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Volume do comércio varejista
fecha 2018 com alta de 2,3%
Bolsonaro analisa reforma da
Previdência ainda esta semana
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Pais de Marielle Franco cobram
solução para duplo assassinato
Página 5

Brasil participa
na Polônia de
negociações
sobre paz no
Oriente Médio
O ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo,
está na Polônia onde participou na quarta-feira (13) de reunião ministerial, com a presença de representantes de 60
países, em que o tema central
é a discussão sobre a promoção da paz e segurança no Oriente Médio. As conversas se
estendem até esta quinta-feira
(14) em Varsóvia. O chanceler
retorna ao Brasil na sexta-feira (15).
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Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Governador de São Paulo, João Doria
O governador de São Paulo, Primeiro Comando da Capital
João Doria, garantiu que foram (PCC) após a transferência de
tomadas medidas preventivas líderes para presídios federais,
para impedir retaliação de mem- ocorrida na quarta-feira (13).
bros da organização criminosa
“Todas as ações preventivas
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Justiça proíbe crianças
e adolescentes no
Ninho do Urubu
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MPRJ pede interdição da
Cidade do Samba por risco
de incêndio
O Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro
(MPRJ) ajuizou nesta semana
uma ação civil pública (ACP)
pedindo a interdição da Cidade
do Samba, na Gamboa, até que
haja uma reestruturação que

Balneário Camboriú recebe
o São Cristóvão Saúde/São
Caetano em jogo isolado
Balneário Camboriú (SC)
e São Cristóvão Saúde/São
Caetano (SP) se enfrentam
nesta quinta-feira (14) em
jogo único realizado neste dia
pela sétima rodada do returno
da Superliga Cimed feminina
de vôlei 2018/2019. O confronto será às 20h30, no ginásio Multieventos Hamilton
Cruz, em Balneário Camboriú
(SC), e terá transmissão ao
vivo do canal SporTV 2.
O time da casa está na 12ª
colocação da tabela de classificação, com duas vitórias e
15 derrotas.
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17º C

Noite

minimize os riscos de incêndio
no complexo. Os alvos da ação
são o Município do Rio, a Riotur, a Empresa Municipal de
Urbanização (RioUrbe) e a Liga
Independente das Escolas de
Samba (Liesa).
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Copa Interlagos de Kart
estreia com formato
diferenciado e grande pacote
de incentivos e premiações
O kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos (SP), sempre
foi o “berço” dos principais
nomes da história do automobilismo no Brasil. E com o
objetivo de revitalizar este
grande palco do esporte a motor e fortalecer o kartismo nacional, os ex-pilotos Gastão
Fráguas Filho e Rubens Decoussau Tilkian uniram forças
para criar e promover um novo
campeonato, que terá cinco
etapas ao longo deste ano, com

Etapa de Fortaleza (CE)
ganha participação de três
duplas estrangeiras
Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,60
Venda:
3,90

EURO
Compra: 4,22
Venda:
4,23
Alexandra Jupiter e Aline Chamereau (dir) estarão na
disputa em Fortaleza (CE)

O Circuito Brasileiro Open
de vôlei de praia 2018/2019
desembarca em Fortaleza (CE)
na próxima semana, de quartafeira (20) a domingo (24). E a
etapa na capital cearense terá
um atrativo especial, além das
dezenas de craques medalhistas olímpicos, mundiais e panamericanos do Brasil. Três duplas estrangeiras receberam
um wild card (convite) para o
classificatório e buscarão uma
vaga à fase de grupos do torneio.
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rodada dupla.
A Copa Interlagos de Kart
terá todas as provas no kartódromo paulista, com início
nos dias 22 e 23 de fevereiro,
num formato e organização
diferenciados. A competição
terá a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e também da
Federação Paulista de Automobilismo (FASP), com a organização do Interlagos Motor Clube (IMC).
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Ian Gouveia sonha vencer o
Oi Hang Loose Pro Contest
em Fernando de Noronha

Balneário Camboriú

24º C

DÓLAR

Compra: 144,40
Venda: 173,60

Intensificada vistorias nos
alojamentos de atletas em
clubes da capital

Esporte

Comercial
Compra: 3,74
Venda:
3,75

OURO

foram adotadas pelas forças de
segurança do estado de São Paulo e no âmbito federal, prevenindo e resguardando de qualquer
reação. Obviamente que não vamos dizer para vocês quais são
as medidas que tomamos de forma preventiva, por razões óbvias
também”, declarou em coletiva
de imprensa.
Inicialmente, os presos ficarão 360 dias sob custódia federal. Os primeiros 60 dias em
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). O prazo pode ser estendido.
Doria destacou que a ação
cumpriu uma medida judicial.
“São Paulo cumpre seu dever,
realizando determinação judicial que já poderia ter sido cumprida anteriormente e que agora
foi realizada.
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2,2% no volume e de 3,4% na
receita nominal. Na comparação com dezembro de 2017,
as altas foram de 0,6% no volume e de 3,9% na receita.
Das oito atividades
pesquisadas, quatro tiveram
crescimento no volume de vendas, no acumulado do ano: supermercados, alimentos, bebidas e fumo (3,8%), artigos
farmacêuticos, médicos e de
perfumaria (5,9%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (7,6%) e equipamentos
e material para escritório,
informática e comunicação
(0,1%).
Página 3

Foto/Clemente Coutinho

Quinta: Nublado
com aberturas de
sol à tarde. Pode
garoar de manhã e
à noite.

Foto/Divulgação Governo de São Paulo

O presidente dos Estados
Unidos (EUA), Donald Trump,
manifestou descontentamento
com o orçamento provisório
que teria sido acertado entre
legisladores republicanos e
democratas. Ele também deu a
entender que quer evitar outra
paralisação do governo.
Na segunda-feira (11), a
imprensa americana informou
que negociadores do Congresso chegaram a um acordo para
um novo orçamento, que inclui
recursos para a construção de
barreiras de fronteira. O projeto de orçamento de curto
prazo que financia o governo
atualmente perderá a validade
nesta semana.
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Doria diz ter medidas
para conter possíveis
retaliações do PCC

Foto/João Pires

Trump não
está satisfeito
com acordo,
mas quer
evitar nova
paralisação

O volume de vendas do
comércio varejista no país fechou o ano de 2018 com alta
de 2,3%. É a maior alta do setor desde 2013, quando havia
sido registrado um crescimento de 4,3%
O dado, da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), foi divulgado na quarta-feira (13) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O resultado é superior aos 2,1% de crescimento registrado em 2017.
A receita nominal cresceu
4,8% no ano passado. Apesar
disso, de novembro para dezembro, o setor teve quedas de

Ian Gouveia
2019 é o ano de recuperação
para Ian Gouveia no surf e, nada
melhor, do que começar realizando um sonho: vencer o tradicional
Oi Hang Loose Pro Contest, QS

6000, que está de volta à Fernando de Noronha, de 19 a 24 deste
mês. O surfista de 26 anos esteve presente em todas as edições
realizadas na Ilha.
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Intensificada vistorias nos alojamentos
de atletas em clubes da capital

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
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 MA RA ( S P )
A propósito do vereador-presidente Tuma (PSDB) abolir copos de plástico, a hoje deputada estadual Marta Costa (ainda no
DEM hoje PSD) - irmã da vereadora Rute Costa (PSD) - apresentou projeto de lei em 2009, sobre o fim dos mesmos em toda
a municipalidade.
PR E F E I T U RA ( S P )
A presença imediata do mais jovem prefeito da história (no
Século 21) - Bruno Covas (PSDB) - aos eventos que abalam a
cidade (desde o fogo no prédio que desabou no Centro histórico)
dá a ele não só a vivenciar a sociedade em rede, como reconstruções pra sua reeleição
A S S E M B LE IA ( S P)
Professora de Direito e advogada, a eleita deputada (PSL) mais
votada da história (mais de 2 milhões de votos) vai solicitar que
sua foto de identificação ao lado da porta do gabinete seja ao
lado de uma imagem ou de uma foto de São Miguel (Arcanjo). É
diferenciada até nisso.
GOVERNO (SP)
Quem anda se queixando que não terá protagonismo na próxima Mesa Diretora da ALESP, nem uma Secretaria à altura da
bancada de deputados do PROGRESSISTAS (ex-ARENA). O
partido deixou o França (PSB) falando sozinho e levou os votos
pro Doria (PSDB).
CONGRESSO
Entre as perguntas que continuam no ar (pra 2021), uma delas é
se até lá tanto a Câmara dos Deputados como o Senado vão eliminar as votações secretas pras composições das Mesas Diretoras ?
Ou os votantes terão que apelar pela exposição dos votos ?
PRESIDÊNCIA
Após a alta das cirurgias que sofreu em São Paulo, Jair Bolsonaro (PSL que de nano virou giga) voltou com tudo pra seguir
na missão de governar com a perspectiva de aprovar ainda neste
1º ano de mandato as urgentíssimas reformas na Previdência e na
Economia.
J U S T I Ç AS
Se o Supremo vai voltar a cuidar somente de questões constitucionais, respeitando prerrogativas do Executivo e Legislativo,
é porque até então vem se intrometendo em matérias que não lhe
cabem decidir ? E um pacto entre Poderes ? Estará acima da tal
‘harmonia’ ?
PA R T I D O S
Nesta altura do jogo jogado, o que menos importa (no caso de
verba eleitoral dada pra ‘candidatura’ de uma mulher que teria sido
usada pra ‘gastos’ com gráfica) é se o culpado é o dono original do
partido - deputado Luciano Bivar - ou o dono durante a campanha ...
POLÍTICOS
... eleitoral, o atual Secretário Geral de Bolsonaro, Gustavo
Bebianno. O que mais importa é que se um dos 2 for o culpado
de usar a candidata pra usar os 250 mil reais pra fazer caixa partidário que seja punido exemplarmente, conforme prometido na
campanha pelo Presidente.
H I ST Ó R IA S
Pra quem diz já ser candidato à prefeitura paulistana em 2020,
o ex-governador Marcio França (ainda dono paulista do PSB na
busca de sobreviver e se tornar sócio preferencial do diretório
nacional) devia estar pelas ruas. E o vice ? Será o vereador Covas
(ex-PSDB no PODEMOS) ?
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto tornou-se referência da liberdade possível. 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 (SP).

