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Familiares de mortos em Brumadinho
rejeitam proposta da Vale

Mercado financeiro reduz projeção
de déficit nas contas públicas
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Governo fixa idade mínima de 65
anos para homens e 62 para mulheres

Suspeita de “laranjas”
no PSL não afeta governo,

 diz líder do partido

Esporte
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Comercial
Compra:   3,74
Venda:       3,74

Turismo
Compra:   3,59
Venda:       3,89

Compra:   4,22
Venda:       4,23

Compra: 146,77
Venda:     173,25

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

26º C

18º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva. Noite
chuvosa.

Previsão do Tempo

Jason Momoa alcançou
fama mundial ao dar vida a
Aquaman nos cinemas. O ator
havaiano com pinta de lenhador
também faz sucesso no Youtu-
be em vídeos nos quais mostra
precisão no arremesso de ma-
chado. Com isso, tem ajudado
a difundir o esporte nascido no

Arremesso de machado é
novidade na edição 2019

do Arnold Sports
Festival South America

Canadá e que tem ganhado
adeptos no Brasil. Uma opor-
tunidade para conhecer mais
sobre a modalidade será par-
ticipar do Arnold Sports Fes-
tival South America 2019, de
12 a 14 de abril, no  Transa-
mérica Expo Center, em São
Paulo.                        Página 6

Corinthians-Guarulhos e São
Francisco Saúde/V. Ribeirão

fazem partida isolada

Corinthians-Guarulhos

Um jogo será realizado nes-
ta sexta-feira (15) na abertura da
sexta rodada do returno da Super-
liga Cimed masculina de vôlei
2018/2019. Colados na tabela,
Corinthians-Guarulhos (SP) e São
Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão
(SP) se enfrentam às 19h no giná-
sio da Ponte Grande, em Guaru-
lhos (SP), com transmissão ao vivo
do SporTV 2. A equipe corintiana

é a nona colocada na tabela da
Superliga Cimed. O time coman-
dado pelo técnico Gerson Amo-
rim tem 14 pontos após conse-
guir quatro vitórias e 12 derro-
tas. A campanha é a mesma no
grupo de Ribeirão Preto (SP),
porém o time do técnico Mar-
cos Pacheco aparece uma po-
sição abaixo, a décima, por ter
um ponto a menos.       Página 6
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Campeonato RKC inicia a
sua oitava temporada de kart

A temporada do Campeona-
to RKC Rental Kart 2019 come-
ça a partir das 16 horas deste sá-
bado (16) no Kartódromo Ayr-
ton Senna, em Interlagos, na zona
sul da capital. É aguardada a par-
ticipação de pelo menos 50 pi-
lotos na primeira etapa da oitava
edição do certame do Racing
Kart Club, um clube de compa-
nheirismo do Rotary Club Pon-
te Estaiada São Paulo (Distrito
4.420), em que um de seus pila-
res são as ações sociais realiza-
das em prol daqueles que mais
necessitam, notadamente para
atender a campanha “End Polio
Now”, doação de cadeiras de
rodas e de brinquedos para cri-
anças carentes.           Página 6 As disputas no RKC acontecem durante toda a prova
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Lucas Kohl valoriza
aprendizado em

pré-temporada da Indy Light
A estreia oficial de Lucas

Kohl na Indy Lights acontece-
rá em março, mas nesta sema-
na o piloto gaúcho já realizou
seus primeiros testes de pré-
temporada com o carro de
2019 da equipe Belardi Auto
Racing. Os treinos foram no
Circuito das Américas, no Te-
xas, e Kohl aprovou a evolução
do carro em apenas dois dias
de treinos. Terceiro colocado
na temporada passada da
USF2000, Kohl está saltando
para a principal categoria de
acesso da Indy.            Página 6
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Lucas Kohl

China e Cuba
enviam

medicamentos
e peças de
reposição

para
Venezuela
Os governos da China e de

Cuba enviaram 18 milhões de
suprimentos médicos, incluin-
do anestésicos, vacinas, antibi-
óticos, nutrientes para gestan-
tes, analgésicos, protetores
gástricos, entre outros. De
acordo com a oposição vene-
zuelana, 300 mil venezuelanos
correm risco de morrer por
falta de assistência. 

Além dos medicamentos,
há peças de reposição e kits de
diagnóstico. O centro de dis-
tribuição está no porto de La
Guaira, no estado de Vargas, e
de lá as doações serão 
enviadas para diferentes locais
do país. A expectativa é que a
distribuição ocorra durante
uma semana.

O ministro da Saúde, Car-
los Alvarado, disse que os me-
dicamentos chegaram em 64
contêineres, somando um to-
tal de 25 milhões de euros. De
acordo com ele, os suprimen-
tos foram negociados via Fun-
do Chinês e Organização Pan-
Americana da Saúde. 

As doações de Cuba e da
China ocorrem no momento de
acirramento da crise na Vene-
zuela e do impasse político
entre o presidente Nicolás
Maduro e o interino, Juan
Guaidó. Guaidó conta com
apoio de boa parte da comu-
nidade internacional para en-
vio de ajuda humanitária. Se-
gundo o interino, há bloqueio
para a chegada de doações
externas.                    Página 3

O presidente Jair Bolsonaro
e a equipe econômica do go-
verno decidiram que a propos-
ta de reforma da Previdência
fixará uma idade mínima de 65
anos para aposentadoria de ho-
mens e 62 anos para mulheres,
com um período de transição
de 12 anos. A proposta de re-
forma do sistema previdenciário
será encaminhada ao Congres-
so na próxima quarta-feira (20).

As informações são do se-
cretário especial da Previdência,
Rogério Marinho, ao final da
reunião com o presidente, no
Palácio da Alvorada. Foram cer-

ca de duas horas de reunião, com
a participação dos ministros da
Economia, Paulo Guedes; da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni; e
da Secretaria de Governo,
Carlos Alberto dos Santos Cruz.

Marinho disse que a equipe
econômica defendeu uma idade
mínima de 65 anos para homens
e para mulheres. Já o presidente
discordava da idade mínima das
mulheres: queria 60 anos. Além
disso, o tempo de transição de-
sejado pelos economistas era de
dez anos, algo também negocia-
do por Bolsonaro, que queria 20
anos de transição.       Página 3
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Palácio do Planalto

O líder do PSL no Senado,
Major Olímpio (SP), afirmou
na quinta-feira (14) que as sus-
peitas em torno do repasse ir-
regular de recursos de campa-

nha do PSL não vão influenci-
ar o funcionamento do gover-
no federal. Para o senador,
uma reunião entre o presiden-
te Jair Bolsonaro e o minis-

tro-chefe da Secretaria Geral
da Presidência da República,
Gustavo Bebianno, vai escla-
recer a situação.

