de São Paulo

O piloto Alberto Otazú (Es-
cola de Pilotagem Interlagos)
tornou-se o primeiro bicampeão
do Desafio Subaru de Kart, ao
vencer a quinta edição do even-
to organizado pelo Clube Suba-
ru de Kart Amador (CSKA). No
último domingo (10) ele tam-

bém assumiu a liderança do
Campeonato Champs, e come-
çou o Campeonato F-Kart
Principal na quarta posição,
portanto subindo no pódio nas
três competições em que par-
ticipou no Kartódromo de In-
terlagos.                       Página 6

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Banco
Central (BC) considera que a
inflação está em níveis “apro-
priados ou confortáveis”. A in-
formação, divulgada na terça-
feira (12), consta da ata da úl-
tima reunião do comitê, que
decidiu na semana passada
manter a taxa básica de juros,
a Selic, em 6,5% ao ano, o
mínimo histórico.

“Diversas medidas de infla-
ção subjacente [ação que pro-
cura captar a tendência dos
preços, desconsiderando vari-
ações temporárias] se encon-

tram em níveis apropriados ou
confortáveis, inclusive os com-
ponentes mais sensíveis ao ci-
clo econômico e à política mo-
netária [definição da taxa
Selic]”, diz a ata.

O Copom, mais uma vez,
optou por não dar indicações
sobre as próximas reuniões
para definir a Selic. “Todos
concordaram que a atual con-
juntura recomenda manuten-
ção de maior flexibilidade para
condução da política monetá-
ria, o que implica abster-se de
fornecer indicações de seus
próximos passos.      Página 3

Júri dos EUA
condena
traficante
mexicano
El Chapo

Um júri norte-america-
no condenou o narcotrafi-
cante mexicano Joaquín Ar-
chivaldo Guzmán Loera, co-
nhecido como El Chapo,
por todas as dez acusações
contra ele. Ele foi julgado
em Nova York, nos Estados
Unidos, e pode ser condena-
do à prisão perpétua pelas
acusações.

Entre as acusações, El
Chapo foi condenado por
conspiração internacional
para distribuição de cocaí-
na, metanfetaminas e maco-
nha; uso de armas e lavagem
de dinheiro. Os 12 jurados
ouviram depoimentos de
testemunhas e analisaram
documentos.

O narcotraficante se re-
cusou a prestar depoimento
em defesa própria. O mexi-
cano é apontado como um
dos principais l íderes do
tráfico de drogas no mundo.
El Chapo era o chefe do Car-
tel de Sinaloa,  organização
responsável pelo destino de
parte da cocaína enviada para
os Estados Unidos, e está
preso no Manhattan Correc-
tional Center , desde janeiro
de 2017.

A idade de El Chapo é in-
certa porque ele tem docu-
mentos com datas distintas
de nascimento: em um, te-
ria 61 anos, em outro, 63.

Detido várias vezes des-
de 1993, foi capaz de fugas
cinematográficas. A caçada
a ele envolveu autoridades
e agentes dos Estados Uni-
dos e do México.  Preso,
ele foi extraditado para os
Estados Unidos. (Agencia
Brasil)
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Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

O ministro-chefe da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, disse  na
terça-feira (12) que o governo
estuda uma forma de atingidos
pela tragédia em Brumadinho

(MG) acessarem o programa
Minha Casa Minha Vida para re-
construção de suas casas. Onxy
citou uma previsão no regula-
mento do programa para a parti-

cipação de pessoas vítimas de
episódios de emergência ou ca-
lamidade. Desta forma, segundo
o ministro, as famílias não teri-
am de usar o dinheiro do Fundo
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS).

“Estamos tentando resolver
isso através do Minha Casa Mi-
nha Vida calamidade, que dá a
mesma condição de resolver
sem ter que mexer no fundo de
garantia. E depois a AGU vai co-
brar da Vale, que é quem tem que
pagar a conta”, afirmou, após al-
moço com o presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
Dias Toffoli.

Para o ministro, não é justo
alguém usar o dinheiro acumula-
do com “o suor do seu esforço”
para se recuperar de um dano cau-
sado por uma empresa.  Página 4

O Ibovespa, principal indi-
cador do desempenho das
ações mais negociadas na B3,
antiga BM&F Bovespa, encer-
rou o pregão da terça-feira
(12) em alta de 1,86%, aos
96.168 pontos. O recorde do
índice, de 98.588 pontos, foi
registrado no último dia 4.

Dentre as ações que com-
põem o Ibovespa, os papéis
que mais valorizaram foram
Banco do Brasil ON (6,16%),
Vale ON (5,43%) e Bradespar

Bolsa sobe 1,86% e dólar
 cai a R$ 3,71

ON (4,89%).
As ações que mais caíram

foram Lojas Americanas
(3,16%), Suzano (2,87%) e Kla-
bin (2,83%). Os papéis mais ne-
gociados foram os do Banco do
Brasil ON (6,16%), da Vale ON
(5,43%) e da Petrobras (3,54%).

O dólar comercial fechou o
dia em baixa de 1,3%, cotado a
R$ 3,71. O euro também se des-
valorizou, caindo 0,59% e encer-
rando o dia cotado a R$ 4,21.
(Agencia Brasil)

Prefeitura de SP apresenta
novidades na 12ª edição da

Campus Party Brasil
A Prefeitura de São Paulo 

oferece mais de 20 atividades
gratuitas no maior evento de ex-
periência tecnológica do mundo,
a Campus Party Brasil. Realiza-
da entre 12 e 17 de fevereiro, no
Expo Center Norte, a 12ª edição

do evento conta com cerca de
mil horas de programação e mais
de 900 palestrantes.

Dez secretarias municipais
estão envolvidas na articulação
de temas, palestras, debates e
workshops.                     Página 2
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Prefeitura de SP apresenta novidades
na 12ª edição da Campus Party Brasil

A Prefeitura de São Paulo 
oferece mais de 20 atividades
gratuitas no maior evento de ex-
periência tecnológica do mundo,
a Campus Party Brasil. Realiza-
da entre 12 e 17 de fevereiro, no
Expo Center Norte, a 12ª edição
do evento conta com cerca de
mil horas de programação e mais
de 900 palestrantes.

Dez secretarias municipais
estão envolvidas na articulação
de temas, palestras, debates e
workshops, com o objetivo de
fomentar e aprimorar a transfor-
mação digital para uma Cidade
Inteligente, com inclusão digi-
tal e democratização do acesso.

As secretarias de Inovação e
Tecnologia;  Educação;  Saúde; 
Comunicação; Assistência Soci-
al e Desenvolvimento;  Gover-
no;  Direitos Humanos e Cida-
dania;  Fazenda e  Desenvolvi-
mento Econômico  e a    Contro-
ladoria Geral do Município  es-
tão integradas para oferecer so-
luções e reflexões aos partici-
pantes e fazer parte do processo
de usar a tecnologia a serviço
das pessoas na construção de
melhorias no serviço público e
na vida em sociedade.