cesar@cesarneto.com
Vacinação contra febre
amarela chega à linha 7-Rubi
da CPTM
Quem passar pelas estações de Piqueri e Pirituba da
linha 7-Rubi da CPTM nesta
quinta-feira (14) e ainda não
tiver se vacinado contra febre
amarela, pode aproveitar a
oportunidade para se imunizar. A vacinação estará disponível nas estações entre 10h e
15h (Pirituba) e 10h e 15h30
(Piqueri).
Quem não conseguir se vacinar no dia, porém, terá outra oportunidade na próxima
terça-feira (19), no mesmo
horário. É importante lembrar
que, para receber o atendimento, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação atualizada.
A febre amarela é uma infecção viral transmitida por
meio do mosquito Aedes aegypti. A contaminação costu-
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ma ser maior entre os meses de
dezembro e maio, por conta do
aumento das temperaturas e das
chuvas. Os principais sintomas
incluem dores de cabeça e no
corpo, febre, calafrios, náuseas, fadiga e vômitos.
A maioria das pessoas melhora depois dos sintomas iniciais, mas cerca de 15% dos
pacientes desenvolvem a fase
crítica da doença, que pode se
manifestar com febre alta, icterícia, hemorragia e insuficiência de múltiplos órgãos. A
vacinação é a prevenção mais
eficaz contra a febre amarela.
De iniciativa das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) Vila
Zatt e Moinho Velho, a ação
recebe o apoio da CPTM, que
abre os espaços nas estações
para a realização de atividades
ligadas à promoção de saúde
e bem-estar dos passageiros.

A Prefeitura
de
São
Paulo está intensificando as vistorias nos alojamentos de atletas em clubes esportivos da capital. A medida foi anunciada na
manhã de quarta-feira (13),
após uma reunião na sede
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), com a
presença de representantes de
Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Portuguesa, Nacional, Juventus e da Federação Paulista
de Futebol.
“O acompanhamento feito
pela Prefeitura e seus órgãos de
fiscalização é contínuo. O que
acontece neste momento é que
se torna prioridade a questão da
inspeção específica dessa prática de uso de alojamentos que
pode vir a oferecer risco para

os atletas”, destacou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Carlos Bezerra Jr.
Na tarde de terça-feira (12),
os clubes foram notificados sobre a obrigatoriedade de manter todos os alojamentos dentro das condições adequadas e
foi deflagrada uma ação para
intensificar as fiscalizações nos
alojamentos de cada time.
“Todos os clubes que não
estão com as suas atividades em
sintonia com a legislação foram
orientados a suspender o funcionamento desses alojamentos
imediatamente para que seja
feita uma avaliação”, diz o secretário.
Um grupo de trabalho composto pelas secretarias de Esportes e Lazer, Urbanismo e Li-

cenciamento, Subprefeituras
e Justiça foi criado para cuidar
dessas averiguações e haverá
um prazo de 90 dias para inspeções, avaliações, acompanhamento e, em casos nos quais
sejam verificados riscos, haverá a interdição do espaço pelo
poder público.
Durante as vistorias serão
observadas todas as medidas
de segurança dentro das edificações, tanto na construção
como nas adaptações. Os
imóveis precisam estar dentro das normas federais, estaduais e do código de edificações do município, no que
diz respeito a instalações
elétricas, para-raios, rotas de
fuga, escadas, acessibilidade,
questões estruturais, itens de

prevenção e combate a incêndios, entre outros.
“O grupo de trabalho começa nesta terça-feira e tem uma
meta de em 90 dias ter todos os
clubes da cidade com alojamentos regularizados”, afirmou
Carlos Bezerra Jr.
Outros clubes
A ação começou pelos grandes clubes e será estendida a
outros órgãos, federações e
sindicatos, nas diversas modalidades, como basquete, vôlei,
futsal e outras, que irão receber ofício solicitando um levantamento completo de todos os
clubes da capital que ofereçam
alojamentos para atletas. A partir deste levantamento será feita a fiscalização dos locais.

São Paulo terá Carnaval de Rua
democrático e descentralizado
O Carnaval de Rua de São
Paulo tem se tornado mais popular a cada ano. Em 2019, a cidade receberá a maior quantidade de desfiles da história.
Serão 516 blocos, em 556 desfiles, e 300 trajetos entre os
dias 23 fevereiro a 10 de março, que compreendem pré-carnaval, o feriado de carnaval e o
chamado pós-carnaval. A expectativa é que cinco milhões de
pessoas participem da folia.
“Esta será mais uma edição
do Carnaval de Rua, que terá as
mesmas premissas de sempre.
Não será permitida a venda de
espaços, nem de abadás que dão
o direito a áreas privilegiadas.
Ele é descentralizado, com desfiles por todas as regiões da cidade, e ele organizado, com um
trabalho feito ao longo de um
ano envolvendo as mais diversas
secretarias”, afirmou o prefeito
Bruno Covas.
A festa desse ano se caracterizará como livre, democrática e descentralizada.Ao todo, 29
subprefeituras terão desfiles direcionados para todos os tipos de
público, com atrações de diferentes ritmos, origens e estilos.
A novidade deste ano é que
a Prefeitura de São Paulo disponibilizou recursos, por meio
da empresa patrocinadora, para
os blocos com até quatro mil
foliões e que tenham pelo menos três anos de história. Para
eles, serão disponibilizados carros de som e ambulâncias, durante os desfiles entre os dias 02
e 05 de março.
De acordo com o secretário
das Subprefeituras Alexandre
Modonezi, o objetivo é expandir os desfiles de rua para mais
regiões da cidade e tornar a festa descentralizada. “O fomento
é uma forma de incentivar os blocos comunitários a participarem
do carnaval de rua, tornando as
demais regiões da cidade tão
atrativas quanto Sé e Pinheiros.”
Foi publicada nesta quartafeira (13) a portaria que divulga
e regulamenta os trajetos dos
desfiles dos blocos durante o