“Eu tenho certeza que no
momento que o ministro Be-
bianno tiver uma reunião pes-
soal e reservada com o presi-
dente, tudo vai se esclarecer.
Eu não vejo dif iculdade
nisso, nada influencia no ritmo
do governo”, disse o senador.
Até o momento, não há agenda
pública prevista entre Bolso-
naro e Bebianno. O presiden-
te, que retornou a Brasília  na
quarta-feira (13), após receber
alta do Hospital Israelita Al-
bert Einstein, em São Paulo,
está despachando do Palácio
do Alvorada, residência ofici-
al, e não do Palácio do Planal-
to, sede do governo.  Página 4

O Ibovespa, principal indica-
dor do desempenho das ações mais
negociadas na B3, antiga BM&F
Bovespa, encerrou o pregão de
quinta-feira (14) em alta de 2,27%,
aos 98.015 pontos. O recorde do
índice, de 98.588 pontos, foi regis-
trado no último dia 4.

Dentre as ações que com-
põem o Ibovespa, os papéis que
mais valorizaram foram Magazi-

Bolsa sobe 2,27% e
dólar cai a R$ 3,74

ne Luiza ON (5,87%), Sabesp
ON (5,32%), e Banco do Brasil
ON (5,11%). As maiores quedas
ficaram por conta das ações da
Suzano Papel (-1,79%), Mafrig
ON (-0,53%), e Gol PN (-
0,52%). Os papéis mais negoci-
ados foram os da Petrobras PN
(3,45%), Banco do Brasil ON
(5,11%), e ItauUnibanco
(2,66%). (Agência Brasil)

Prefeitura de São Paulo
interdita

Shopping 25 de Março

Sob risco de deslizamento,
Rocinha é vistoriada
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Técnica desenvolvida na USP pode
reduzir fila de transplantes no Brasil
Uma iniciativa conduzida

pelo Instituto de Biociências da
Universidade de São Paulo 
(USP) abre caminho para a
possibilidade de diminuir a
fila de transplante de órgãos
no Brasil.

A prática, conhecida como
xenotransplante, foi apresentada
durante a FAPESP Week Lon-
don, evento da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São
Paulo que ocorreu nesta segun-
da (11) e terça-feira (12), no
Reino Unido.

Vale destacar que a modali-
dade consiste no transplante de
órgãos entre duas espécies dife-
rentes. Nesse caso, seriam o
porco (Sus scrofa domesticus)
e o ser humano (Homo sapiens).

“Os órgãos dos suínos são
muito semelhantes aos de huma-
nos, mas seriam rejeitados se
fossem transplantados hoje. A
ideia é modificá-los para que se
tornem compatíveis com o or-
ganismo humano”, explica
Mayana Zatz, professora do Ins-
tituto de Biociências da USP
(IB-USP) e pesquisadora res-
ponsável pelo estudo.

Parcerias
A coordenação científica é

do IB-USP, no âmbito do Cen-
tro de Pesquisa do Genoma
Humano e Células-Tronco
(CEGH-CEL), um dos Centros
de Pesquisa, Inovação e Difu-
são (CEPIDs) financiados pela
Fapesp, vinculada à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento
Econômico.

As outras instituições asso-
ciadas são o Instituto de Estudos
Avançados (IEA), da USP, e o
Laboratório de Imunologia do
Instituto do Coração (InCor). O

projeto é uma parceria da farma-
cêutica EMS e FAPESP, no âm-
bito do Programa de Apoio à
Pesquisa em Parceria para Ino-
vação Tecnológica (PITE).

A ação tem coordenação do
professor Silvano Raia, da Fa-
culdade de Medicina da USP, o
primeiro médico a realizar um
transplante de fígado com doa-
dor cadáver na América Latina e
o primeiro transplante com do-
ador vivo no mundo.

Metodologia
Atualmente, porcos modifi-

cados para esse fim são criados
em países como Alemanha e Es-
tados Unidos, com resultados
promissores de transplantes de
órgãos em macacos. Segundo a
geneticista Mayana Zatz, três
genes que provocam a rejeição
são bem conhecidos. Assim, de-
sativando-os por meio de uma
técnica de edição gênica, é pos-
sível fazer com que o sistema
imunológico humano não rejei-
te os órgãos.

O soro do sangue dos ani-
mais será testado com o de pes-
soas que estão na fila de trans-
plante de rim, de modo a verifi-
car a presença de anticorpos que
possam rejeitar os órgãos suínos
na população brasileira.

As amostras integram a so-
roteca do Laboratório de Imuno-
logia do InCor, dirigido pelo
médico Jorge Kalil, professor
da Faculdade de Medicina da
USP e um dos responsáveis pelo
projeto. Mais de mil amostras de
soro de pacientes candidatos a
transplante de rim que têm re-
jeição a qualquer rim humano
compõem o acervo.

Simultaneamente, Jorge Ka-
lil e a professora Maria Rita Pas-

sos-Bueno, do IB-USP e tam-
bém pesquisadora do projeto,
desenvolverão novos protocolos
de acompanhamento de futuros
pacientes transplantados, com o
intuito de monitorar, no sangue,
o surgimento de anticorpos que
possam promover a rejeição.

O Brasil ocupa a segunda
colocação em número absoluto
de transplantes, atrás apenas dos
Estados Unidos. No entanto, a
fila de espera por órgãos ultra-
passou 41 mil inscritos em
2016.

Procedimentos
O transplante de rim é o que

apresenta a maior discrepância
entre número de pacientes na
fila de espera e procedimentos
realizados: foram 5.592 trans-
plantes para 24.914 inscritos.
Em 2017, 1.716 pacientes mor-
reram enquanto esperavam por
um rim.

“Trata-se de desenvolver um
produto de base biotecnológica
nacional, cujo objetivo final será
prover à população em fila de
espera para transplantes uma al-
ternativa terapêutica viável e de-
finitiva, que pode encurtar o so-
frimento do paciente e seus fa-
miliares”, revela a geneticista
Mayana Zatz.

Hoje, mesmo transplantes
entre humanos exigem que o
transplantado tome medicamen-
tos imunossupressores, alguns
para o resto da vida, para o com-
bate à rejeição. No caso dos que
precisam de transplante de rim,
há ainda um custo elevado em
hemodiálise de quem espera por
um novo órgão.

A fase inicial do projeto tem
duração prevista de três anos e
prevê compatibilizar aspectos

éticos, religiosos e legais do
xenotransplante, pela criação de
uma disciplina sobre o assunto
no Instituto de Estudos Avança-
dos.

Fabricação de órgãos
Durante a palestra, Mayana

Zatz apresentou os resultados
mais recentes da criação de ór-
gãos a partir de células-tronco.
Fígado e artéria hepática de ra-
tos foram criados usando célu-
las-tronco de um mesmo animal,
como parte do trabalho de dou-
torado de Ernesto Goulart, além
do pós-doutorado de Luiz Cai-
res e de Luciano Abreu Brito,
todos com bolsa da Fapesp.

Por meio de ácidos especi-
ais, todas as células da aorta e
do fígado de ratos foram remo-
vidas, restando somente um su-
porte formado por colágeno.
Células-tronco de humanos fo-
ram colocadas nesses suportes
e se reprogramaram em células
hepáticas e de aorta, criando no-
vos órgãos.

Futuramente, essa pode ser
uma solução para pessoas que
precisam de transplante de ór-
gãos. Por serem feitos com cé-
lulas do próprio paciente, estes
não estariam sujeitos a rejeição
pelo organismo.