“Queremos transformar São
Paulo em um grande hub de ino-
vação, uma referência na Amé-
rica Latina”, destaca Daniel An-
nenberg, secretário municipal
de Inovação e Tecnologia. “A
Campus Party é uma importante
aliada neste sentido, pois funci-
ona como um verdadeiro celei-
ro de novas ideias. Queremos
contar com a colaboração da
sociedade e dos participantes na
criação conjunta de novas solu-
ções para os desafios da cidade.”

Inovação e Tecnologia
Articuladora da parceria com

a Campus Party, a Secretaria
Municipal de Inovação e
Tecnologia (SMIT) preparou
uma extensa programação, vol-
tada para os desafios da transfor-
mação digital na construção de
uma Cidade Inteligente. São 20
atividades na área aberta, gratui-
ta para o público, no estande
da Prefeitura e 13 palcos com
debatedores do poder público,
no espaço pago do evento.

Nesta edição, será a primei-
ra vez que a Prefeitura de São
Paulo debate a equidade de gê-
nero no palco principal (13/02,
17h). Durante os dias de evento,
mais nove atividades, organiza-
das pela SMIT, debatem a pers-
pectiva da diversidade racial, de
gênero, acessibilidade e o direi-
to à cidadania.

Focada em construir
uma Cidade Inteligente, voltada
para as pessoas, a Prefeitura de
São Paulo selecionou mais de
2.600 pessoas dos mais diversos
territórios, extremos da cidade,
para participar do evento. São
1.400 acessos ao campus (que
podem acampar) e 1.250 day
pass (passar o dia) que foram
destinados às pessoas que parti-
cipam de programas e preen-
chem recortes de gênero, raça,

orientação sexual e território.
Outra novidade que a  Secre-

taria Municipal de Inovação e
Tecnologia traz para esta edição
está nos palcos “Ao infinito e
além: Foguetes, sondas e um
universo inteiro para descobrir”,
um painel sobre exploração es-
pacial, e “Se eu quiser, posso ter
um fab lab na minha casa”, em
que profissionais compartilham
as experiências de criar máqui-
nas de fabricação digital e da
possibilidade de ter acesso à tec-
nologia com baixo custo.

The Big Hackathon
O The Big Hackathon é um

evento dentro da Campus Party, 
organizado pela  Prefeitura de
São Paulo com premiação. Os
participantes da maratona hacker
serão desafiados a buscar solu-
ções para problemas da cidade.

Os desafios são divididos
entre as áreas de Direitos
Humanos; Gestão Orçamentária 
e Participação Orçamentária;
e Transparência. As secretarias
de Direitos Humanos, de
Governo e da Fazenda e a  Con-
troladoria Geral do Município 
apresentam um conjunto de me-
didas que precisam ser solucio-
nadas.

Esta é uma importante inici-
ativa com o objetivo de compar-
tilhar os desafios das políticas
públicas com a sociedade civil,
na busca de alternativas inovado-
ras para a cidade. O The Big Ha-
ckathoncomeça dia 13/02, às
11h, no estande da Prefeitura,
aberto ao público.

Educação
Mais de 100 estudantes da

rede pública municipal de Ensi-
no vão realizar a cobertura jor-
nalística da Campus Party Bra-
sil. Essa iniciativa faz parte do
programa Imprensa Jovem,
da Secretaria Municipal de Edu-
cação, que participa do evento há
mais de dez anos.

Nesta edição, 126 estudan-
tes e 26 professores de 19 es-
colas municipais vão produzir
entrevistas e reportagens com
campuseiros, palestrantes, em-
preendedores e especialistas em
tecnologias digitais.

O programa Imprensa
Jovem será tema de palestra,
na Campus Party Educação, dia
14/02, às 12h, sobre formas de
criar uma agência de notícia na
escola, com o coordenador
do Grupo Educomunicação, Car-
los Lima.

A formação de docentes tam-
bém vai estar em pauta no
palco Feel Future, dia 13/02, às
16h. A professora Tania Tadeu vai
apresentar uma proposta de for-
mação de professores “Fab Lab
na Educação”, articulada ao cur-
rículo da cidade e desenvolvida
pelo Núcleo de Tecnologia de
Aprendizagem.

Direitos Humanos
Cerca de cem jovens que fi-

zeram parte do programa “Juven-
tude, Trabalho e Fabricação Di-

gital” foram selecionados para
participar da Campus Party Bra-
sil 2019. O objetivo é garantir
que eles continuem inseridos na
atmosfera de tecnologia para
aprimorar seus conhecimentos e
potencializar a qualificação para
o mercado de trabalho. O grupo
será acompanhado por técnicos
da Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento
Social.

A Secretaria Municipal de
Direitos Humanos também inte-
gra o pacote de soluções do The
Big Hackathon, importante inici-
ativa que visa compartilhar os
desafios das políticas públicas
em Direitos Humanos com a so-
ciedade civil na busca de alterna-
tivas inovadoras para a cidade.

Secretaria Especial de Co-
municação

De 13 a 16, a Secretaria Es-
pecial de Comunicação (Secom)
vai disponibilizar a abertura da
consulta pública para reestrutu-
ração do portal da Prefeitura de
São Paulo. Essa iniciativa faz
parte do Programa de Metas da
cidade.

Saúde
Os campuseiros vão poder

contar com material educativo
sobre doenças sexualmente
transmissíveis. Também haverá
preservativos disponíveis gratui-
tamente em totens da Secretaria
Municipal de Saúde. Outra ini-
ciativa importante é a abertura
da API das Unidades Básicas de
Saúde (UBS) para o The Big Ha-
ckathon, como base de suporte
para os desafios selecionados. 
API são instruções e padrões de
programação para acesso a da-
dos via aplicativos e softwares.

Desenvolvimento Econô-
mico

Investir na formação e capa-
citação das pessoas com foco
em tecnologia e garantir a cons-
trução de um ambiente inovador
e gerador de renda em toda a ci-
dade é tema no palco startup da
Campus Party Brasil, em 14/02,
às 16h. Com a palestra “Negó-
cios Inovadores que nascem na
quebrada e os processos de ace-
leração”, o público poderá co-
nhecer, a partir do case do pro-
grama Vai Tec e das iniciativas
de fomento ao empreendedoris-
mo da Ade Sampa, as principais
oportunidades e dificuldades
para se empreender em bairros
das periferias da cidade de São
Paulo. No dia 15/02, os empre-
endedores acelerados pelo Vai
Tec estarão às 16h debatendo
seus modelos de negócio e o
desenvolvimento econômico
local no stand da Prefeitura na
Campus Party.

Assistência Social
Cem jovens que integram o

programa “Juventude, Trabalho e
Fabricação Digital” serão acom-
panhados por técnicos da  Secre-
taria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social  (SMA-

DS). Os novos bolsistas terão
orientação durante toda a esta-
dia na Campus Party, de modo a
potencializar o aproveitamento
das oportunidades que o evento
oferece.

Controladoria Geral do
Município

A Controladoria Geral do
Município também integra o pa-
cote de soluções do The Big
Hackathon, importante iniciati-
va para compartilhar os desafi-
os da transparência pública com
a sociedade civil na busca de al-
ternativas inovadoras para a ci-
dade.