Carnaval de Rua de São Paulo
2019. O material está disponível no Diário Oficial
Blocos Tradicionais
São Paulo tem uma coleção
de blocos que desfilam desde a
época das marchinhas e serpentinas. Este ano, 85 desfiles de
grupos com mais de 10 anos de
fundação marcarão presença nas
ruas da cidade.
A cidade de São Paulo tornou-se conhecida pelo carnaval
da rua nos últimos anos, mas há
blocos tradicionais que desfilam
pelas ruas muito antes da capital
de tornar palco de um dos maiores carnavais de rua do país. O
mais antigo a desfilar neste ano
foi fundado há mais de 70 anos,
o Esfarrapado, nas ruas da região
central desde 1947.
Outros já tradicionais e conhecidos dos foliões são Bloco
do Sargento Pimenta, Bangalafumenga, Bloco Carnavalesco
Do Zé Pereira e Urubó, também
na versão infantil com
o Urubózinho.
Megablocos
Dentre os 516 blocos inscritos, 16 são os chamados megablocos, que costumam receber
grande parte dos foliões por sua
história, tradição e atrações.
Este ano, a Lapa, Pinheiros, Sé
e Vila Mariana receberão grandes desfiles, com artistas consagrados, que prometem animar
as regiões durante todo o período de carnaval.
A Avenida Marquês de São
Vicente entrou pela primeira vez
na lista de trajetos do Carnaval
de Rua e será palco dos megablocos nos dias 2 e 9 de março.
Os blocos Agrada Gregos
e Largadinho desfilarão na avenida e esperam movimentar a
região da Lapa.
A Avenida Faria Lima é muito famosa por receber grandes
blocos de carnaval e por atrair
público de diferentes regiões da
cidade e também de fora dela.
O Casa Comigo fará seu tradicional desfile durante o pré-carna-

val, no dia 23 de fevereiro. No
dia 2 de março, os foliões poderão curtir com o Má-QueBloco.
A região central é a que mais
recebe blocos de carnaval. Este
ano, serão 164 desfiles na Sé,
sendo sete deles, megablocos.
No dia 24 de fevereiro, o
famoso Acadêmicos do Baixo
Augusta percorrerá a Rua da
Consolação com muitas celebridades e hits do samba, axé e
até rock. No dia 2 de março, é a
vez do bloco Tarado Ni
Você percorrer o famoso cruzamento entre as Avenidas
Ipiranga e São João.
O trio elétrico do Bloco Lua
Vai desfilará no dia 4 de março
e no dia 5, será a vez do Agrada
Gregos e Domingo Ela Nao
Vai percorrerão o centro de São
Paulo. Ambos desfilarão
pela Avenida Tiradentes, que
compõe pela primeira vez a lista de trajetos oficiais da folia.
A Avenida Tiradentes também receberá megablocos
no pós-carnaval. Já conhecidos
do carnaval de rua paulistano,
o Bloco do Sebah Vieira percorrerá a avenida no sábado, 09
de março. No domingo, dia 10
de março, é a vez do Bloco
Lexa Sapequinha, com a
funkeira Lexa, estrear no carnaval paulistano.
Fechando o calendário oficial da cidade, Daniela Mercury
desfilará com o bloco Pipoca da
Rainha na Rua da Consolação,
encerrando o desfile de megablocos da região da Sé.
A Avenida Pedro Álvares
Cabral também receberá megablocos. No dia 23 de fevereiro,
será o desfile do famoso Bloco
Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença, que arrasta multidões desde 2015. No dia 24 é a
vez do desfile do Monobloco
fazer a festa.
No dia 3 de março, a via receberá pela primeira vez
o Bloco Bem Sertanejo, do cantor Michel Teló e, no dia 4, o
bloco Pinga Ni Mim. No dia 9,
o bloco Vumbora fará a festa

encer rando as atividades
na Avenida Pedro Álvares Cabral.
Mobilidade e Transporte
A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) preparou um
esquema especial de bloqueios
e desvios para os desfiles
do Carnaval de Rua 2019. Assim
como no ano passado, os grandes blocos irão circular na Avenida Brigadeiro Faria Lima – na
região da Avenida Juscelino Kubistchek e do Largo da Batata, na
Rua da Consolação e na Avenida
Pedro Álvares Cabral (Ibirapuera). A novidade este ano será a
realização de desfiles nas Avenidas Engenheiro Luís Carlos
Berrini, Marquês de São
Vicente e Tiradentes.
Além disso, a região da Vila
Madalena irá adotar mais uma
vez o modelo de Zona de Atenção Especial (ZAE), com o fechamento do quadrilátero formado pelas Ruas Wisard, Girassol, Inácio Pereira da Rocha,
Morás e Simão Álvares.
Em todas as regiões haverá
reforço de agentes e sinalização
com Painéis de Mensagens
Variáveis (PMVs) móveis e faixas de vinil para orientar os motoristas sobre desvios e rotas
alternativas. A recomendação
para quem vai aos desfiles é utilizar o transporte público.
A SPTrans vai reforçar sua
equipe de campo para atender as
pessoas que utilizam os ônibus
para curtir o carnaval. Serão cerca de 400 funcionários, com
apoio de 50 viaturas, trabalhando nas ruas para orientar foliões
e demais passageiros nas regiões que terão interferências por
conta dos blocos.
As informações sobre linhas
de ônibus serão divulgadas pelo
site da SPTrans e também por
agentes, que estarão nas ruas da
cidade, e por informativos instalados nos pontos de ônibus e
no interior dos veículos.
Os desvios são feitos de
acordo com os bloqueios das
vias realizados pela Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET).

Curso de Educação de Jovens e
Adultos tem inscrições abertas
Já é possível se inscrever
para a oitava turma do curso Ensino e Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As inscrições se encerram na
próxima segunda-feira, 18. O
programa de pós-graduação na
modalidade aperfeiçoamento é
oferecido de forma gratuita pelo
Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de
São Paulo, que tem parceria com
o Ministério da Educação
(MEC), e as inscrições podem
ser feitas por meio do Programa Brasil Profissionalizado,

pela internet.
O curso oferece 160 vagas.
Podem participar do processo
seletivo professores que atuam
no ensino profissional do CPS
e de outras instituições públicas
– municipais, estaduais ou federais – do Estado de São Paulo.
Candidatos docentes e gestores
diretamente envolvidos na modalidade EJA têm preferência no
processo seletivo.
Entre os temas do curso, estão estratégias educacionais, educação e trabalho, metodologias
de ensino-aprendizagem, planeja-

mento e avaliação na aprendizagem de jovens e adultos.
Com carga horária total de
200 horas, 160 delas serão feitas à distância. O curso tem início em março e término previsto para setembro. Veja aqui
o edital.
Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do
Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, o Centro Paula
Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs)
e as Escolas Técnicas (Etecs)

estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos
técnicos e integrados, sob a supervisão de uma Etec –, em cerca de 300 municípios paulistas.
Nas Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio,
Técnico integrado ao Médio
e no Ensino Técnico, para os
setores Industrial, Agropecuário
e de Serviços, é de aproximadamente 208 mil estudantes. As
Fatecs atendem mais de 83 mil
alunos nos cursos de graduação
tecnológica.
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Volume do comércio varejista
fecha 2018 com alta de 2,3%
O volume de vendas do comércio varejista no país fechou
o ano de 2018 com alta de 2,3%.
É a maior alta do setor desde
2013, quando havia sido registrado um crescimento de 4,3%
O dado, da Pesquisa Mensal
de Comércio (PMC), foi divulgado na quarta-feira (13) pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O resultado é superior aos 2,1% de crescimento registrado em 2017.
A receita nominal cresceu
4,8% no ano passado. Apesar
disso, de novembro para dezembro, o setor teve quedas de 2,2%
no volume e de 3,4% na receita
nominal. Na comparação com
dezembro de 2017, as altas foram de 0,6% no volume e de

3,9% na receita.
Das oito atividades pesquisadas, quatro tiveram crescimento no volume de vendas, no acumulado do ano: supermercados,
alimentos, bebidas e fumo
(3,8%), artigos farmacêuticos,
médicos e de perfumaria
(5,9%), outros artigos de uso
pessoal e doméstico (7,6%) e
equipamentos e material para
escritório, informática e comunicação (0,1%).
Os segmentos em queda foram combustíveis e lubrificantes (-5%), tecidos, vestuário e
calçados (-1,6%), móveis e eletrodomésticos (-1,3%) e livros,
jornais, revistas e papelaria (14,7%).
O varejo ampliado, que tam-

bém analisa as vendas de veículos e de materiais de construção,
fechou o ano com alta de 5% no
volume de vendas, puxado por
aumentos de 15,1% nos veículos e peças e de 3,5% nos materiais de construção. A receita
nominal do segmento fechou o
ano com alta de 7%.
Na comparação de dezembro
com novembro de 2018, o varejo ampliado teve quedas de 1,7%
no volume de vendas e de 1,9%
na receita nominal. Já na comparação com dezembro de 2018,
houve altas de 1,8% no volume
e de 4,5% na receita.
Dezembro
A queda de 2,2% no volume
de vendas de novembro para de-

zembro foi puxada por recuos de
0,3% nos supermercados, alimentos e bebidas, de 3,7% nos
tecidos, vestuário e calçados, de
5,1% nos móveis e eletrodomésticos, de 5,5% nos equipamentos e material para escritório, informática e comunicação
e de 13,1% nos outros artigos
de uso pessoal e doméstico.
Tiveram alta no mês os segmentos de combustíveis e lubrificantes (1,4%), artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria (0,4%) e livros, jornais e
papelaria (5,7%). Nos outros
setores, que são incluídos no
varejo ampliado, houve quedas
de 2% nos veículos e peças e de
0,4% nos materiais de construção. (Agencia Brasil)