A pesquisadora também
apresentou o projeto 80+, que
sequenciou o genoma de 1.324
pessoas com mais de 60 anos
para entender como os que per-
manecem saudáveis depois dos
80, ou mesmo depois dos 100
anos de idade, diferem dos de-
mais e quais desses fatores po-
dem ser aplicados para a popu-
lação como um todo. Estima-se
que existem cerca de 500 mil
pessoas centenárias no mundo.

Prefeitura de São Paulo interdita
Shopping 25 de Março

A Prefeitura de São Paulo
suspendeu na manhã de quinta-
feira (14) o Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) fir-
mado com as empresas respon-
sáveis pelo Shopping 25 de
Março em 2017. A medida foi
anunciada nesta manhã pelo
prefeito Bruno Covas durante
vistoria ao local.

“Em 2017 a Prefeitura fez
uma ação em conjunto com a
Receita Federal onde foi cons-
tatada a venda de produtos ile-

gais. O shopping assinou um Ter-
mo de Ajustamento de Conduta
(TAC) com a Prefeitura, mas
recentemente uma série de
marcas entrou com uma ação
na Justiça com a comprovação
de venda de mercadoria ilegal
e contrabando neste local”, dis-
se o prefeito Bruno Covas.
“Fomos notificados da decisão
para acompanhar a ação de
hoje e, com base no laudo que
embasou a sentença judicial,
nós estamos suspendendo esse

TAC feito em 2017 e retoman-
do a ação fiscal.”

O acordo previa que as em-
presas seriam corresponsáveis
por eventuais irregularidades
praticadas pelos comerciantes
que alugam espaços no estabe-
lecimento. O espaço conta com
1.000 boxes e 250 serão alvo da
ação que analisa os produtos ofe-
recidos.

“Os 90 guardas civis metro-
politanos estão dando apoio à
fiscalização, junto com repre-

sentantes das marcas, que estão
analisando os produtos, em cada
um dos box”,  afirmou o secre-
tário executivo, Fabio Lepique.
“Caso se comprovem as irregu-
laridades os produtos serão
apreendidos e a decisão judicial
cumprida.”

O alvará do local é para um
único empreendimento, não es-
tabelece a divisão por box, des-
ta forma, com o descumprimen-
to de normas, todo o prédio é
fechado.

Procon-SP explica como
funciona a garantia estendida

Quem nunca finalizou a com-
pra de um eletrodoméstico ou
eletroeletrônico e foi surpreen-
dido com a oferta para prolon-
gar a garantia do produto? Co-
nhecida como Garantia Estendi-
da, a proposta é uma modalida-
de de seguro, ou seja, possui clá-
usulas de exclusão e de cober-
tura que devem ser devidamente
informadas no contrato.

Sua comercialização não
pode ser atrelada a descontos ou
embutida no valor da compra. Para
ajudar o consumidor, o Procon-SP
traz cinco dicas sobre o tema:

1. Comercialização
Ao comprar um produto,

caso haja oferta de garantia es-
tendida, o consumidor deve ser
informado sobre as condições
desta contratação. O valor do
seguro não pode ser embutido no
preço e a aquisição da nova ga-
rantia não pode ser atrelada à
concessão de descontos. Essas
práticas são consideradas abusi-

vas, e podem render punições ao
estabelecimento e à seguradora.
Se optar pela contratação, o con-
sumidor deve receber o com-
provante de cada uma das tran-
sações.

2. Condições de cobertura
e tipos de seguro

Antes da assinatura do con-
trato, leia atentamente quais as
condições de cobertura, quando
ela passa a valer e analise os ca-
sos de exclusão de garantia. Tam-
bém é importante saber qual é o
tipo de seguro que está sendo
oferecido: *Extensão da garan-
tia original – cobre os mesmos
riscos da garantia do fabricante;
*Extensão da garantia original
ampliada – cobre mais tipos de
riscos e amplia a garantia dada
pelo fabricante; *Extensão da
garantia estendida reduzida –
pode contemplar coberturas re-
duzidas comparativamente àque-
las oferecidas pela garantia do
fornecedor. Aplica-se somente

ao seguro de garantia estendida
voltado para veículos automoto-
res e para bens que possuem ape-
nas garantia legal (90 dias). A
vigência, independentemente do
tipo escolhido, começa após o
término da garantia concedida
pelo fabricante.

3. Prazo de reparo
Caso haja necessidade de fa-

zer uso da garantia estendida, o
problema do produto deve ser
resolvido em até 30 dias. O iní-
cio da cobertura de risco será no
mesmo instante do término da
garantia do fabricante.

4. Valor do prêmio (quan-
to o consumidor pagará pela
garantia estendida)

Analise o valor que será pago
pela garantia, calcule, e compa-
re com o total do produto adqui-
rido. Se possível, ainda pesqui-
se o quanto seria gasto com um
conserto simples. Pesquisar an-
tes de contratar o serviço pode

ajudar o consumidor a decidir se
a Garantia Estendida será mes-
mo necessária.

5. Cancelamento
O Conselho Nacional de Se-

guros Privados (CNSP)
definiu em novembro de
2013 as regras para a comercia-
lização da garantia estendida.
Agora o consumidor tem prazo
de sete dias para se arrepender
da contratação do seguro, tendo
direito à devolução imediata do
valor do prêmio, pelo mesmo
meio que foi realizado o paga-
mento. Após o prazo de arrepen-
dimento, o consumidor deve in-
formar-se sobre as condições e
procedimentos para o cancela-
mento do contrato.

O Procon-SP ainda alerta
que o consumidor não é obriga-
do a contratar a garantia esten-
dida e deve ler atentamente o
contrato antes de assiná-lo, ve-
rificando se a garantia estendida
atenderá às suas necessidades.

O emplacamento de veículos
zero quilômetro cresceu pelo se-
gundo ano consecutivo no Estado
de São Paulo, em 2018. De acor-
do com os dados registrados pelo
Departamento Estadual de Trânsi-
to de São Paulo (Detran.SP), o au-
mento foi de 15,5%, se compara-
do com o ano anterior.

Os números apresentavam
queda desde 2013, mas o movi-
mento foi interrompido em
2017, quando 767.708 veículos
foram lacrados. Já no ano pas-
sado, o dado saltou para
886.701 unidades, com desta-
que para caminhões, reboques e
leves tipo 2 (micro-ônibus, uti-
litário e caminhonete).

Para a Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea), os dados
de 2018 representam a consoli-
dação da retomada do cresci-
mento iniciada em 2017, indi-
cando a recuperação da econo-
mia. A expectativa dos fabrican-
tes para 2019 é de mais um ano

Emplacamento de veículos
zero cresce pelo 2º ano

seguido em SP
de crescimento.

“Temos trabalhado para tor-
nar o Detran.SP mais moderno
em todas as suas diversas áreas,
entre elas o emplacamento, vi-
sando torná-lo mais cômodo e
eficiente”, diz Paulo Roberto
Falcão Ribeiro, diretor-presi-
dente do Detran.SP.