Agentes de Governo Aberto
A Controladoria Geral do

Município e a São Paulo Aberta
levarão ao Big Hackaton os de-
safios da edição 2019 do Pro-
grama Agentes de Governo Aber-
to. Monitorados pela equipe que
gere o Programa, os participan-
tes criarão projetos para poten-
cializá-lo, superando os desafi-
os de gerenciamento, automati-
zação e comunicação.

Secretaria da Fazenda
A Secretaria Municipal da

Fazenda é mais uma das protago-
nistas do The Big Hackathon. A
pasta disponibiliza a API do Sis-
tema de Orçamento e Finanças,
que faz parte da gestão orçamen-
tária da cidade. 

Open Campus (área aberta)
A área aberta e gratuita fun-

cionará das 10h às 20h, a partir
de quarta-feira, 13 de fevereiro.
No sábado (16), ficará aberto
das 10h às 16h. O espaço reuni-
rá palestras, atividades e
workshops organizados pela 
Prefeitura de São Paulo. Além
de Educação do Futuro, as áreas
de empreendedorismo - Startup
& Makers  e Campus Future - o
espaço Fazedores, a arena de
Drones com workshops, campe-
onatos, batalhas e demonstra-
ções do equipamento, além de
diversas outras atrações que se-
rão anunciadas.

Arena (área paga)
Os palcos da Arena são divi-

didos em: Coders & Makers, Ga-
mes, Creativity, Feel the Future,
STEAM (do inglês Ciência, Tec-
nologia, Engenharia e Matemáti-
ca) e LAB. Cada palco trará uma
grade diversa de temas abrangen-
do cada um dos universos.

Sobre a Campus Party
A Campus Party é a maior

experiência tecnológica em  In-
ternet das Coisas,  Blockchain,
Cultura Maker,  Educação 
e Empreendedorismo do mun-
do. O evento conta hoje com
mais de 550 mil campuseiros
cadastrados em todo mundo, e já
produziu edições em países
como Espanha, Holanda, Méxi-
co, Alemanha, Reino Unido, Ar-
gentina, Panamá, El Salvador,
Costa Rica, Colômbia e Equa-
dor. O evento está presente no
Brasil, desde 2008.

Saúde intensifica ações de vacinação contra
febre amarela e de combate às arboviroses

A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) segue num esfor-
ço continuo para o combate às
arboviroses (dengue, zika, chi-
kungunya e febre amarela). No
último sábado (9) e domingo
(10), realizou uma força tarefa
de vacinação contra febre ama-
rela em frente ao Jardim Botâ-
nico e ao Parque Zoológico, na
zona Sul da cidade, onde 584
doses foram aplicadas. Essa
ação emergencial deu-se depois
de um macaco do zoológico ter
sido diagnosticado com a doen-
ça na última sexta-feira (8).

Ainda no domingo, houve um
mutirão de saúde com diversas
tendas, entre elas, uma de vaci-
nação contra a febre amarela,
durante o evento realizado
pela Companhia Metropolitana
da Habitação de São Paulo (Co-
hab-SP), para o anúncio da con-

clusão da regularização fundiá-
ria de 151 unidades do Conjun-
to Vila Maria III, na zona Norte
da capital.

A SMS já havia realizado no
sábado (2), o Dia D de Combate
às Arboviroses com a  participa-
ção do Exercito Brasileiro, que
ajudou a alcançar uma cobertura
vacinal contra a febre amarela de
77%. Essas ações estão previs-
tas no Plano Municipal de En-
frentamento às Arboviroses,
desde novembro de 2018, que
teve mais de 1.200 atividades
dentre orientação à população,
controle com busca ativa por
criadouros do mosquito Aedes
aegypti e intensificação da vaci-
nação contra febre amarela, em
todas as regiões da cidade.

Esforço contínua
A Unidade Básica de Saúde

(UBS) Bom Retiro, gerenciada
pelo Instituto de Atenção Bási-
ca e Avançada à Saúde (IABAS),
terá, na próxima sexta-feira (15),
um posto volante de vacinação
contra a febre amarela no Shop-
ping D. A ação “Xô, Febre Ama-
rela” será realizada no Senac
Service Store, das 10h às 16h.
Além da vacinação, a equipe da
UBS orientará a população so-
bre as Arboviroses (dengue, zika
e chikungunya) para o combate
ao Aedes aegypti, mosquito
transmissor dessas doenças.

Na sexta-feira (15) e no sá-
bado (16) também haverá, pela
segunda vez em parceria com a
UBS da Vila Formosa, posto vo-
lante de vacinação contra a fe-
bre amarela no Shopping Aná-
lia Franco. A ação gratuita
acontecerá das 10h às 16h, no
Piso Orquídea (atrás da loja Han-

dbook).

Sobre a vacina
A vacina contra febre amare-

la requer apenas uma aplicação
ao longo da vida e, após sua (apli-
cação) injeção, a imunidade se
dá entre dez dias e um mês.

Para ser vacinado, recomen-
da-se estar com a caderneta e ter
um documento de identificação.
Se não tiver a caderneta, poderá
retirar uma nova no momento da
vacinação. Quem for portador de
doenças autoimunes, quem uti-
liza medicamentos com corti-
coides em uso contínuo, gestan-
tes ou alérgicos a ovo, não de-
vem tomar a (vacina) injeção. 
Para as lactantes, após a medi-
cação, a amamentação deve ser
suspensa por 10 dias. Crianças a
partir de 9 meses já podem ser
vacinadas.

A Secretaria Municipal de
Educação (SME) está convocan-
do mais 270 candidatos aprova-
dos em concurso público para
professor. Os docentes estão
divididos da seguinte forma:  36
Professores de Educação Infan-
til, 144 de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I, e 90 de
Ensino Fundamental II e Médio.

Os profissionais comple-
mentarão o quadro de educado-
res nos Centros de Educação In-
fantil (CEIs), nas Escolas Muni-
cipais de Educação Infantil
(EMEIs), nas Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental
(EMEFs), e nas Escolas Muni-
cipais de Ensino Fundamental e

São Paulo convoca mais 270
professores para atuar na

rede municipal
Ensino Médio (EMEFMs) da
capital. Nas EMEFMs, serão
contemplados professores das
disciplinas de Arte, Inglês, Ge-
ografia e Espanhol.

Para os candidatos, o pro-
cesso de escolha de vagas e re-
tirada de guia para exames mé-
dicos pré- admissionais ocorrerá
no dia 27 de fevereiro e a no-
meação prevista para 7 de mar-
ço, no auditório da COGEP, na
Avenida Angélica, nº 2606.

A pasta já havia convocado
outros 14 mil docentes dos con-
cursos de acesso para professo-
res de Educação Infantil, direto-
res de escola, e supervisores
escolares.

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 )  

Caso o vereador Camilinho (lider PSB) seja absolvido da con-
denação via TRE-SP (doação de pessoa física que não tinha patri-
mônio pra isso), será ainda mais ‘o cara’ que se tornou referência
nas guerrilhas políticas da Pauliceia Desvairada. Em tempo: está
absolvido criminalmente.             