BRF recolhe carne de frango por
risco de contaminação por salmonella
A empresa brasileira de alimentos BRF, dona das marcas
Sadia e Perdigão, anunciou na
quarta-feira (13) o recolhimento de aproximadamente 164,7
toneladas de carne de frango in
natura destinadas ao mercado
doméstico, e de outras 299,6
toneladas do produto que seriam vendidas para outros países.
Em comunicado ao mercado, a
companhia informa que a carne
pode estar contaminada pela
bactéria Salmonella enteritidis.
Já estão sendo recolhidos do
mercado nacional coxas e sobrecoxas sem osso, meio peito
sem osso e sem pele (em emba-

lagens de 15kgs), filezinhos de
frango (embalagem de 1kg), filé
de peito (embalagem de 2kg) e
coração (embalagem de 1kg).
Os lotes possivelmente contaminados foram produzidos nos
dias 30 de outubro de 2018 e
entre 5 e 12 de novembro de
2018, na unidade de Dourados
(MS), e receberam o carimbo de
inspeção do Serviço de Inspeção
Federal (S.I.F. 18 ), vinculado ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que pode
ser verificado na embalagem dos
produtos.
Por precaução, a BRF optou
por recolher todos os lotes. O Mi-

nistério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram informadas do ocorrido
e da decisão da empresa.
A empresa já iniciou o inventário e recolhimento dos produtos que se encontram em rota ou
junto aos clientes no mercado
interno e externo. Além disso,
destacou um grupo de especialistas para investigar as origens
do problema a fim de adotar
medidas para que a contaminação não volte a ocorrer.
A produção da fábrica de
Dourados está mantida, mas, de
acordo com a BRF, “sob um pro-

cesso rigoroso de manutenção e
liberação dos produtos”. O objetivo é assegurar que a ocorrência foi pontual e não se repetirá.
A BRF garante que a Salmonella enteritidis não resiste ao
tratamento com calor, sendo eliminadas quando os alimentos
são cozidos, fritos ou assados –
o que, lembra a empresa, é a regra no consumo de produtos de
frango in natura. Caso os alimentos não sejam devidamente
preparados, a bactéria pode causar infecção gastrointestinal. Os
sintomas mais comuns são: dores abdominais, diarreia, febre e
vômito. (Agencia Brasil)

Faturamento do setor de alimentos
aumentou 2,08% no ano passado
O faturamento do setor de
alimentos brasileiro cresceu
2,08% em 2018, ao atingir R$
656 bilhões, somadas as exportações e as vendas para o
mercado interno. Os dados
foram divulgados na quartafeira (13) pela Associação
Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), na capital paulista. O setor gerou no ano
passado 13 mil postos de trabalho. Segundo a Abia, o total de investimentos em ativos e fusões e aquisições alcançou R$ 21,4 bilhões, com
aumento de 13,4% em relação aos R$ 18,9 bilhões registrados em 2017.
“O setor de alimentos é o
maior empregador dentro da in-

dústria brasileira. Qualquer crescimento na indústria de alimentos é bastante significativo e a
qualidade do emprego gerado é
muito importante. Ano passado,
houve aumento de 0,21% dos
salários dentro da indústria da
alimentação”, disse o presidente executivo da associação, João
Dornellas.
Os setores que mais se destacaram em vendas reais foram óleos e gorduras (12%),
conservas de vegetais, frutas e
sucos (11,2%), desidratados e
supergelados (5,3%), bebidas
(4,3%) e proteína animal
(4,1%). Quanto ao faturamento, o destaque foi para óleos e
gorduras (13,5%), conservas
de vegetais, frutas e sucos

(12,8%), bebidas (5,8%), proteína animal (5,6%) e desidratados
e supergelados (6,8%).
Exportações
De acordo com o balanço
da Abia, no ano passado, as exportações caíram 9,8%, fechando com US$ 35,1 bilhões
de alimentos industrializados
contra US$ 38,9 bilhões registrados em 2017.
O setor exportou para 180
países, o que representou
19,3% do volume total de vendas. A China, que é o maior
importador de alimentos do
Brasil, comprou no ano passado 37,6% a mais do que em
2017. As vendas para a Holanda aumentaram 4% e, para os

Estados Unidos, 3%.
Previsões
De acordo com a Abia, as
previsões para 2019 são de aumento de 2,5% a 3% da produção física (volume), de 3% a 4%
das vendas reais e de cerca de
US$ 40 bilhões nas exportações.
Como consequência da expectativa positiva, empregos (diretos
e formais) podem crescer entre
2% e 3%.
“Com a previsão de implementação das reformas previdenciária e tributária, que resultem
em maior estímulo ao empreendedorismo e à produtividade, a
expectativa é de recuperação em
todos os setores da economia”,
diz a Abia. (Agencia Brasil)

O Ministério de Minas e
Energia criou um grupo de trabalho (GT) para coordenar os
estudos do processo de revisão
do tratado da Hidrelétrica Binacional Itaipu, localizada no Rio
Paraná, na fronteira entre o Brasil e Paraguai. De acordo com
portaria publicada na quarta-feira (13) no Diário Oficial da
União, o grupo será formado
por membros da pasta de Minas
e Energia. O GT terá prazo de 60
dias para apresentar um plano de
trabalho com as etapas necessárias para conclusão dos estudos.
O coordenador do GT poderá ainda convidar especialistas
de outros órgãos e entidades,
bem como representantes da
sociedade civil e de associações, para participar das reuniões e dos trabalhos a serem desenvolvidos.
O trabalho recairá sobre o
Anexo C do tratado, que trata da
parte financeira do acordo. As-

sinado em 1973, o ele prevê
que, em 2023, haverá revisão
dos valores para venda da energia produzida pela usina.
Tanto o Brasil quanto o Paraguai têm direito a 50% da
energia produzida, mas parte da
eletricidade destinada ao país
vizinho é vendida para o Brasil.
Entre outros pontos, a discussão sobre a revisão do Anexo C
vai recair sobre o custo da tarifa e a possibilidade de a energia da usina ser vendida a qualquer comprador, e não somente a Brasil e Paraguai. Depois
dessa data, nova revisão só
ocorrerá em 2073.
A energia vendida ao Brasil
abastece clientes nas regiões
Sul e Sudeste. Uma redução no
volume ofertado ao Brasil ou o
aumento no preço cobrado pela
energia importada poderiam
afetar a tarifa de energia elétrica no Brasil.
A tarifa de Itaipu é calcula-
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Grupo de trabalho vai discutir
revisão do contrato de Itaipu

Usina de Itaipu Binacional
da pelo custo, e um componente importante nessa conta é o
pagamento da dívida (de aproximadamente US$ 27 bilhões)
contraída para construção da
usina. Esse financiamento, cujo
pagamento equivale a cerca de
dois terços da tarifa, estará totalmente amortizado em 2023.
Mantidas as condições atuais,
cada país terá a seu dispor US$

1 bilhão por ano, para investimentos diretos.
A Usina de Itaipu Binacional é líder mundial na geração de
energia limpa e renovável, com
20 unidades geradoras e 14 mil
MW de potência instalada. Atualmente, a usina responde por
17% do mercado brasileiro de
eletricidade e 85% do consumo
paraguaio. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Trump não está satisfeito
com acordo, mas quer evitar
nova paralisação
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump,
manifestou descontentamento com o orçamento provisório que
teria sido acertado entre legisladores republicanos e democratas. Ele também deu a entender que quer evitar outra paralisação
do governo.
Na segunda-feira (11), a imprensa americana informou que
negociadores do Congresso chegaram a um acordo para um novo
orçamento, que inclui recursos para a construção de barreiras de
fronteira. O projeto de orçamento de curto prazo que financia o
governo atualmente perderá a validade nesta semana.
Trump disse a repórteres nessa terça-feira que não está feliz
com o acordo, e que os EUA vão “construir um muro lindo, grande e forte” que, segundo ele, vai manter criminosos e traficantes
de drogas fora do país. O presidente acrescentou que não acredita que haverá outra paralisação.
Um novo projeto de orçamento precisa ser aprovado pelo
Congresso e assinado pelo presidente para evitar uma paralisação do governo. A paralisação parcial anterior durou mais de um
mês, devido a uma disputa sobre recursos para construção do
muro na fronteira com o México. (Agencia Brasil)