A lacração deve ser feita
após a emissão do documento
do veículo. Em algumas unida-
des do Detran.SP, o agendamen-
to de horário para atendimento
é obrigatório. Em outras unida-
des, basta comparecer para fazer
o emplacamento. Informações e
valores podem ser consultados
no site www.detran.sp.gov.br

O serviço deve ser acompa-
nhado do proprietário do veícu-
lo ou então por meio de um pro-
curador. O cidadão deve apresen-
tar o documento do veículo e um
documento de identificação
com foto (RG, por exemplo),
além dos comprovantes de paga-
mentos de taxas e das placas.

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 )  
Preocupado em entrar pra história como o vereador-presi-

dente que atendeu os demais 54 colegas com ações supra-parti-
dárias pra que entrem pras histórias do maior parlamento muni-
cipal do Brasil no Século 21, Eduardo (PSDB) começa a escre-
ver novos capítulos da família Tuma, que hoje ele representa na
política.              

P R E F E I T U R A  ( S P ) 
Prefeito Bruno Covas (PSDB) dá mostras diárias de que não

vai ter conversa com quem for pego cometendo corrupções ou
coisas piores na sua gestão. É que sendo neto de Mario Covas
(prefeito de São Paulo de 1983 a 1985 ainda no PMDB) consi-
dera não ter como negociar com práticas criminosas, doa a quem
doer.                                         

A S S E M B L E I A  ( S P ) 
Muito emocionante a homenagem (Colar de Honra ao Méri-

to Legislativo - SP) que o maior presidente da Casa no Século
20, Vitor Sapienza (PPS), fez pra esposa de Rafael Silva (cego há
muitos anos). Clara, que merece o nome que tem, tem sido os
olhos e a alma de Rafael, no maior parlamento estadual do Bra-
sil.                        

G O V E R N O  ( S P ) 
Caso não haja reação por parte do PCC - com lideranças sen-

do transferidas do Estado pra prisões federais - estará dada a lar-
gada de João Doria (dono paulista do PSDB) pra Presidência em
2022. O fato de ter um general no comando da Segurança Públi-
ca, potencializa leituras de que Doria poderá ser o civil dos mili-
tares.          

C O N G R E S S O
Enquanto em São Paulo a deputada Janaína (PSL) espera 15

março pra causar geral, na Câmara dos deputados e comunicado-
ra Joyce Hasselmann (PSL) já causa desde 1º fevereiro. Ambas
são as mulheres mais votadas da história nos Legislativos paulis-
ta e Federal. Cerca de 2 milhões Janaína e cerca de 1 milhão
Joice.                                     

P R E S I D Ê N C I A  
Por mais que sejamos brilhantes no que fazemos, uma certa

confusão no ato de pensar acaba incapacitando nosso nível inte-
lectual quando não aplicamos princípios de lógica na possível
solução de nossos problemas. Pra quais (ainda ministros de Bol-
sonaro) você apontaria ao reler o começo, meio e fim do que foi
descrito ?      

P A R T I D O S 
A crise provocada pelo fato de dirigentes do PSL (agora do

Presidente Bolsonaro) terem participação em altas ‘doações’ de
campanha pra candidaturas que não tinham a menor condição de
se eleger pode ter como consequência a saída de vários deputa-
dos federais que em tese receberiam a entrada de colegas de ou-
tras ... 

P O L Í T I C O S
... legendas via ‘janelinha’ da janela de mudanças (quando não

se perde a cadeira por infidelidade partidária). Os principais be-
neficiados seriam o MDB, cujos ex-poderosos perdem espaço
pra uma renovação de lideranças regionais, como o DEM (ex-
PFL) que reinventou-se e tá presidindo Câmara dos Deputados e
Senado.          

H I S T Ó R I A S 
Por mais que esteja literalmente influenciando a vida pessoal

e político-partidária (agora no PSL) do Presidente Bolsonaro, o
vereador (Rio) Carlos Bolsonaro segue no PSC, partido em que
o pai esteve até ir pro PSL em 2018, assim com os demais filhos
Flávio (RJ), agora senador e Eduardo (SP) reeleito e mais votado
do Brasil.                                       

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

nou-se referência da  liberdade possível. Está dirigente na As-
sociação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a Meda-
lha Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra ao Mérito
na Assembleia (SP). Email  cesar@cesarneto.com
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China e Cuba enviam
medicamentos e

peças de reposição
para Venezuela

Os governos da China e de Cuba enviaram 18 milhões de su-
primentos médicos, incluindo anestésicos, vacinas, antibióticos,
nutrientes para gestantes, analgésicos, protetores gástricos, en-
tre outros. De acordo com a oposição venezuelana, 300 mil ve-
nezuelanos correm risco de morrer por falta de assistência. 

Além dos medicamentos, há peças de reposição e kits de di-
agnóstico. O centro de distribuição está no porto de La Guaira,
no estado de Vargas, e de lá as doações serão enviadas para dife-
rentes locais do país. A expectativa é que a distribuição ocorra
durante uma semana.

O ministro da Saúde, Carlos Alvarado, disse que os medicamen-
tos chegaram em 64 contêineres, somando um total de 25 milhões
de euros. De acordo com ele, os suprimentos foram negociados via
Fundo Chinês e Organização Pan-Americana da Saúde. 

As doações de Cuba e da China ocorrem no momento de
acirramento da crise na Venezuela e do impasse político en-
tre o presidente Nicolás Maduro e o interino, Juan Guaidó.
Guaidó conta com apoio de boa parte da comunidade interna-
cional para envio de ajuda humanitária. Segundo o interino, há
bloqueio para a chegada de doações externas.

Cuba e China são governos aliados de Maduro. Guaidó se queixa
das dificuldades impostas para a entrada na Venezuela de doações
de países que o apoiam, como o Brasil. (Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
e a equipe econômica do gover-
no decidiram que a proposta de
reforma da Previdência fixará
uma idade mínima de 65 anos
para aposentadoria de homens e
62 anos para mulheres, com um
período de transição de 12 anos.
A proposta de reforma do siste-
ma previdenciário será encami-
nhada ao Congresso na próxima
quarta-feira (20).

As informações são do se-
cretário especial da Previdência,
Rogério Marinho, ao final da

reunião com o presidente, no
Palácio da Alvorada. Foram cer-
ca de duas horas de reunião, com
a participação dos ministros da
Economia, Paulo Guedes; da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni; e da
Secretaria de Governo, Carlos
Alberto dos Santos Cruz.

Marinho disse que a equipe
econômica defendeu uma idade
mínima de 65 anos para homens
e para mulheres. Já o presidente
discordava da idade mínima das
mulheres: queria 60 anos. Além
disso, o tempo de transição de-

sejado pelos economistas era de
dez anos, algo também negocia-
do por Bolsonaro, que queria 20
anos de transição. No final, o
consenso ficou em 12 anos.

Depois de assinar o texto da
reforma, na próxima quarta-fei-
ra, Bolsonaro vai fazer um pro-
nunciamento à nação para expli-
car a necessidade de mudar as
regras para aposentadoria no
país. “O presidente fará um pro-
nunciamento à nação, explican-
do de que forma essa nova Pre-
vidência vai ser encaminhada ao

Congresso para ser discutida. E
esperamos que seja aprovada
brevemente”, disse Marinho.