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

Nas mãos do mais jovem prefeito (no Século 21) Bruno Co-
vas (PSDB) e do Secretário (Saúde) Edson Aparecido a luta pra
que a epidemia de Sífilis - que tá voltando com tudo na cidade de
São Paulo - possa ser controlada com ações do valoroso pessoal
da Atenção Básica de Saúde                                  

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

Há quem já tema que o Ministério Público Federal e o COAF
(Receita Federal) desembarquem também no maior e mais im-
portante Parlamento estadual do Brasil, como já fazem na As-
sembleia do Rio, em função das ‘relações financeiras’ entre de-
putados (alguns presos) e os funcionários.                       

G O V E R N O  ( S P ) 

Embora o DEM tenha literalmente feito barba, bigode  e ca-
belo no Congresso (eleição dos presidentes das Mesas Direto-
ras da Câmara Federa e Senado), em São Paulo o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia tá evitando interferir pra que aconteça o mes-
mo com um dos deputados do ex-PFL.       

C O N G R E S S O

Segundo o historiador Boris Fausto, “o PSDB morreu aos 30
de idade”. Bastou a ameaça do ministro Mendes, pro senador Tasso
(Ceará) ser um dos primeiros que retirou a assinatura pra uma
CPI sobre o Judiciário. Em tempo: são os senadores que podem
reprovar as indicações pro Supremo.                              

P R E S I D Ê N C I A  

Agora que Jair Bolsonaro (PSL nano que virou giga) vai ter
alta (pós-cirurgias pra voltar a ter um trânsito intestinal natural),
seu filhos podem e devem dar ao pai tudo o que nem amigos ver-
dadeiros podem: amor, diálogo e paz familiar, pra que DEUS se
faça “Acima de Todos” pelo Messias.                           

J U S T I Ç A S 

De todos os Poderes, o Judiciário - no Brasil e pelo mundo -
é o que tem a maior chance de que alguns dos seus membros
(dependendo das origens profissionais e políticas) percam o con-
tato com os comuns e os mortais, ou só ‘mantenha’ não descendo
do alto do ‘Monte Olimpo’.      

P A R T I D O S 
    
Ou o ex-assessor do então deputado estadual (PSL Rio) - agora

senador Flávio Bolsonaro - aparece pra assumir que era ele quem
desviava o dinheiro da verba de gabinete na ALERJ, ou o governo
Bolsonaro pode acabar sendo arrastado pra a pior e mais terrível
das crises, a mesma que ... 

P O L Í T I C O S

... acabou derrotando Lula por espertezas familiares de um
dos filhos e participações da esposa Marisa, envolvidos em de-
núncias de ganhos milionários de ‘assessorias’ de marketings
copiados e com participações nas maquiagens do apartamento no
Guarujá (SP) e no sítio de Atibaia (SP).                   

H I S T Ó R I A S 

Por onde anda o ex-governador de São Paulo e ainda presi-
dente do PSDB nacional, Geraldo Alckmin ? A pergunta cabe,
porque como ele disputou - e foi derrotado por 2 vezes - a pre-
feitura paulistana. Por isso, pode aconselhar Bruno Covas a não
cometer alguns erros na tentativa de reeleição.                               
  

EDITOR

A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto tornou-
se referência da liberdade possível. Está dirigente na Associa-
ção “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a Medalha
Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra ao Mérito na
Assembleia (SP). Email, cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com



Inflação está em níveis
“confortáveis”, diz ata do Copom
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O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central
(BC) considera que a inflação
está em níveis “apropriados ou
confortáveis”. A informação, di-
vulgada na terça-feira (12),
consta da ata da última reunião
do comitê, que decidiu na sema-
na passada manter a taxa básica
de juros, a Selic, em 6,5% ao
ano, o mínimo histórico.

“Diversas medidas de infla-
ção subjacente [ação que procu-
ra captar a tendência dos preços,
desconsiderando variações tem-
porárias] se encontram em ní-
veis apropriados ou confortá-
veis, inclusive os componentes
mais sensíveis ao ciclo econô-
mico e à política monetária [de-
finição da taxa Selic]”, diz a ata.

O Copom, mais uma vez, op-
tou por não dar indicações so-

bre as próximas reuniões para
definir a Selic. “Todos concor-
daram que a atual conjuntura re-
comenda manutenção de maior
flexibilidade para condução da
política monetária, o que impli-
ca abster-se de fornecer indica-
ções de seus próximos passos.
Os membros do Copom [direto-
ria do BC] reforçaram a impor-
tância de enfatizar o compro-
misso de conduzir a política
monetária visando a manter a tra-
jetória da inflação em linha com
as metas”, destaca o comitê.

Com relação ao cenário ex-
terno, o Copom  avaliou que per-
manece desafiador, mas com al-
guma redução e alteração do
perfil de riscos” para a inflação
no Brasil. “Diminuíram os ris-
cos de curto prazo associados à
normalização das taxas de juros

em algumas economias avança-
das. Por outro lado, aumentaram
os riscos associados a uma de-
saceleração da economia global,
em função de diversas incertezas,
como as disputas comerciais e o
Brexit [saída do Reino Unido da
União Europeia]”. O aumento das
taxas de juros de países como
Estados Unidos pode levar à saí-
da de investidores de nações
emergentes, como o Brasil, para
aplicar em títulos americanos, o
que leva à alta do dólar.

No mercado interno, o nível
de ociosidade elevado da econo-
mia brasileira pode fazer com
que a inflação fique abaixo do
esperado. Por outro lado, diz o
Copom, “uma frustração das ex-
pectativas sobre a continuidade
das reformas e ajustes necessá-
rios na economia brasileira”

pode elevar a inflação.
Na semana passada, pela séti-

ma vez seguida, o Copom mante-
ve os juros básicos da economia.
A decisão unânime era esperada
pelos analistas financeiros.

A Selic é o principal instru-
mento do Banco Central para
manter  sob controle a inflação,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Para 2019, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) es-
tabeleceu meta de inflação de
4,25%, com margem de tole-
rância de 1,5 ponto percentual.
O IPCA, portanto, não poderá
superar 5,75% neste ano nem
ficar abaixo de 2,75%. A meta
para 2020 foi fixada em 4%,
também com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual.
(Agencia Brasil)

Cerca de 50% das famílias paulistanas
estão endividadas, diz pesquisa

A proporção de famílias en-
dividadas na capital paulista em
janeiro chegou a 49,9% (ou 1,95
milhão de lares) segundo Pesqui-
sa de Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor (PEIC),
realizada mensalmente pela Fe-
deração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP) e
divulgada na terça-feira  (12). 

O resultado é 3,4 pontos per-
centuais  menor do que o registra-
do no mesmo mês de 2018 - uma

redução de 120 mil famílias. No
ano passado, em janeiro, 53,3% das
famílias estavam endividadas. 

“Algumas famílias estão ten-
tando evitar comprometer as
suas finanças com dívida. Hou-
ve uma melhora relativa neste
primeiro mês em relação ao que
foi visto ao longo do ano passa-
do, quando as taxas de endivida-
mento e inadimplência estavam
ainda mais elevadas. No entan-
to, ainda há uma grande parcela
com dificuldade de cumprir com

os compromissos feitos”, des-
tacou a entidade em nota.