Brasil participa
na Polônia de negociações
sobre paz no Oriente Médio
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, está na
Polônia onde participou na quarta-feira (13) de reunião ministerial, com a presença de representantes de 60 países, em que o
tema central é a discussão sobre a promoção da paz e segurança
no Oriente Médio. As conversas se estendem até esta quintafeira (14) em Varsóvia. O chanceler retorna ao Brasil na sextafeira (15).
Os anfitriões são o secretário de Estado dos Estados Unidos
(EUA), Mike Pompeo, e o ministro das Relações Exteriores da
Polônia, Jacek Czaputowicz. Além de Araújo, são esperados o
vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e o primeiro-ministro de
Israel, Benjamin Netanyahu.
O esforço é de buscar alternativas para a construção da paz
no Oriente Médio. A iniciativa foi anunciada na primeira quinzena de janeiro pelo secretário de Estado norte-americano, Mike
Pompeo.
“Será um fórum para os países abordarem uma série de questões críticas em direção a um Oriente Médio mais pacífico”,
afirmou Pompeu, em sua conta no Twitter.
Bilaterais
Paralelamente, Araújo pretende se reunir com as delegações
do Reino Unido e da Argentina. O chanceler britânico, Jeremy
Hunt, será um dos poucos chanceleres europeus a participar do
encontro. A maior parte dos países da região enviará representantes para as discussões.
As conversas com o chanceler britânico ocorrem às vésperas da saída do Reino Unido do bloco União Europeia (UE). A
expectativa, segundo negociadores brasileiros, é intensificar as
relações comerciais bilaterais.
Com o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Jorge
Faurie, Araújo deve dar prosseguimento a conversas já iniciadas
pelos presidentes Jair Bolsonaro e Maurício Macri – primeiro
chefe de Estado estrangeiro a visitar o Brasil após a posse de
Bolsonaro.
Maiores sócios no Mercosul, Argentina e Brasil buscam avanços em negociações do bloco e maior promoção de acordos bilaterais para o comércio entre os dois países. (Agencia Brasil)

Banco do Brasil amplia prazo
para dívidas de produtores
de Brumadinho
O Banco do Brasil anunciou
na quarta-feira (13) que produtores de Brumadinho (MG) poderão prorrogar por um ano o
vencimento de operações de crédito rural. A medida foi adotada
levando em conta os prejuízos
causadas pela tragédia ocorrida
a partir do rompimento da barragem da mineradora Vale na
Mina do Feijão.
A ampliação do prazo para
pagamento poderá ser usufruída
por todos os produtores e cooperativas do município que possuam operações com data de vencimento entre 25 de janeiro e 31
de dezembro deste ano. Os interessados devem procurar suas
agências nos próximos 90 dias,
período em que as dívidas não
serão consideradas vencidas.
“Para as operações de custeio, além da carência de doze
meses, os produtores poderão
dividir o saldo em três parcelas anuais”, informa nota divulgada pela instituição financeira. O Banco do Brasil informa que sua carteira de crédito rural no município de
Brumadinho é composta, em
sua maioria, por agricultores
familiares. São 174 clientes que
mantém R$ 5,3 milhões em operações de crédito.
Outra medida anunciada pela
instituição para beneficiar clientes da área afetada pela tragédia

é o resgate antecipado dos títulos de capitalização, com devolução integral do valor pago. “A
BB Seguros reduziu o tempo de
resgate dos planos de previdência para o mínimo legal”, acrescenta o texto divulgado.
Doações
Após o rompimento da barragem, o Banco do Brasil criou
uma conta corrente voltada para
arrecadar doações ao município.
Segundo a instituição, foram recebidos mais de R$3 milhões de
78 mil doadores. “Os recursos
serão utilizados pela prefeitura
de Brumadinho em ações emergenciais, com acompanhamento
do Ministério Público”, informa
o banco.
Os dados da conta corrente,
que segue aberta, são: Agência
1669-1, Conta 200-3, CNPJ
18.363.929/0001-40. A Caixa
Econômica Federal também está
recebendo doações em uma
conta poupança, com nome Juntos por Brumadinho. Depósitos
e transferências podem ser realizados para a Agência 2808,
Operação 013, Conta 3-5.
Você será direcionado para o
“Fale com a Ouvidoria” da EBC
e poderá nos ajudar a melhorar
nossos serviços, sugerindo, denunciando, reclamando, solicitando e, também, elogiando.
(Agencia Brasil)
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Bolsonaro analisa reforma da
Previdência ainda esta semana
Ministério torna
visitação em
presídios federais
mais rígida
O Ministério da Justiça publicou na quarta-feira (13), em
edição extra do Diário Oficial
da
União,
uma
portaria tornando as regras
para a visitação social de presos nos presídios federais de
segurança máxima mais rígidas. As normas para as visitas
sociais já tinham sido modificadas em agosto de 2017.
O texto da Portaria nº 157
estabelece que, nestes estabelecimentos, as visitas sociais
ficarão restritas ao parlatório
e à videoconferência, sob supervisão, e com o exclusivo
propósito de manter “os laços
familiares e sociais”. No parlatório, os cônjuges, companheiros, parentes e amigos previamente autorizados a visitar o preso ficarão separados por um vidro, conversando com o uso de
um interfone. Apenas os presos
que tenham assinado acordo de
colaboração com a Justiça e os
casos previstos em lei receberão tratamento diferenciado.
Em nota, o ministério explicou que, com a publicação
da portaria, o Sistema Penitenciário Federal passa a ter uma
regra única. Até então, o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen)
ou os diretores dos presídios
federais podiam restringir as
visitas sociais em pátio por
meio de atos administrativos
específicos. “Com a mudança,
a visita social em pátio passa a
ser uma exceção à regra”, informa a pasta.
As visitas em parlatório durarão, no máximo, três horas e
deverão ser previamente agendadas. Poderão ser semanais,
sempre em dias úteis, entre as
13h e as 19h30. Cada preso
poderá receber até dois visitantes, sem considerar crianças,

que só poderão ingressar no
estabelecimento acompanhadas por um responsável.
Os presos que, por 360
dias ininterruptos, apresentarem “ótimo comportamento”
terão direito a voltar a receber
as visitas no pátio de visitação,
uma vez ao mês. O benefício
deverá ser autorizado pelo diretor do estabelecimento penal, de forma devidamente fundamentada em relatório. O prazo de 360 dias começa a valer
a partir desta quarta-feira para
os presos que já se encontram
cumprindo pena em estabelecimentos penais federais de
segurança máxima, ou da data
da efetiva de inclusão no estabelecimento penal para futuros
detentos do sistema.
Interrupção ou suspensão
Os encontros poderão ser
interrompidas ou suspensas
caso os agentes penitenciários
suspeitem que o preso e qualquer visitante estejam utilizando linguagem cifrada para
transmitir mensagens ou que o
visitante esteja aproveitando a
ocasião para se comunicar
com presos ou visitantes em
outras cabines do parlatório.
O mesmo ocorrerá se a segurança identificar que as partes infringiram as regras de segurança, dentre as quais, a proibição de insinuações e conversas privadas com servidores e
prestadores de serviço; utilização de papéis e documentos
falsificados para identificação
do visitante; posse de item
proibido em portaria do Diretor do Departamento Penitenciário Nacional ou o uso de
roupas proibidas. O próprio
preso poderá solicitar a interrupção ou a suspensão da visita. (Agencia Brasil)

Alcolumbre diz que
Senado não terá
Comissão Permanente
sobre segurança
O Senado não deverá ter uma
14ª comissão permanente para o
tema Segurança Pública. Para o
presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é preciso
haver um enxugamento da estrutura da Casa. “Vamos discutir na
Mesa Diretora, mas o sentimento é de não criar mais uma comissão. A sugestão é muito válida, mas o sentimento da Casa é
enxugar a máquina do Senado.
Então, neste primeiro momento, não há o desejo de se criar
mais uma comissão”, disse na
quarta-feira (13).
Um projeto de resolução para
criação do colegiado (PRS 39/
2017) havia sido apresentado pelo
senador Elmano Ferrer (Pode-PI).
Apesar de não apoiar a proposta,
Alcolumbre não descartou a criação de uma subcomissão, no âmbito da CCJ, para tratar do tema.
Na Câmara existe uma Comissão
de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado.
Presidências
O presidente do Senado
aguarda para esta quarta-feira a
definição de partidos e blocos
partidários sobre os membros
das comissões permanentes. A
partir daí ele pretende dar início
ao processo de “aclamação” dos
presidentes dos colegiados. Até
mesmo a ordem do dia do Plenário, que estava prevista para as
16h, foi suspensa para que as
comissões possam ser definidas
e as reuniões convocadas para
início dos trabalhos.
“As comissões que tiverem

a maioria da sua composição já
indicada, ainda hoje será feita a
eleição”, disse. O presidente do
Senado destacou o entendimento entre os senadores para uma
composição que pudesse harmonizar o Senado, inclusive
com a determinação dos vicepresidentes de algumas comissões, sempre, segundo ele, com
o objetivo de retomar o rito natural dos trabalhos.
“Acho que quem ganha é a
Casa, para o Senado começar a
trabalhar. Porque, para se votar
as matérias no Plenário, é importante que as comissões produzam, que possam voltar às
suas atividades normais”, disse.
Reformas
Alcolumbre reafirmou o
compromisso do Senado de votar as reformas necessárias para
estabilizar o país, como a da Previdência, ou projetos importantes, como o pacote anticrime
encaminhado pelo ministro da
Justiça, Sergio Moro.
“Tem muita especulação em
relação a isso, mas o sentimento da Casa em relação à reforma
da Previdência é muito positivo,
porque todo mundo compreende que os estados estão quebrados, os municípios estão necessitados e o governo federal precisa dar para o Estado brasileiro
uma nova alternativa, um novo
caminho. A reforma da Previdência é fundamental para diminuir
distorções e desigualdades e fazer do Brasil um país mais justo”, disse. (Agencia BrasiL)