O governo calcula que a re-
forma vai permitir uma econo-
mia de R$ 1 trilhão nos próxi-
mos dez anos. Por se tratar de
uma proposta de emenda cons-
titucional (PEC), a reforma da
Previdência precisa ser votada
em dois turnos na Câmara e de-
pois no Senado, com apoio de no
mínimo dois terços dos deputa-
dos e dos senadores em cada
votação. (Agencia Brasil)

Setor de serviços fecha 2018
com queda de 0,1%, diz IBGE

O volume do setor de servi-
ços fechou 2018 com uma que-
da de 0,1%. Esse foi o quarto ano
de retração do setor, que acumu-
la uma perda de 11,1% no perío-
do, segundo dados da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), di-
vulgada  na quinta-feira (14) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). 

Na comparação de dezem-
bro  de 2018 com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, a queda foi
de 0,2%. Na comparação  de
dezembro com novembro de
2018, no entanto, foi registrada
uma alta de 0,2%.

A receita nominal do setor
de serviços fechou o ano com
uma alta de 2,7%. Em dezembro
do ano passado, a receita nomi-
nal cresceu 0,8% na comparação
com novembro e 3,1% na com-
paração com dezembro de 2017.

Setores
A queda de 0,1% do ano de

2018 foi puxada principalmente
pelos serviços profissionais,
administrativos e complementa-
res (-1,9%), que tiveram resul-
tado negativo influenciado pela
retração na receita vinda dos seg-
mentos de atividades de cobran-

ças e informações cadastrais, de
soluções de pagamentos eletrô-
nicos, de serviços de engenha-
ria e de vigilância e segurança
privada.

O outro setor em queda foi
serviços de informação e comu-
nicação (-0,5%), um resultado
explicado principalmente, pela
menor receita recebida pelas
empresas do ramo de telecomu-
nicações.

Três setores tiveram alta:
transportes, serviços auxiliares
aos transportes e correio
(1,2%), outros serviços (1,9%)
e serviços prestados às famílias

(0,2%). Os serviços de transpor-
tes foram impulsionados princi-
palmente pelo avanço no volu-
me de receitas de transporte ro-
doviário de carga, de gestão de
portos e terminais, de transpor-
te aéreo de passageiros e de ope-
ração de aeroportos.

Os outros serviços tiveram
contribuição das atividades de
intermediários em transações de
títulos, valores mobiliários e
mercadorias e administração de
bolsas e mercados de balcão or-
ganizados. No último setor, a
principal contribuição veio dos
hotéis. (Agencia Brasil)

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Eco-
nomia reduziram a previsão para
o resultado negativo das contas
públicas, neste ano. A estimati-
va de déficit primário do Gover-
no Central – formado por Te-
souro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – passou
de R$ 102,385 bilhões para R$
99,560 bilhões, em 2019.

A estimativa segue abaixo
da meta de déficit perseguida
pelo governo de R$ 139 bi-
lhões. O resultado primário é
formado por receitas menos
despesas, sem considerar os
gastos com juros.

Os dados constam da pes-
quisa Prisma Fiscal, elaborada
pela Secretaria de Política
Econômica do Ministério da
Economia, todos os meses,
com base em informações do
mercado financeiro.

Para 2020, a estimativa das
instituições financeiras é défi-
cit de R$ 65,462 bilhões, con-

Mercado financeiro reduz
projeção de déficit nas

contas públicas
tra R$ 68,778 bilhões previstos
em janeiro. A meta de déficit
primário para o próximo ano é
R$ 110 bilhões.

A previsão das instituições
financeiras para as despesas pas-
sou de R$ 1,426 trilhão para R$
1,423 trilhão, neste ano, e de R$
1,483 trilhão para R$ 1,482 trilhão,
em 2020. A estimativa de receita
líquida do Governo Central foi al-
terada de R$ 1,324 trilhão para R$
1,322 trilhão, em 2019, e de R$
1,419 trilhão para R$ 1,417 trilhão,
no próximo ano.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida bru-
ta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições finan-
ceiras, deve ficar em 78% do
Produto Interno Bruto (PIB – a
soma de todas as riquezas pro-
duzidas pelo país), neste ano. A
previsão anterior era 78,2% do
PIB. Para 2020, a estimativa fi-
cou em 79,3% do PIB, ante
79,8% previstos no mês passa-
do. (Agencia Brasil)

ANP: acordo com Petrobras sobre
Parque das Baleias deve sair em março

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) prevê para o fi-
nal de março a assinatura do
acordo com a Petrobras para o
encerramento da controvérsia en-
volvendo a unificação das áreas do
Parque das Baleias, na Bacia de
Campos. A informação foi divulga-
da pela própria ANP, que fez  na
quinta-feira (14) uma audiência pú-
blica para debater a minuta de acor-
do para possibilitar a agentes eco-
nômicos, entes federados e interes-
sados que encaminharam sugestões
sobre o tema, que passou por con-
sulta pública por 45 dias.  

A controvérsia surgiu a par-
tir do momento em que a ANP
determinou a unificação das áre-
as do Parque das Baleias, que
abrange as áreas em desenvolvi-
mento de Baleia Anã, Baleia
Azul, Baleia Franca, Cachalote,
Caxaréu, Mangangá, Pirambu e
o campo de Jubarte, originadas

do bloco BC-60, na Bacia de
Campos, mas a Petrobras instau-
rou um processo arbitral peran-
te a Câmara de Comércio Inter-
nacional contestando a decisão.

Segundo a ANP, a minuta do
acordo prevê que a Petrobras pa-
gará, em valores atuais, cerca de
R$ 3,1 bilhões retroativos decor-
rentes de participações especiais
no supercampo. Deste total, R$
1,1 bilhão será a vista logo após a
conclusão do acordo e o restante
divididos em 60 parcelas mensais.

Em decorrência da necessi-
dade de novos investimentos a
serem realizados a partir do
acordo, A ANP se compromete
na minuta do contrato a prorro-
gar a fase de produção do Novo
Campo de Jubarte por 27 anos,
para 2056 (inicialmente, se en-
cerraria em 2029).

Novo Campo de Jubarte
Com o acordo, o novo con-

torno do Campo de Jubarte – que
passa a ser denominado Novo
Campo de Jubarte – será forma-
do pelas áreas de Jubarte, Ba-
leia Azul, Baleia Franca, partes
de Cachalote e Pirambu, além
de pequenas parcelas, devido a
ajustes locais, de Caxaréu e
Mangangá.

O diretor da ANP, Dirceu
Amorelli, disse, em nota divul-
gada pela agência que, com a
audiência, a ANP deu transpa-
rência à negociação com a
Petrobras. “Essa negociação
estava em arbitragem, mas
conseguimos caminhar com
um acordo. Como a questão
afeta o governo do estado do
Espírito Santo e alguns municí-
pios, optamos por ouvir os inte-
ressados”, disse.

Recentemente, a ANP fez
uma Tomada Pública de Contri-
buição (TPC) para  adaptar a re-
gulamentação existente à nova

realidade da indústria do petró-
leo. “Estamos aprimorando es-
sas normas. Os regulamentos
vão evoluindo porque novos ca-
sos vão aparecendo. Temos mais
empresas explorando, mais re-
servatórios, mais contratos”,
disse o diretor.