A taxa de inadimplência –
quando a família não consegue
quitar até o vencimento a dívida
adquirida – teve aumento de 0,9
ponto porcentual em relação a
janeiro de 2018. Atualmente,
são 731,8 mil lares com contas
em  atraso. Também houve au-
mento no tempo médio de
inadimplência, passando de 65,4
dias, em janeiro de 2018, para
66,5 dias em janeiro de 2019.

Os tipos de dívidas mais fre-
quentes são o cartão de crédito,
com 71% em janeiro (74,7% do
mesmo mês do ano passado).
Na segunda posição, os carnês, com
12,7%; financiamento de carro
(12%); financiamento de casa
(11,2%), e crédito pessoal (10,2%).

A PEIC é apurada mensal-
mente desde fevereiro de
2004. Foram entrevistados,
aproximadamente, 2,2 mil con-
sumidores na capital paulista.
(Agencia Brasil)

As granjas brasileiras re-
gistraram a produção de
928,42 milhões de dúzias de
ovos no quarto trimestre de
2018. Segundo dados divulga-
dos  na terça-feira (12) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), esse
é o maior valor da série da his-
tórica da pesquisa, iniciada em
1987.

A produção de ovos do
quarto trimestre foi 1% maior
do que a registrada no terceiro
trimestre e 8,2% superior  ao
resultado do quarto trimestre
de 2017.

A pesquisa também analisa
as aquisições de leite e de cou-
ro pelas unidades beneficiado-
ras do país. A aquisição de lei-
te registrou aumentos de 7,2%
em relação ao terceiro trimes-
tre de 2018 e de 2,5% na com-
paração com o quarto trimes-
tre de 2017. Já a aquisição de
couro teve queda de 2,1% em
relação ao terceiro trimestre e
alta de 2% em relação ao quar-
to trimestre do ano anterior.

Produção de ovos
bate recorde no país,

diz IBGE
Abate de animais
O IBGE também divulgou

as pesquisas de abates de bo-
vinos, suínos e de frangos. O
abate de bovinos chegou a 8,09
milhões de cabeças de bovinos
no quarto trimestre de 2018,
uma queda de 2,3% na compa-
ração com o terceiro trimes-
tre. O resultado é 0,4% maior
do que o do quarto trimestre
de 2017.

No quarto trimestre de
2018, foram abatidas 11,1 mi-
lhões de cabeças de suínos, re-
presentando queda de 4,0% em
relação ao trimestre imediata-
mente anterior e um cresci-
mento de 0,4% na comparação
com o mesmo período de
2017.

No país, foram abatidas
1,42 bilhão de cabeças de fran-
gos, no quarto trimestre de
2018. Esse resultado signifi-
cou queda em relação ao tri-
mestre imediatamente anteri-
or (-0,7%) e ao mesmo perío-
do de 2017 (-0,9%). (Agencia
Brasil)

O governo federal criou no-
vas regras para cessões e requi-
sições de pessoal. O Decreto nº
9707/19, publicado  na terça-
feira (12) no Diário Oficial da
União, tem validade para os mais
de 200 órgãos do Sistema de
Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec) e também para
empresas públicas e as socieda-
des de economia mista.

“O novo decreto viabiliza a
criação de mecanismos de con-
trole sobre os gastos decorren-
tes de cessões e requisições de
empregados públicos, promo-
vendo os devidos cuidados com
o equilíbrio fiscal e ainda com
o planejamento da força de tra-
balho da União”, afirma Wagner
Lenhart, secretário de Gestão e
Desempenho de Pessoal do Mi-
nistério da Economia, em nota.

Segundo a norma, as cessões
que impliquem reembolso pela
administração pública somente
ocorrerão para o exercício de
cargo em comissão ou função de
confiança com graduação míni-

A produção de grãos no pe-
ríodo 2018/2019 deve chegar a
234,1 milhões de toneladas, vo-
lume 2,8% maior do que a safra
passada, conforme levantamen-
to divulgado  na terça-feira (12)
pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab). Segun-
do a entidade, a cultura que mais
colaborou para a expansão das
6,5 milhões de toneladas extras
foi o algodão, que deverá fechar
o período com um aumento de
27,9% na produção (3,8 milhões
de toneladas) e 33% na área de
cultivo (1,6 milhão de hectares).

Na outra ponta, encontra-se,
com o pior desempenho, o fei-
jão. A estimativa nacional de área
semeada com feijão, nesta pri-
meira safra, é de 941,9 mil hec-
tares, redução de 10,6% em re-
lação à temporada passada.

O estudo aponta ainda para
uma redução da soja no período.
A queda na produção da legumi-
nosa deve ser de 3,3%, embora a
área de plantio tenha aumentado
1,9%. No total, estima-se que o
volume produzido seja de 115,3
milhões de toneladas.

“Em relação ao último levan-
tamento, a gente está diminuin-
do a previsão em 3,9 milhões de
toneladas de soja. A soja foi
plantada cedo, este ano, isso é
uma coisa boa. Começou a cho-
ver cedo na maior parte das re-
giões e a soja foi plantada. Che-

Texto da reforma da Previdência
está pronto e aguarda Bolsonaro

O texto-base da reforma da
Previdência foi concluído pela
equipe de governo e agora aguar-
da a análise do presidente Jair
Bolsonaro, ainda internado no
Hospital Albert Einstein, em
São Paulo. Segundo o secretá-
rio especial da Previdência e
Trabalho, Rogério Marinho,
que esteve  na terça-feira (12)
reunido com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, em
Brasília, o presidente dará a pa-
lavra final sobre o projeto que
será enviado à Câmara dos De-
putados.

“Evidente que existem pon-
tos que serão levados à presen-
ça do presidente para que ele
possa tomar sua posição, possa
definir de que forma isso possa

chegar à Câmara Federal”, disse
Marinho.

O secretário informou que o
texto foi construído por diver-
sas áreas do governo, além da
contribuição de economistas e
avaliação do projeto enviado
pelo ex-presidente Michel Te-
mer ao Congresso. Ele não an-
tecipou nenhuma regra.

Marinho disse que o texto
final é “bem diferente” da minu-
ta do projeto que vazou para a
imprensa na semana passada.
Nessa minuta, o governo propo-
ria idade mínima única de 65
anos para homens e mulheres se
aposentarem no Brasil. Além
disso, a minuta de projeto ainda
previa um mínimo de 20 anos de
contribuição para o trabalhador

receber 60% da aposentadoria
chegando, de forma escalonada,
até o limite de 40 anos, para o
recebimento de 100%. 

Perguntado sobre quando o
projeto será apresentado à soci-
edade, Marinho respondeu que
isso vai ocorrer o mais
rapidamente possível. “Vamos
aguardar que o presidente con-
valesça, que ele esteja em plena
condição de exercício do seu
mandato, que eu espero que seja
amanhã ou quinta-feira, e, apre-
sentado [o texto] ao presidente,
ele vai definir o prazo”, disse o
secretário.