O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, informou na quarta-feira (13) que
a proposta de reforma da Previdência está finalizada e deverá
ser analisada pelo presidente Jair
Bolsonaro entre esta quinta-feira (14) e sexta-feira (15).
[A proposta] está pronta. O
presidente vai recebê-la quintafeira ou sexta-feira, quando nos
convocar. Estamos aguardando a

vinda dele aqui para Brasília”,
disse a jornalistas após sair de
uma reunião com o ministro da
Economia, Paulo Guedes, e deputados federais integrantes da
Frente Parlamentar pelo Livre
Mercado. Bolsonaro chegou a
capital federal no início da tarde e deve despachar no Palácio
da Alvorada nos próximos dias.
Marinho evitou dar qualquer
detalhe da proposta de reforma

da Previdência, como idade mínima e regras de transição. “A
proposta vai ser a apresentada à
sociedade logo após o presidente se debruçar sobre o tema, ele
é quem precisa dizer se o material que nós produzimos esta adequado, dentro do pensamento
dele”, acrescentou.
Na terça-feira (12), o secretário da Previdência disse que o
texto final da reforma é “bem

diferente” da minuta do projeto
que vazou para a imprensa na semana passada. Nessa minuta, o governo proporia idade mínima única de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. Além disso, 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%. (Agencia Brasil)

Doria diz ter medidas para conter
possíveis retaliações do PCC
O governador de São Paulo,
João Doria, garantiu que foram
tomadas medidas preventivas
para impedir retaliação de membros da organização criminosa
Primeiro Comando da Capital
(PCC) após a transferência de
líderes para presídios federais,
ocorrida na quarta-feira (13).
“Todas as ações preventivas
foram adotadas pelas forças de
segurança do estado de São Paulo e no âmbito federal, prevenindo e resguardando de qualquer
reação. Obviamente que não vamos dizer para vocês quais são
as medidas que tomamos de forma preventiva, por razões óbvias também”, declarou em coletiva de imprensa.
Inicialmente, os presos ficarão 360 dias sob custódia federal. Os primeiros 60 dias em
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). O prazo pode ser estendido.
Doria destacou que a ação
cumpriu uma medida judicial.
“São Paulo cumpre seu dever,
realizando determinação judicial que já poderia ter sido cumprida anteriormente e que agora
foi realizada. Vinte e dois membros, incluindo o líder Marcola

[Marcos Hebas Camacho] já foram conduzidos para penitenciárias federais com isolamento
devido”, declarou.
O secretário de Segurança
Pública, general João Camilo
Campos, afirmou que os detalhes da operação foram
discutidos com a Secretaria de
Operações Integradas do Ministério da Justiça. “A operação foi
absolutamente perfeita. Se tivesse que colocar em um grau de
zero a dez, diria grau dez. Conseguimos movimentar aqueles
que seriam transferidos no momento adequado, conseguimos
que aeronaves saíssem no momento previsto e tocassem o
solo em Presidente Prudente
com segurança, que a escolta
acontecesse”, detalhou.
Doria apontou ainda que a
decisão do local em que serão
custodiados os 22 presos cabe
ao Departamento Penitenciário
Nacional (Depen) do Ministério
da Justiça, responsável pelos
cinco presídios federais: Brasília (DF), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN)
e Porto Velho (RO). “Não nos
cabe mais. A partir de agora, os
custodiados estão sob responsa-

bilidade do governo federal, na
medida que deixaram o solo do
governo do estado de São Paulo”, destacou.
A ação integrou diversos órgãos estaduais e federais: as secretarias de Segurança Pública e
de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo, a Força
Aérea Brasileira (FAB), o Exército Brasileiro, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
Pedido
Os detentos estavam no presídio de Presidente Venceslau,
no interior do estado. No pedido formulado à Justiça pelo
Ministério Público de São
Paulo (MP), os promotores
dizem que investigações apontavam para a existência de planos para tentar libertar Marcos Hebas Camacho, o Marcola, considerado o principal líder da organização criminosa.
“Os alvos da ação já teriam
gasto dezenas de milhões de
dólares nesse plano, investindo fortemente em logística,
compra de veículos blindados,
aeronaves, material bélico, armamento de guerra e treinamen-

to de pessoal”, afirma o documento.
Em novembro do ano passado, a Justiça havia autorizado, a
pedido do Ministério Público, a
transferência de outros cinco líderes do PCC para presídios de
segurança máxima federal.
Reação
Em maio de 2006, o PCC
reagiu às informações de que
líderes da organização seriam
transferidos para uma penitenciária de segurança máxima, o que incluiria Marcola. A
facção criminosa articulou
rebeliões em 74 penitenciárias do estado. Na madrugada
de sexta-feira, dia 12, agentes
penitenciários, policiais, viaturas, delegacias de polícia,
cadeias e prédios públicos passaram a ser alvo de ataques em
todo o estado.
Em resposta aos ataques articulados pelo PCC, agentes do
Estado saíram às ruas para retaliação. A onda de violência promovida por agentes do Estado e
integrantes do PCC em 2006
deixou 564 mortos e 110 feridos entre os dias 12 e 21 de
maio. (Agencia Brasil)

Justiça suspende novas licenças para
mina próxima a Belo Horizonte
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou
que o governo do estado interrompa todos os processos relacionados a novos pedidos de licenciamento para a Mina Casa
Branca. Também estão vedados
qualquer outro ato autorizativo
ambiental. A medida deve durar
até a conclusão de uma perícia
judicial a ser agendada.
A Mina Casa Branca pertence à Mineração Geral do Brasil
(MGB) e se situa na região da
Serra do Rola Moça, nos limites
dos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité e Brumadinho. De acordo com a decisão,
a mineradora também está impedida de praticar qualquer ato relacionado com a implantação de
novas atividades na mina.
O despacho foi assinado na
segunda-feira (11) pela juíza
Renata Bonfim Pacheco, pouco
mais de duas semanas após a tragédia ocorrida em decorrência
do rompimento da barragem da
Vale na Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A magistrada atendeu pedido em ação civil
pública movida pelas organizações não governamentais Ecologia e Observação de Aves (Ecoavis) e o SOS Rio das Velhas
(Instituto Guaicuy).
Além da mineradora MGB,
são réus no processo o estado
de Minas Gerais, a AdvocaciaGeral do Estado, a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais

(Copasa) e o Instituto Estadual
de Florestas (IEF-MG). Em
caso de descumprimento da decisão, eles deverão arcar conjuntamente com uma multa diária de
R$ 100 mil.
Conselho
De acordo com as ONGs, a
mineradora obteve em novembro de 2018 anuência do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça
para desenvolver atividades na
Mina Casa Branca, que preveem
o escoamento do minério por
dentro da unidade de conservação. “Estruturas requeridas pelo
empreendimento estão localizadas na zona de amortecimento e
no interior do parque. O empreendimento minerário em questão apresentaria incontáveis impactos ambientais”, alegaram as
entidades.
Criado em 27 de setembro
de 1994, com 3.940 hectares, o
Parque Estadual da Serra do Rola
Moça abriga alguns dos mananciais que abastecem a capital
mineira. Situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte,
é o terceiro maior parque em
área urbana do país.
Na decisão, a juíza levou em
consideração a recomendação
apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
ao IEF-MG em 17 de dezembro
de 2018, segundo a qual não deveria ser concedida autorização