Estiveram presentes na audi-
ência representantes do gover-
no do Espírito Santo e dos mu-
nicípios confrontantes com o
Parque das Baleias, Marataízes,
Presidente Kennedy, Piúma e
Itapimirim, todos no ES.

A ANP vai analisar todas as
contribuições recebidas duran-
te a consulta e a audiência pú-
blicas para concluir os enten-
dimentos com a Petrobras. Em
seguida, a minuta do acordo
passará por análise jurídica e
pelas diretorias da Agência e
da empresa, além do Ministé-
rio de Minas e Energia. (Agen-
cia Brasil)

Familiares de mortos em Brumadinho
rejeitam proposta da Vale

Os familiares dos funcioná-
rios da Vale e das empresas ter-
ceirizadas que morreram na tra-
gédia de Brumadinho (MG) re-
jeitaram na noite de quarta-feira
(13) um acordo de indenização
proposto pela mineradora. A de-
cisão foi tomada em assembleia
na sede da câmara de vereado-
res do município e acompanha-
da pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), pela Defenso-
ria Pública da União, por sindi-
catos e por movimentos sociais.
Segundo dados mais recentes da
Defesa Civil de Minas Gerais,
166 pessoas foram encontradas
mortas e 155 pessoas estão de-
saparecidas.

A proposta da mineradora
envolvia o pagamento de indeni-
zação por danos morais de acor-
do com o parentesco com as ví-
timas. Cônjuge ou companheiro
receberia R$ 300 mil, cada fi-
lho R$300 mil, cada pai e mãe
R$150 mil, cada irmão e irmã
R$75 mil. Além disso, o acordo
sugerido incluía plano de saúde
para os familiares do morto e pa-
gamento mensal correspondente
a dois terços do salário líquido
do trabalhador até a data em que
ele completaria 75 anos. Isso va-
leria tanto para os empregados da
Vale como também para os ter-
ceirizados. Exclusivamente para
os funcionários da mineradora
que sobreviveram, já foi assegu-

rado o salário até o fim de 2019.
A assembleia reuniu cerca de

300 pessoas e os presentes tam-
bém decidiram criar uma comis-
são de parentes, trabalhadores e
representantes de sindicatos
para acompanhar a negociação e
fortalecer o canal de comunica-
ção entre os atingidos e o poder
público. De acordo com o MPT,
a recusa da proposta de indeni-
zação deverá ser comunicada à
Vale em audiência na Justiça do
Trabalho agendada para amanhã
(15). Procurada para comentar a
decisão dos atingidos, a minera-
dora ainda não respondeu.

Outra proposta
Na semana passada, procura-

dores do MPT haviam apresen-
tado uma outra proposta à Vale,
com o intuito de assegurar o pa-
gamento de, no mínimo, R$ 2
milhões de indenização ao gru-
po familiar dos trabalhadores
mortos ou desaparecidos. Eles
defendem ainda que seja garan-
tida a estabilidade dos funcioná-
rios sobreviventes por três anos
e que todos contratos firmados
com as terceirizadas também
sejam mantidos pelo prazo mí-
nimo de três anos, assegurando
os postos de trabalho. A propos-
ta também inclui a proibição de
transferências para outras unida-
des da mineradora, exceto em
casos que tenham a anuência do

empregado.
Atendendo pedido feito em

ação movida pelo MPT, o Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT-
MG) bloqueou R$1,6 bilhão  da
Vale para assegurar o pagamen-
to de indenizações trabalhistas.
Outros bloqueios, que totalizam
mais R$ 11 bilhões, também fo-
ram autorizados  pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG)
com o intuito de garantir recur-
sos para a reparação dos danos.

Por parte do MPT, há ainda
preocupação com os trabalhado-
res que não atuavam nem na Vale
e nem nas terceirizadas, e sim
em estabelecimentos que foram
destruídos pela lama, como ba-
res, restaurantes, pousadas e fa-
zendas. Está sendo realizado um
levantamento para mapear essas
pessoas.

Estudo interno
O valor da indenização por

morte é também tema de um
documento interno da minerado-
ra Vale obtido pelo Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG) e anexado a uma ação
civil pública. O documento traz
um estudo de ruptura hipotética
de barragem realizado em 2015,
onde são apresentadas fórmulas
matemáticas para estimar danos
econômicos.

O estudo registra que a “in-
denização por perdas de vidas

humanas é o tema com maior
divergência de opiniões, eleva-
do grau de incerteza e questões
éticas associadas”. O documen-
to apresenta três abordagens dis-
tintas . A única que não vem
acompanhada de críticas é a cur-
va de tolerabilidade de riscos.
Com base nela, é proposta uma
equação para estimar os prejuí-
zos com mortes em uma even-
tual ruptura. Na metodologia,
elaborada pelo engenheiro nor-
te-americano Robert Whitman
em 1981, o valor da vida foi cal-
culado em US$ 1 milhão.

De acordo com o documen-
to da Vale, o montante atualiza-
do para agosto de 2015 seria de
US$ 2,56 milhões. “Esse valor
deve ser convertido de dólar
americano para reais conforme
a cotação da moeda norte-ame-
ricana na data de realização do
cálculo do custo da indeniza-
ção”, acrescenta o documento.
Na cotação atual, a indenização
por morte seria de aproximada-
mente R$ 9,8 milhões.

 Ao ser questionada se pre-
tende aplicar a fórmula para in-
denizar parentes das vítimas da
tragédia de Brumadinho, a mine-
radora respondeu que “os estu-
dos de risco e demais documen-
tos elaborados por técnicos con-
sideram, necessariamente, cená-
rios hipotéticos para danos e
perdas”. (Agencia Brasil)

Sob risco de deslizamento de
pedras na Comunidade da Roci-
nha, em São Conrado, na zona sul
do Rio de Janeiro, levou a Justi-
ça a decidir pela vistoria e eva-
cuação de uma determinada área
da região. A vistoria foi feita nas
primeiras horas de quinta-feira
(14) pela prefeitura da capital via
Secretaria Municipal de Infraes-
trutura e Habitação e ocorre uma
semana depois do temporal que
atingiu a cidade. 

A Defesa Civil, Geo Rio e
Subsecretaria de Habitação ne-
gociam com os moradores e a
associação local a melhor for-
ma de atender a determinação do
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro para a retirada das
famílias. Não há informações
sobre quantas famílias serão re-
movidas e nem para onde serão
levadas.

A Secretaria de Infraestrutu-
ra e Habitação informou à Agên-
cia Brasil que a Fundação Insti-
tuto Geotécnica (Geo Rio) faz
intervenções e vistorias em vá-
rias áreas da capital nesta quin-
ta-feira.

O pedido de vistoria e eva-
cuação foi encaminhado pelo
Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, que afirmou que
a situação envolve uma pedra de
grande porte localizada no alto
do Morro Dois Irmãos. 

“Ações, essas, que foram in-

Sob risco de
deslizamento, Rocinha

é vistoriada
tensificadas desde a madrugada
da última quinta-feira, por con-
ta das chuvas. A pedra em ques-
tão [que ameaça cair e atingir
casas na comunidade] é monito-
rada constantemente e já sofreu
diversas intervenções de enge-
nharia, que incluíram a conten-
ção de blocos e a execução de
canaletas para condução de dre-
nagem”, informa.