Militares
Sobre a inclusão de milita-

res na reforma, mais cedo o se-

nador Major Olímpio, líder do
PSL, disse, ao deixar o Ministé-
rio da Economia, que os própri-
os militares apresentaram uma
proposta para a Previdência. 

“Os próprios comandantes
militares, o ministro da Defesa
[general Fernando Azevedo] têm
se debruçado sobre isso. Os mi-
litares que estão fazendo pro-
postas. Tudo vai cair aqui dentro
da área técnica, da área econô-
mica. Os militares, que são sem-
pre solução para o nosso país,
não são problema, também es-
tão fazendo suas propostas. Va-
mos ver a viabilidade dessas pro-
postas”, disse. 

O senador também esteve
reunido com Guedes, no minis-
tério. (Agencia Brasil)

IBGE reduz previsão e safra de grãos
deve crescer 1,9% neste ano

A produção de cereais, legu-
minosas e oleaginosas deve fe-
char 2019 com alta de 1,9% em
relação à safra do ano passado.
A previsão é que o país produza
230,7 milhões de toneladas de
grãos neste ano, ou 4,2 milhões
a mais que no período anterior.

Este é o quarto prognóstico
para a safra brasileira  prepara-
do pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
realizado em janeiro deste ano.
Apesar da alta prevista, a estima-
tiva é 1,2% inferior ao terceiro
prognóstico, realizado em de-
zembro do ano passado, quando
o IBGE estimou uma safra de
233,4 milhões de toneladas.

A redução da previsão do ter-

ceiro para o quarto prognóstico
foi provocada principalmente
por uma revisão da produção da
soja. De um mês para outro, o
IBGE previu a redução de 3,4%
na safra da soja, que agora deve
fechar o ano com produção
2,6% menor do que a do ano pas-
sado, apesar de um aumento de
2% na área colhida.

Outro produto que teve queda na
estimativa do terceiro para o quarto
prognóstico foi o arroz (-0,2%).
Com a revisão, a expectativa é que o
arroz feche o ano com uma produ-
ção 5% inferior à de 2018.

Por outro lado, os pesquisa-
dores do IBGE aumentaram em
1,4% a expectativa de produção
do milho do terceiro para o quar-

to prognóstico e, agora, espera-
se que o produto feche 2019
com uma safra 9,9% superior ao
ano passado.

Entre os outros grãos para os
quais são esperadas safras de mais
de 1 milhão de toneladas, houve
aumentos nas previsões do algodão
herbáceo em caroço (2,2% a mais
do terceiro para o quarto prognós-
tico) e sorgo (4,1%). Esses pro-
dutos devem fechar 2019 com au-
mentos de safras de 8,9% e 3,3%.

A previsão da safra do feijão,
apesar de ter tido aumento de
1,6% do terceiro para o quarto
prognóstico, deve fechar o ano
com queda de 1,5% em relação
ao ano passado.

Já o trigo teve uma revisão

para baixo do terceiro para o
quarto prognóstico (-0,4%) e
agora espera-se uma safra 4,3%
menor para o grão neste ano.

Outros produtos
O IBGE também faz previ-

sões para outros produtos im-
portantes da agricultura brasilei-
ra, como a cana-de-açúcar, prin-
cipal lavoura do país em volume,
que deverá ter queda de 1,2% de
2018 para 2019.

Outros produtos com queda
esperada são: café (-10,8%),
batata-inglesa (-7%), laranja (-
5,7%) e uva (-15,1%). Por ou-
tro lado, esperam-se altas da ba-
nana (0,9%), mandioca (4,2%) e
tomate (6,1%). (Agencia Brasil)

Administração pública
terá novas regras para

cessão de pessoal
ma equivalente ao nível 4 do
Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS. Ainda
de acordo com o decreto, os va-
lores que excedem o teto cons-
titucional remuneratório aplicá-
vel à administração pública fe-
deral continuarão não sendo re-
embolsáveis.

A partir de agora, se um em-
pregado público já cedido for
nomeado para exercício em car-
go de comissão ou função de
confiança, não será mais neces-
sário um novo ato de cessão.
Além disso, caso o empregado
público seja nomeado em cargo
ou função diverso do ato de ces-
são, basta uma comunicação ao
órgão cedente.

Com o decreto, as cessões
e requisições passam a ser re-
gulamentadas também por ato
conjunto da Secretaria Especi-
al de Fazenda e da Secretaria
Especial de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digital
do Ministério da Economia.
(Agencia Brasil)

Conab estima crescimento
de 2,8% na safra de grãos

2018/2019
gou em dezembro, janeiro, mui-
tas lavouras estavam em seu mo-
mento reprodutivo. Então, isso
causa um decréscimo na produ-
tividade. Por outro lado, como foi
plantada muito cedo, houve espa-
ço para se plantar algodão e ago-
ra está se plantando milho”, ex-
plicou o secretário de Política
Agrícola do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), Eduardo Sampaio.

“Quanto ao feijão, é um com-
portamento muito comum. A
gente colhe pouco. Quando tem
uma quebra de safra, não tem de
onde importar, porque os feijões
consumidos no mundo, a gente
não consome aqui e não adianta
importar , porque não teria con-
sumo. Quando tem uma safra um
pouco maior , o preço cai muito.
Você não tem um mercado inter-
nacional como tem para milho e
soja. A flutuação de preço é mui-
to elevada. Este ano, o feijão fi-
cou muito caro porque teve uma
quebra importante na primeira
safra”, acrescentou.

O milho primeira safra tam-
bém perdeu em produção, atin-
gindo 26,5 milhões de toneladas,
e em área, encurtada em 1,2% do
seu total. Quando considerada a
segunda safra, porém, a produ-
ção esperada do cereal é de 91,7
milhões de toneladas, 13,6% a
mais do que em 2017/2018.
(Agencia Brasil)

Comércio do Rio teve prejuízo de
R$ 76 milhões com temporal

O  temporal que atingiu a ci-
dade do Rio de Janeiro na últi-
ma quarta-feira (6) resultou
em um prejuízo estimado em
R$ 76,6 milhões para o co-
mércio dos bairros mais afe-
tados pela chuva, de acordo
com pesquisa divulgada  na
terça-feira (12) pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado do Rio de
Janeiro (Fecomércio RJ). Se-
gundo a Fecomércio, nessa re-

gião, 65% dos estabelecimentos
foram prejudicados.

Para 29,4% dos empresári-
os consultados, o estabeleci-
mento foi afetado pela falta de
funcionários que não consegui-
ram chegar ao trabalho. Em 24%
dos locais, houve danos na es-
trutura física. O mesmo percen-
tual também disse ter tido perda
de mercadorias com a chuva. Em
23,2%, houve alagamento e, em
12,4%, foi registrada falta de

energia elétrica. Entre aqueles
que afirmaram terem sido afe-
tados, 74,4% tiveram perda ou
queda no faturamento.

A maioria dos entrevistados
informou que deve demorar de
um mês (46,5%) até três me-
ses (33,3%) para recuperar o
prejuízo. Entre os estabeleci-
mentos afetados, a grande mai-
oria (83,4%) possui até nove
empregados.