para atividades minerárias ou de
transporte de minério dentro dos
limites do parque. “O princípio
da prevenção é balizador no direito ambiental, enfatizando a
prioridade que deve ser dada às
medidas que previnam e, não
simplesmente, reparem a degradação ambiental. A finalidade é
evitar que o dano chegue a ser
produzido”, argumenta a juíza
Renata Bonfim Pacheco.
A perícia judicial pedida pelas ONGs deve avaliar se há alternativas tecnológicas mais seguras à barragem de rejeitos de
mineração, se há população na
área considerada como Zona de
Autossalvamento, se há de risco
ecológico e risco a mananciais
onde ocorra captação para abastecimento público de água e se há
estudo adequado de ruptura hipotética considere o cenário de maior dano. “Entendo que o pleito inicial deve ser acatado, já que o interesse público será protegido
pela decisão sub judice, considerando os princípios da prevenção
e da precaução na proteção ao
meio ambiente”, diz a decisão.
Represa
No estado do Rio de Janeiro, procuradores do Ministério
Público Federal (MPF), que se
mobilizaram após a tragédia de
Brumadinho, fazem amanhã (14)
uma vistoria na barragem de Juturnaíba, juntamente com fiscais
do Instituto Estadual do Ambi-

ente (Inea) e do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e com
representantes da Agência Nacional de Águas (ANA) e da Prolagos (concessionária dos serviços água e esgoto na região). A
inspeção tem como objetivo fiscalizar a segurança da estrutura,
que preocupa a população que
mora nos arredores.
A barragem de Juturnaíba não
está vinculada à atividade de mineração. É uma represa situada
entre os municípios de Araruama e Silva Jardim, responsável
pelo abastecimento de água na
Região dos Lagos. No último
Relatório de Segurança de Barragens, da Agência Nacional de
Águas (ANA), publicado em
2017, ela foi listada com alto
risco de dano potencial.
No dia 1º de fevereiro, o
MPF convocou órgãos ambientais para informarem em 20 dias
se a barragem estava em dia com
todas as condicionantes previstas nas autorizações concedidas
para seu funcionamento. Os laudos devem ser entregue pelo
Inea, ANA, ICMBio. A concessionária Prolagos também deverá se manifestar. A medida foi
adotada após ambientalistas do
Movimento Baía Viva denunciarem a existência de problemas
estruturais. A entidade foi convocada para apresentar, também
em 20 dias, detalhes dos riscos
identificados. (Agencia Brasil)

Justiça proíbe crianças e
adolescentes no Ninho do Urubu
Crianças e adolescentes não
poderão entrar no Centro de
Treinamento do Flamengo, mais
conhecido como Ninho do Urubu. A proibição foi determinada na quarta-feira (13) em decisão liminar da 1ª Vara de Infância, da Juventude e do Idoso
da capital.
Os menores de idade não
poderão entrar, permanecer,
nem participar de atividades do
centro de treinamento até o julgamento do mérito da ação,

proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O descumprimento da decisão pode gerar uma multa de R$
10 milhões ao clube e de R$ 1
milhão ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.
O juiz Pedro Henrique Alves, que assina a liminar, disse
que foram encontradas irregularidades em fiscalizações anteriores ao incêndio que deixou
10 mortos e três feridos na última sexta-feira (8).

O serviço da 1ª Vara da Infância já havia constatado problemas relacionados “às acomodações, alimentação, atenção à saúde, à educação, acompanhamento pedagógico e psicológico, documentação de
cada atleta, equipe profissional
e convivência familiar e comunitária”.
A decisão acrescenta que,
em nova fiscalização no local,
após o incêndio, a equipe da Vara
da Infância e da Juventude cons-

tatou que o Flamengo havia tomado medidas sem comunicar
à Justiça, entre elas o alojamento dos adolescentes nos contêineres que pegaram fogo.
“Assim, certo é que não se
desincumbiu o Clube de Regatas do Flamengo de todas as suas
obrigações, quer preconizadas
no Estatuto da Criança e do Adolescente, quer nas legislações
trabalhista, sanitária e de postura municipal, dentre outras”, disse o juiz. (Agencia Brasil)
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São Cristóvão Saúde/São Caetano
“É o nosso primeiro ano de
projeto, essa vai ser nossa primeira transmissão ao vivo pelo
SporTV, para o Brasil conhecer
o time de Balneário, que foi abraçado pela prefeitura, e que temos
perspectiva de continuação. A
ideia é fazer um grande jogo para

que todos consigam ter a dimensão do nosso trabalho. O time de
São Caetano vem de vitórias seguidas, nós de derrotas, mas esperamos fazer uma boa partida
dentro de casa para voltarmos a
vencer”, disse Thomas.
Pelo São Cristóvão Saúde/

São Caetano, o técnico Antônio
Rizola está confiante após os últimos bons resultados – vitórias
em sequência sobre Dentil/Praia
Clube (MG), Curitiba Vôlei (PR)
e BRB/Brasília Vôlei (DF) – mas
quer o grupo focado.
“Essa é mais uma partida que
funciona como uma final para
nós, já que iremos enfrentar um
adversário direto e, conforme
vamos adquirindo confiança, no
caso das três vitórias consecutivas, aumenta a expectativa das
pessoas e nossa mesma, o que
leva a aumentar também a responsabilidade. Vamos trabalhar
para administrar essa ansiedade
em querer fazer novamente um
bom resultado e revertê-la para
que esse resultado venha de forma natural cumprindo as determinações táticas”, disse Rizola.
A sétima rodada do returno
terá outras partidas na sexta-feira (15) e também no sábado (16).

Foto/Clemente Coutinho

Ian Gouveia sonha vencer o Oi Hang Loose
Pro Contest em Fernando de Noronha

Ian Gouveia
2019 é o ano de recuperação
para Ian Gouveia no surf e, nada
melhor, do que começar realizando um sonho: vencer o tradicional Oi Hang Loose Pro Contest, QS 6000, que está de volta
à Fernando de Noronha, de 19 a
24 deste mês. O surfista de 26
anos esteve presente em todas as
edições realizadas na Ilha, mui-

tas delas como espectador, ainda quando criança, acompanhando seu pai, Fábio Gouveia, e não
esconde um sonho: vencer o
evento e sair na frente no ranking
que classifica os dez melhores
surfistas do Mundo para o Championship Tour (CT), a primeira
divisão da modalidade.
Mais do que ganhar os 6 mil

pontos no ranking, há todo o simbolismo do título do mais tradicional campeonato de surf do
País, sem dúvida, o mais desejado no Brasil em ondas tubulares.
Soma-se a isso, marca ser sua patrocinadora desde seus tempos de
criança e, antes disso, acompanhar
toda a carreira de seu pai. “As expectativas são as melhores, a ansiedade enorme. Já são sete anos
que não rola o evento lá”, afirma.
Ian tem uma forte ligação
com Noronha e com o Oi Hang
Loose Pro Contest. Especialista
em tubos, ganhou grande bagagem justamente nas ondas locais.
“Fui em todas as edições do
Hang Loose em Noronha. Meu
pai sempre me levou para lá quando ia competir. Morava em Recife, era pertinho, e mesmo
quando fui morar em Floripa,
continuei indo para lá. O meu
primeiro QS da vida foi em Noronha”, conta.
Outra grande recordação foi
em sua segunda participação no
QS, em 2009, sendo o quinto

colocado, então com apenas
16 anos de idade. “Foi muito
especial, um evento que rolaram altas ondas, consegui fazer boas baterias e acabei perdendo nas quartas para o Bruno
Santos, que acabou campeão da
etapa”, lembra.
Agora dez anos depois, o cenário é totalmente diferente,
com muito mais vivência na bagagem, mas o sonho de vencer é
o mesmo. “Em 2009 eu estava
começando no Circuito, era só
um moleque sem experiência,
que gostava de me divertir e pegar ondas”, argumenta.
“Com certeza, sonho em vencer esse evento, principalmente
sendo em Noronha. Meu pai já
venceu o Hang Loose Pro Contest antes mesmo de eu nascer e
repetir esse mesmo feito, ainda
mais em Noronha, seria algo especial, que sempre passou pela
minha cabeça”, revela Ian Gouveia,
eliminando qualquer pressão, em
competir o evento de seu patrocinador. “Isso até me motiva”.