Ações
Em cumprimento à decisão

judicial, a Secretaria de Esta-
do de Defesa Civil (Sedec-RJ)
informou à Agência Brasil que
acompanhou na quarta-fei-
ra, (13), uma vistoria técnica
nas áreas de suscetibilidade
para rolamentos de blocos, na
comunidade da Rocinha e ad-
jacências, em apoio à Defesa
Civil do município.

A nota ressalta que a Sedec-
RJ está, desde o último dia 8, em
contato com a Defesa Civil muni-
cipal, acompanhando o trabalho da
Geo Rio no local mencionado.

É competência do  municí-
pio vistoriar edificações e áreas
de risco e promover, quando for
o caso, a intervenção preventiva
e a evacuação da população das
áreas de alto risco ou das edifi-
cações vulneráveis; e prover so-
lução de moradia temporária às
famílias atingidas por desastres.
(Agencia Brasil)
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Campeonato RKC inicia a sua
oitava temporada de kart
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As disputas no RKC são de alto nível em todas as categorias

A temporada do Campeonato
RKC Rental Kart 2019 começa
a partir das 16 horas deste sába-
do (16) no Kartódromo Ayrton
Senna, em Interlagos, na zona sul
da capital. É aguardada a partici-
pação de pelo menos 50 pilotos
na primeira etapa da oitava edi-
ção do certame do Racing Kart
Club, um clube de companheiris-
mo do Rotary Club Ponte Estai-
ada São Paulo (Distrito 4.420),
em que um de seus pilares são as
ações sociais realizadas em prol
daqueles que mais necessitam,
notadamente para atender a cam-
panha “End Polio Now”, doação
de cadeiras de rodas e de brin-
quedos para crianças carentes.

Em 2019 o certame será di-
vidido em dois torneios semes-
trais e uma Corrida dos Campe-
ões. Dividido nas categorias Sto-
ck (Taça Ingo Hoffmann), Truck
(Taça Felipe Giaffone) e Light
(Taça Aldo Piedade), o Campeo-
nato RKC Rental Kart 2019 será
composto de dez etapas, todas
disputadas sempre aos sábados

no Kartódromo Ayrton Senna,
em Interlagos. A abertura será
neste sábado (16), a partir das 16
horas. As próximas serão nos dias
23 de março, 27 de abril, 11 de
maio, 15 de junho, 20 de julho,
24 de agosto, 7 de setembro, 28
de setembro e 12 de outubro.
Para finalizar a temporada será
realizada a Corrida dos Campe-

ões, no dia 15 de dezembro.
O Campeonato RKC Rental

Kart certamente é o mais diver-
tido dos certames de São Paulo,
já que após cada prova os com-
petidores e seus familiares se
divertem com um churrasco.
Além disto, o torneio é solidá-
rio e gera soluções sociais. Par-
te da renda arrecadada com as

inscrições é revertida para o pro-
grama ‘End Polio Now’, destina-
da ao combate da poliomielite.
Cada piloto RKC doa por corrida
o equivalente a 33 doses de vaci-
na contra a poliomielite. Também
são realizadas ações pontuais be-
neficentes e assistenciais.

Agora o RKC dará a grande
oportunidade aos seus campeões
de pilotarem um carro de corrida no
Autódromo de Interlagos, depois de
breve aula teórica de pilotagem na
Alpie Escola de Pilotagem. Os pre-
miados entrarão na pista com um
Fórmula, pilotando no traçado
completo do autódromo oficial
do GP Brasil de Fórmula 1.

Procure na loja de apps do
celular e baixe o aplicativo
Go2Kart, para Android e Iphone,
e tenha em mãos todo o calendá-
rio do RKC e outros certames.

O RKC Racing tem o apoio
de Ecoposte/Espetinhos Espe-
rança/Flash Courier/ Imab/Inar-
co/Master Express/Porto Penha/
Rolley Ball/Speed Truck. Visite
www.rkcracing.com.br
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Jason Momoa alcançou
fama mundial ao dar vida a
Aquaman nos cinemas. O ator
havaiano com pinta de lenhador
também faz sucesso no Youtu-
be em vídeos nos quais mostra
precisão no arremesso de ma-
chado. Com isso, tem ajudado
a difundir o esporte nascido no
Canadá e que tem ganhado
adeptos no Brasil. Uma opor-
tunidade para conhecer mais
sobre a modalidade será parti-
cipar do Arnold Sports Festival
South America 2019, de 12 a
14 de abril, no Transamérica
Expo Center, em São Paulo.

A edição 2019 do maior
evento multiesportivo, feira fi-
tness e nutrição esportiva da
América Latina vai trazer, pela
primeira vez, a competição de
arremesso de machado urbano.
1º Arnold Arremesso de Ma-
chado WATL será dia 12 de
abril, das 9h às 19h, no Pavi-
lhão G do Transamérica Expo.
A organização é da Mhaxado e
a competição será disputada
nas categorias iniciante e ama-
dor, sempre seguindo as dire-
trizes da WATL - World Axe
Throwing League, maior liga
mundial na modalidade. As ins-
crições para o torneio podem
ser feitas pelo link http://
arnold.mhaxado.com.br.

Além da competições, os
visitantes do Arnold Sports Fes-
tival South America terão a
oportunidade de viver a expe-
riência de arremessar um ma-
chado e tentar acertar o alvo.
Em paralelo ao torneio, os or-
ganizadores fornecerão orien-
tação e arremessos gratuitos
para o público. Além disso,
competidores terão acesso ex-
clusivo para treinos, no perío-
do de 9h às 11h. Com isso,
qualquer pessoa pode participar
da competição, independente
de experiência ou contato pré-
vio com o esporte.

Arremesso de machado é
um esporte seguro, que alinha
técnica, precisão e diversão.
Com origem no Canadá, está
em constante crescimento e se
expandindo rapidamente por
diversos países. “O arremesso
de machado já é praticado no
Arnold Classic em Ohio, nos
Estados Unidos. Tenho certeza
que será um sucesso também no
Brasil”, afirma Ana Paula Leal
Graziano, diretora da Savaget &
Excalibur ao lado de Luis Feli-
pe Bonilha, ambos sócios de
Arnold no país.

Ingressos – A inscrição no
torneio de arremesso de ma-
chado garante entrada na feira.
Quem não for competir, pode
aproveitar os preços do segun-
do lote de entradas para o Ar-
nold Sports Festival South

Arremesso de machado é
novidade na edição 2019

 do Arnold Sports
Festival South America
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Instrutor ensina como arremessar o machado

America 2019. As entradas es-
tão disponíveis no site oficial
do evento (https://
arnoldsouthamerica.com.br/)
ou direto no link http://
www.blueticket.com.br/arnol-
dsouthamerica.

Os fãs e amantes de ativi-
dade física e esportes em ge-
ral podem comprar ingressos
para apenas um dia ou garantir
presença em dois ou os três
dias do evento, que chega a sé-
tima edição em território na-
cional e tem a presença de Ar-
nold Schwarzenegger confir-
mada em São Paulo. O valor da
entrada única no segundo lote
é de R$ 100,00 (R$ 50,00 a
meia). O combo para dois dias
de evento sai por R$ 150,00,
enquanto o combo completo
custa R$ 220,00.