Foram consultados 273 es-

tabelecimentos comerciais
instalados nas regiões das zo-
nas sul e oeste da cidade, como
Rocinha, Vidigal, Barra/Barri-
nha, Alto da Boa Vista, Jardim
Botânico, Barra/Riocentro,
Grota Funda, Copacabana, Re-
creio dos Bandeirantes e Gua-
ratiba, que registraram maior
índice pluviométrico, de acor-
do com medições do Sistema
Alerta Rio, da prefeitura da ci-
dade. (Agencia Brasil)
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Ginástica de Trampolim disputa
etapa da Copa do Mundo
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Camila Lopes Gomes

A Seleção Brasileira Femini-
na de Ginástica de Trampolim
viajou na terça-feira (12) para
Baku, no Azerbaijão, onde no fi-
nal de semana dará a largada para
a temporada 2019. As ginastas
Alice Hellen Gomes e Camila
Gomes disputarão a primeira
etapa da Copa do Mundo da
modalidade, que a partir deste
ano terá uma importância ex-
tra: estes eventos contarão
pontos para o ranqueamento
olímpico, que ajudará a definir
os classificados para a Olimpía-
da de Tóquio-2020.

“Esta primeira etapa nos dará
uma ideia da pontuação e classi-
ficação necessárias que os atle-
tas precisarão para obter a clas-
sificação olímpica. Será o pon-
tapé inicial da temporada, além
de ser uma competição muito
forte”, afirmou a treinadora e
coordenadora da Ginástica de
Trampolim da CBG (Confedera-
ção Brasileira de Ginástica), Ta-
tiana Figueiredo.

A Ginástica de Trampolim do

Brasil tentará manter este ano o
bom nível de resultados obti-
dos em 2018, quando alcançou
sua melhor participação na his-
tória dos Mundiais. No torneio
realizado em São Petersburgo
(RUS), as brasileiras chegaram
até à fase semifinal, com Ca-
milla terminando em 14º e Ali-
ce em 15º. “O resultado obti-

do no Mundial do ano passado
foi muito importante para a Gi-
nástica de Trampolim do Brasil.
Elevou a confiança dos atletas e
demonstrou que é possível estar
entre os melhores do mundo”,
disse Tatiana.

Para esta etapa de Baku, a
treinadora do Brasil quer avaliar
as condições das atletas para esta

temporada. “Queremos prepara-
las para que possam alcançar as
metas estabelecidas. Para 2019,
pretendemos ficar entre os 14º
e 16º primeiros colocados nas
copas do mundo; melhorar o re-
sultado nos Jogos Pan-America-
nos, buscando uma medalha; e
classificar os atletas para a se-
mifinal (top 24) no Campeonato
Mundial”, explicou.

Pela programação da Copa do
Mundo de Baku, a primeira bra-
sileira a competir na qualificação
do individual feminino no sába-
do (16) será Alice Gomes, que
integra o Grupo 4, a partir das
8h30 (horário de Brasília), en-
quanto Camilla Gomes participa
do Grupo 5, com início previsto
para às 9h20.

Ainda no sábado, às 12h30,
Camilla e Alice disputarão o qua-
lificatório do Trampolim Sincro-
nizado. Caso avancem para final
do domingo (17), Alice e Cami-
lla competirão a partir das 6h (fi-
nais do individual) e 8h (finais do
sincronizado).
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Cacá Bueno e Sergio Jimenez buscam
novo pódio para Jaguar Brazil Racing O piloto Alberto Otazú (Es-

cola de Pilotagem Interlagos)
tornou-se o primeiro bicam-
peão do Desafio Subaru de
Kart, ao vencer a quinta edição
do evento organizado pelo Clu-
be Subaru de Kart Amador
(CSKA). No último domingo
(10) ele também assumiu a li-
derança do Campeonato
Champs, e começou o Campe-
onato F-Kart Principal na quar-
ta posição, portanto subindo no
pódio nas três competições em
que participou no Kartódromo
de Interlagos.

“Fiquei muito feliz em ven-
cer pela segunda vez consecu-
tiva o Desafio Subaru e pude
comemorar a minha 90ª vitó-
ria e volta mais rápida na car-
reira. O mais legal é que nas três
corridas em que participei hoje
(domingo) andei sempre entre
os quatro primeiros com pilo-
tos fortíssimos na pista e ainda
assumi a liderança da Champs
F-Kart”, festejou Otazú, que na
semana passada também come-
morou três anos de sua estreia
no kartismo.

Como teve problemas na
tomada de tempo, Alberto Ota-
zú largou apenas da 18ª posi-
ção do grid de 22 pilotos do
5º Desafio Subaru de Kart.
Volta a volta ele foi escalando
o pelotão com muitas ultrapas-
sagens, até chegar rapidamen-
te na sexta posição, logo de-
pois de estabelecer a volta
mais rápida (1min07s247). Aí
entrou na briga entre os líde-
res e foi passando um a um, para
assumir a liderança no início da
última volta.

“Não foi nada fácil, largan-
do apenas da 18ª posição, mas
foi uma corrida muito limpa e
todos os pilotos me respeita-
ram. Apenas concorrentes de
alto nível são assim. O que
mais gostei foi que na edição
passada eu venci no Kartódro-
mo Granja Viana e desta vez
em Interlagos, o que demons-
tra que estou andando bem em
qualquer pista”, comentou o bi-
campeão.

Na segunda etapa do F-Kart
Champs Alberto Otazú largou
do segundo posto e brigou por
esta posição até a última volta,
quando foi ultrapassado por
Henrique Morbi. A vitória foi

Alberto Otazú é
bicampeão do

Desafio Subaru e
lidera F-Kart Champs
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Alberto Otazú é bicampeão do Desafio Subaru de Kart

de Alexandre de Laura. Com a
segunda colocação na abertu-
ra do certame na Granja Viana,
e este terceiro lugar, Otazú as-
sumiu a liderança do campeo-
nato com 247 pontos, seguido
de Lucas Chimello com 225 e
Dagmar Viana, com 22 pontos.

Já na primeira etapa da F-
Kart Principal Alberto largou
em quarto e chegou a andar na
segunda posição, mas sem o
desempenho adequado em seu
equipamento – fez apenas a
nona melhor volta -, recebeu a
bandeirada em quarto.

“Foram duas corridas bem
disputas, mas infelizmente não
contei com equipamento para
brigar pela vitória. Mas saio
contente com os dois pódios,
a liderança na Champs e já ser
um dos protagonistas na Prin-
cipal. Vamos ver o que o futu-
ro me proporcionará”, finaliza
Alberto Otazú.

Os dez primeiros no 5º
Desafio Subaru de Kart foram:
1) Alberto Otazú, 16 voltas em
18min11s424; 2) Zeppe Cor-
si, a 0s374; 3) Felipe Huertas,
a 2s334; 4) Giuliano Sciulli, a
5s636; 5) Gabriel Campos, a
6s630; 6) Marco Rezende, a
6s671; 7) Aurílio dos Santos,
a 15s131; 8) Rhonze Rossi, a
15s212; 9) Luciano Monta-
nhez, a 19s096; 10) Doug P7,
a 19s666.