Copa Interlagos de Kart estreia com
formato diferenciado e grande pacote
de incentivos e premiações
O kartódromo Ayrton Senna,
em Interlagos (SP), sempre foi
o “berço” dos principais nomes
da história do automobilismo no
Brasil. E com o objetivo de revitalizar este grande palco do esporte a motor e fortalecer o kartismo nacional, os ex-pilotos
Gastão Fráguas Filho e Rubens
Decoussau Tilkian uniram forças
para criar e promover um novo
campeonato, que terá cinco etapas ao longo deste ano, com rodada dupla.
A Copa Interlagos de Kart
terá todas as provas no kartódromo paulista, com início nos dias
22 e 23 de fevereiro, num formato e organização diferenciados. A competição terá a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e
também da Federação Paulista de
Automobilismo (FASP), com a
organização do Interlagos Motor
Clube (IMC).
Com a Copa Interlagos de
Kart, os promotores visam retomar os tempos áureos do kartismo na pista de Interlagos, mas

com um conceito de modernidade, inovação, além de uma organização de credibilidade,
com a chancela dos principais
órgãos do esporte, apresentando um pacote inédito e atraente de prêmios e incentivos para
os participantes.
Com apoiadores e parceiros,
o campeonato almeja beneficiar
seus competidores com inscrições subsidiadas, num esforço
para que sejam os valores mais
baixos possíveis, incentivando a
participação de todos.
Entre os diferenciais da Copa
Interlagos de Kart também estão
premiações como treino de Fórmula Academy a cada etapa, treinos psicofísicos na Pilotech, inscrições subsidiadas e prêmios em
dinheiro. O pacote completo com
todos os benefícios e premiações
será divulgado em breve.
“Nosso objetivo é retomar a
pista de Interlagos, mas com um
trabalho diferenciado para tentar
contribuir para o kartismo / automobilismo nacional. Comecei
a correr nesta pista e três anos

depois conquistei o título Mundial de Kart. Tenho um carinho
especial por Interlagos e está
sendo muito especial fazer parte deste projeto com novas formas de incentivos e premiações. Esperamos que a Copa Interlagos de Kart possa fortalecer e profissionalizar ainda
mais o kartismo no Brasil”, declarou Fráguas, campeão Mundial de Kart em 1995 e que
também atua como manager de
pilotos no Brasil e exterior.
Tilkian também destaca a
oportunidade de voltar a ter em
Interlagos corridas emocionantes, revivendo uma fase memorável do kartódromo.
“Nosso objetivo com a Copa
Interlagos é criar um campeonato que reacenda a paixão e o entusiasmo pela modalidade, trazendo de volta os tempos áureos do
kartismo paulista nos anos 90,
com muitos pilotos e provas cheias de emoção. Todas as etapas
serão disputadas no sistema de
rodada dupla”, explicou Tilkian.
De acordo com Cláudio Wil-

son Vieira, presidente do IMC, a
proposta vem de encontro a demandas de vários profissionais
do kartismo. “Há algum tempo,
vários pilotos, chefes de equipe
e preparadores nos procuravam
para realizar mais provas no kartódromo Ayrton Senna e justificavam seus pedidos pelas dificuldades de seus vários traçados. A iniciativa de Fráguas e
Tilkian é muito bem-vinda e
tem todo o nosso apoio”, ressaltou o dirigente.
A Copa Interlagos de Kart
poderá contar com até 12 categorias: Mirim, Cadete, F4, Históricos, Júnior Menor, Júnior,
KZ, KZ Sênior, Força Livre,
Sprinter, Sênior, Super Sênior e
Sprinter.
Confira o calendário da temporada 2019 da Copa Interlagos
de Kart:
• 1ª etapa – 22 e 23 de fevereiro; • 2ª etapa – 19 e 20 de
abril; • 3ª etapa – 24 e 25 de
maio; • 4ª etapa – 30 e 31 de
agosto; • 5ª etapa – 29 e 30 de
novembro.

Circuito Brasileiro

Etapa de Fortaleza (CE)
ganha participação de três
duplas estrangeiras

Foto/Divulgação

Balneário Camboriú (SC) e
São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) se enfrentam nesta quinta-feira (14) em jogo único realizado neste dia pela sétima rodada do returno da Superliga Cimed feminina de vôlei 2018/
2019. O confronto será às
20h30, no ginásio Multieventos
Hamilton Cruz, em Balneário
Camboriú (SC), e terá transmissão ao vivo do canal SporTV 2.
O time da casa está na 12ª
colocação da tabela de classificação, com duas vitórias e 15
derrotas. A equipe paulista ocupa a décima posição, após conseguir quatro resultados positivos e 13 negativos.
Para a partida de amanhã, o
técnico do Balneário Camboriú,
Maurício Thomas, quer voltar a vencer na competição, especialmente
por jogar em casa, com o apoio da
torcida catarinense, que tem enchido o ginásio a cada partida.

Foto/ Osvaldo F.

Balneário Camboriú recebe o
São Cristóvão Saúde/São Caetano

Kantor (esq) e Losiak subiram cinco vezes ao pódio no
Circuito Mundial 2018
O Circuito Brasileiro Open
de vôlei de praia 2018/2019
desembarca em Fortaleza (CE)
na próxima semana, de quartafeira (20) a domingo (24). E a
etapa na capital cearense terá
um atrativo especial, além das
dezenas de craques medalhistas olímpicos, mundiais e panamericanos do Brasil. Três
duplas estrangeiras receberam um wild card (convite)
para o classificatório e buscarão uma vaga à fase de grupos
do torneio.
No naipe masculino, estão
inscritos os poloneses Losiak/
Kantor, que disputaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e conquistaram cinco medalhas na temporada passada no
Circuito Mundial. Também estão na disputa os austríacos Seidl, que também disputou a Rio2016, e seu parceiro Philipp
Waller, campeões de uma etapa
do tour internacional em 2018.
Eles disputam o classificatório
com outros 30 times em jogos
eliminatórios diretos.
Entre as mulheres, a competição terá a presença das
francesas Alexandra Jupiter e
Aline Chamereau, que contam
com suporte brasileiro. A coordenação do projeto é de Lissandro Carvalho, apoiado por
Elmer Calvis Lopes, técnico e
preparador físico das seleções
adultas do país. Ambos foram
contratados visando os Jogos
Olímpicos de Paris, em 2024,
quando a França terá direito a
ao menos uma vaga em cada
naipe por ser país-sede.
“Realizamos um período de
treinamentos em Fortaleza
(CE) em abril de 2018, que na
época era a cidade onde estava
morando, quando conheci o
projeto. E neste ano resolvemos fazer toda a preparação
para o Circuito Mundial e a
corrida olímpica no Rio de Janeiro. Sabemos que o vôlei de
praia brasileiro é o mais competitivo do mundo e reúne os
melhores times. O nível é muito alto, e foi uma estratégia que
Lissandro já havia adotado em
dois ciclos olímpicos anteriores com a Itália”, disse Elmer,
que completou.
“Agradeço muito à Confederação Brasileira de Voleibol
pela oportunidade de disputarmos a etapa de Fortaleza, começamos os contatos em novembro. É o melhor campeonato nacional do mundo e as
garotas terão a experiência de
passar pela pressão do classificatório, enfrentar grandes
equipes. Temos certeza que
será um ingrediente fundamen-

tal na preparação, na busca por
evolução e para atingirmos
nossas metas. Será a primeira
vez que uma dupla francesa disputa uma etapa do Open, queremos fazer um bom trabalho”.
A etapa de Fortaleza (CE),
a quinta da temporada 2018/
2019 do Circuito Brasileiro,
contará com 24 duplas em cada
naipe. Os 16 times mais bem
colocados no ranking de entradas já estão garantidos na fase
de grupos, enquanto outras
oito vagas permanecem ‘abertas’ e serão decididas no torneio classificatório, com a
presença das duplas estrangeiras. Os homens jogam na quarta-feira, e as mulheres, no dia
seguinte.
As partidas também serão
transmitidas ao vivo pelo Facebook da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a partir de quinta-feira (21.02). Já
as disputas de medalha dos
dois naipes, no sábado (23.02)
e domingo (24.02), serão exibidas ao vivo exclusivamente
pelos canais SporTV. A entrada ao público na arena montada no Aterro da Praia de Iracema é franca e os atletas participarão de sessões de autógrafo e visitas sociais na véspera
da competição.
O Circuito Brasileiro 18/
19 conta com sete etapas, começando em setembro de
2018 e seguindo até abril deste ano. Na primeira etapa da
temporada, disputada em Palmas (TO), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR) e Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) ficaram com
a medalha de ouro. Já na segunda parada, disputada no mês de
outubro, em Vila Velha (ES),
títulos para Guto/Saymon (RJ/
MS) e Fernanda Berti/Bárbara
Seixas (RJ).
Em Campo Grande (MS),
em novembro do ano passado,
ouro de Pedro Solberg/Bruno
Schmidt ( RJ/DF) e Ágatha/
Duda (PR/SE). Já em janeiro
deste ano, na retomada do tour
em São Luís (MA), títulos para
Ricardo/Álvaro Filho (BA/PB)
e Ana Patrícia/Rebecca (MG/
CE). Ainda serão disputadas etapas em Natal (RN), em março,
e João Pessoa (PB), em abril.
Além das duplas campeãs
de cada etapa, também existem
os campeões gerais da temporada, somando a pontuação obtida nos sete eventos. A competição distribui R$ 45 mil às
duplas campeãs dos dois naipes, e todos os times na fase
de grupos são premiados. Ao
todo, são distribuídos quase
R$ 500 mil por etapa.