A organização do Arnold
Sports Festival South America
firma parcerias para facilitar a
visita de pessoas de todo o Bra-
sil. No site oficial do evento, é
possível encontrar opções de
pacotes com hospedagem e
também passagens aéreas com
descontos de até 25% pela em-
presa LATAM. O link é https://
arnoldsouthamerica.com.br/
visitar/.

Siga o Arnold - Em dezem-
bro do ano passado, Schwarze-
negger lançou uma campanha
nos Estados Unidos convocan-
do as pessoas a levar uma vida
mais saudável por meio da ati-
vidade física e boa alimenta-
ção. O Arnold Sports Festival
South America encampou essa
ação e trouxe a iniciativa para
o Brasil. Por meio de artigos
publicados no site oficial do
evento, o próprio Arnold trará
dicas para que as pessoas vi-
vam melhor a partir de 2019.

Confira os primeiros tex-
tos da série:  https://
arnoldsouthamerica.com.br/
2018/12/projeto-schwarzene-
gger-2019-por-uma-vida-
mais-saudavel/

Evento Global - O Arnold
Sports Festival é hoje um
evento de alcance mundial.
Além da América do Sul e
América do Norte, Schwarze-
negger ampliou sua área de atu-
ação nos demais continentes.
É realizado também na Euro-
pa, Ásia, Oceania e África.

A sétima edição do Arnold
Sports Festival South America
tem o patrocínio Diamond
de Atlhetica Nutrition, Black
Skull, Midway e Integralmedi-
ca e apoio da Secretaria de Es-
portes de São Paulo. A realiza-
ção é de Savaget & Excalibur
Promoções e Eventos. Mais
informações: site
o f i c i a l  :  h t t p s : / /
arnoldsouthamerica.com.br/

Indy Lights

Lucas Kohl valoriza aprendizado
em pré-temporada

Piloto gaúcho testou o carro da Belardi em sessões nesta terça-feira e na quarta-feira no Circuito das Américas, no Texas;
temporada começará em 9 de março em São Petersburgo

A estreia oficial de Lucas
Kohl na Indy Lights acontecerá
em março, mas nesta semana o
piloto gaúcho já realizou seus
primeiros testes de pré-tempo-
rada com o carro de 2019 da
equipe Belardi Auto Racing. Os
treinos foram no Circuito das
Américas, no Texas, e Kohl apro-
vou a evolução do carro em ape-
nas dois dias de treinos.

“Estou bem motivado para a
temporada depois desses primei-
ros testes aqui na Indy Lights.
Nessa quarta-feira nós conse-
guimos completar mais voltas,
já que ontem tivemos um pro-
blema na embreagem, o que
prejudicou uma hora do nosso
treino. Nós melhoramos dois
segundos de um dia para o ou-
tro, então estou bem satisfeito
com a minha evolução junto
com a Belardi”, diz Lucas.

Terceiro colocado na tempo-
rada passada da USF2000, Kohl
está saltando para a principal ca-
tegoria de acesso da Indy. Mes-
mo com a temperatura em -1ºC
no Circuito das Américas, o pi-
loto de Santa Cruz do Sul (RS)
cumpriu com o objetivo de de-
senvolver o setup do carro nesta
semana.

“A diferença de potência e
velocidade entre os carros da
USF2000 e os da Indy Lights eu
já pude perceber logo no primei-
ro teste que fiz com o Lights no
ano passado em Indianápolis.
Agora já estou acostumado com
a maior carga aerodinâmica e
também o melhor aproveitamen-
to e aderência dos pneus. Nós
queríamos ter andado um pouco
mais durante os testes, mas em
todo caso a pré-temporada foi
positiva por termos conseguido

Lucas Kohl no Circuito das Américas

acumular importante aprendiza-
do sobre o carro e set up geral e
para a etapa de Austin”, comple-
ta Lucas.

A temporada da Indy Lights
será iniciada em 9 de março no

circuito de rua de São Petersbur-
go. No início da mesma semana,
em 4 de março, os pilotos ainda
realizarão uma última sessão de
testes oficiais no circuito misto
de Homestead.
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Superliga Cimed 18/19

Corinthians-Guarulhos e São Francisco
Saúde/V. Ribeirão fazem partida isolada

São Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão

Um jogo será realizado nes-
ta sexta-feira (15) na abertura da
sexta rodada do returno da Super-
liga Cimed masculina de vôlei
2018/2019. Colados na tabela,
Corinthians-Guarulhos (SP) e
São Francisco Saúde/Vôlei Ri-
beirão (SP) se enfrentam às 19h
no ginásio da Ponte Grande, em
Guarulhos (SP), com transmis-
são ao vivo do SporTV 2.

A equipe corintiana é a nona
colocada na tabela da Superliga
Cimed. O time comandado pelo
técnico Gerson Amorim tem 14
pontos após conseguir quatro vi-
tórias e 12 derrotas. A campanha
é a mesma no grupo de Ribeirão
Preto (SP), porém o time do téc-
nico Marcos Pacheco aparece
uma posição abaixo, a décima,
por ter um ponto a menos.

Jogar em casa é sempre um
ponto positivo e, dessa vez, o le-
vantador Marcelinho espera as-
segurar um resultado positivo
para melhorar ainda mais a con-
fiança dos jogadores.

O levantador do time corin-
tiano também destacou o fato de o
seu time jogar em seus domínios.
“Vamos estar em casa, com a nossa
torcida e, nesse início de segundo
turno estamos bem melhor do que
no primeiro. Pontuamos contra al-
gumas das equipes das mais fortes
da competição e vamos bem confi-
antes, motivados, mas sabendo que
vai ser muito difícil”.

Outro levantador experiente
nesta partida, Jotinha, do São
Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão,
ressalta, no entanto, que seu time
também vem em um momento de
confiança.

“A preparação durante toda
essa semana foi intensa e com
um clima melhor depois da vitó-
ria suada diante do Caramuru
Vôlei, na rodada passada. Agora,

o foco total está no contra o Co-
rinthians-Guarulhos, porque é
uma equipe que está um ponto na
nossa frente e precisamos de
outros resultados positivos para
nos distanciarmos cada vez mais
da parte de baixo da tabela”, co-
mentou Jotinha.

O levantador da equipe do in-
terior de São Paulo ainda elogia
o adversário, especialmente após
as duas partidas citadas também
por Marcelinho, quando o Corin-
thians-Guarulhos perdeu para
duas das potências do campeo-
nato, mas nas duas ocasiões por
3 sets a 2.

“Sabemos que a equipe deles
também vai vir com tudo depois
dos dois bons resultados, contra
Sesc RJ e Sada Cruzeiro, mas
esperamos fazer um bom jogo e,
mesmo na casa deles, sair com a
vitória”, concluiu Jotinha

Outros quatro jogos da rodada
serão disputados no sábado (16) e
um último, entre Fiat/Minas (MG)
e Sesc RJ, no domingo (17).
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