Os dez primeiros na F-Kart
Champs depois de duas etapas
são: 1) Alberto Otazú, 247
pontos; 2) Lucas Chimello,
225; 3) Dagmar Viana, 222; 4)
Arthur Feola, 217; 5) Rafael
pereira, 210; 6) Lucas Panta-
rotto, 196; 7) Duda Secatto,
191; 8) Daniel Freitas, 190; 9)
Alexandre de Laura e Bruno
Monteles, 134.

Os dez primeiros da F-Kart
Principal depois de uma etapa
são: 1) Lucas Chimello, 147
pontos; 2) Bruno Souza, 144;
3) Dagmar Viana, 136; 4) Al-
berto Otazú, 132; 5) Rafael
Pereira, 129; 6) Arthur Feola,
126; 7) Alexandre de Laura,
125; 8) Marco Rezende, 121;
 9) Lucas Pantarotto, 111; 10)
Guilherme Maretti, 110.

Alberto Otazú apoia as
ações da Associação Cruz Ver-
de, Direção para a Vida e Ro-
tary Clube Ponte Estaiada.

Cacá com o engenheiro Gabriel Rodrigues e o diretor técnico
William Lube

Depois de participar em de-
zembro de um dia histórico no
esporte, com o início do primei-
ro campeonato mundial de car-
ros de turismo elétricos, os pi-
lotos Cacá Bueno e Sergio Ji-
menez disputam neste final de

semana a segunda etapa da tem-
porada 2018/2019 do Jaguar I-
PACE eTROPHY. O desafio deste
sábado será na Cidade do México,
no autódromo Hermano Rodri-
guez, que também recebe neste fi-
nal de semana a Fórmula E.

A saga da Jaguar Brazil Ra-
cing começou de forma positi-
va na abertura do campeonato,
na Arábia Saudita: Jimenez su-
biu no pódio após bela ultrapas-
sagem para garantir o segundo
lugar. Cacá Bueno foi o quarto
colocado – tendo a performan-
ce prejudicada após sua estraté-
gia de pneu ser arruinada pela
chuva em pleno deserto saudita
durante os treinos.

“É uma temporada histórica
para o automobilismo e estamos
muito orgulhosos de represen-
tar o Brasil neste projeto incrí-
vel. Começamos bem com um
pódio e um quarto lugar, mas fi-
cou uma sensação de que a gen-
te poderia ser ainda mais forte,
então vamos para o México com
a expectativa de brigar pela vi-
tória”, diz Cacá Bueno, maior
detentor de títulos em atividade
na Stock Car (cinco).

O time brasileiro, que tem
patrocínio de Jaguar, ZEG Ener-
gia Renovável e iCarros, tem

Sergio Jimenez na segunda co-
locação do campeonato – o pi-
loto paulista tem como objeti-
vo neste final de semana sair do
México na liderança da tabela.

“A expectativa para esta se-
gunda etapa é ótima, já que con-
quistamos um pódio na etapa de
abertura e saímos com um bom
segundo lugar. A ideia é repetir
esta performance neste final de
semana na Cidade do México e
buscar a liderança do campeona-
to após esta etapa”, diz Jimenez.

A primeira temporada do
campeonato terá dez etapas em
nove cidades ao redor do mun-
do – a decisão será em Nova
York, com uma rodada dupla.
Todos os pilotos correm com
o mesmo carro, o Jaguar I-
PACE elétrico – o que garan-
te ainda mais equil íbrio e
emoção no campeonato. As
provas  são rea l izadas  nos
mesmos fins de semana da
Fórmula E, com duração de
25 minutos mais uma volta.
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33º Torneio de Verão de Ciclismo terá
categorias válidas pelo ranking nacional

O 33º Torneio de Verão de
Ciclismo ganhou ainda mais im-
portância. A tradicional compe-
tição com quatro etapas, progra-
mada para o período de 21 a 24
de fevereiro, em Ilha Comprida,
no litoral sul paulista, contará
pontos no ranking para mais uma
categoria. Além da Elite, mascu-
lino e feminino, a partir desta
edição a Júnior também somará
pontos no ranking da Confedera-
ção Brasileira de Ciclismo
(CBC). Essa importante altera-
ção deverá motivar ainda mais
ciclistas.

“Estamos felizes por essa
mudança. Isso valoriza ainda mais
o evento e possibilita que os ci-
clistas desta categoria tenham
ainda mais interesse pela dispu-
ta, especialmente os destaques
do estado e país. Todos, sem dú-
vida, sairão ganhando com isso”,
destaca José Reinato, diretor-
geral do Torneio de Verão de Ci-
clismo. “Por outro lado, recebe-
mos a confirmação da CBC para
a primeira Volta para a categoria
Máster, com o Torneio de Inver-
no Máster”, completa. 

As inscrições para a compe-
tição seguem abertas e o prazo
vai até o dia 15 de fevereiro no
site www.treinoonline.com.br,
para as categorias Elite, Open,
Junior (15 a 18 anos), Sênior (35
a 44 anos) e Máster (45 anos em
diante). A Elite, masculino e fe-
minino, aliás, contará pontos
para o ranking da Confederação
Brasileira de Ciclismo (CBC).

As inscrições têm taxa de R$
75,00 até dia 10 de janeiro. De 11
de janeiro a 15 de fevereiro, o va-
lor será de R$ 85,00. Como se vê,
a confirmação antecipada será van-
tajosa para os atletas e equipes.
Mais detalhes também podem ser
obtidos pelo telefone (13)
99711.1779, a com José Reinato.

Serão quatro etapas em um
percurso de 3,1 km, todas com
largada e chegada na Avenida
Marginal Candapui. A Elite mas-
culina, principal categoria, larga-
rá às 8h50. As provas serão rea-
lizadas em circuito plano e,
como a classificação para defi-
nir o campeão do torneio é feita
por pontos (não pela soma dos
tempos de cada etapa), as dispu-
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33º Torneio de Verão de Ciclismo

tas se tornam ainda mais atrati-
vas, sempre com expectativas de
chegadas emocionantes e bastan-
te disputadas.

A programação do evento,
com a duração de cada catego-
ria, será a seguinte: Congresso
Técnico, somente no dia 21/2, na
arena do evento; Open Juvenil/
Junior/Duração: 00h45 + 1 vol-
ta/Largada às 7h40; Máster / Du-
ração: 00h50 + 1 volta / Largada
às 7h40; Elite Masculino/Dura-
ção: 1h30 + 1 volta/Largada às

8h50; Elite Feminino/Duração:
00h50 + 1 volta/Largada às 9h30,
e Open e Sênior / Duração: 00h55
+ 1 volta / Largada às 10h50. 

O 33º Torneio de Verão de
Ciclismo é uma realização da
Liga Santista de Ciclismo, com
supervisão da Federação Paulis-
ta e Confederação Brasileira.
Apoio da prefeitura de Ilha Com-
prida, Ert Uniformes e TR 15.
Mais informações podem ser
obtidas no site
www.lsciclismo.com.br.


