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Organização criminosa usou
submarino para levar drogas à África

Brasil avalia alternativas para
doações à Venezuela, diz Denarium
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Prévia da inflação registra menor
taxa para fevereiro desde Plano Real

Nicolás Maduro anuncia
fechamento da fronteira

com o Brasil

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,75
Venda:       3,75

Turismo
Compra:   3,60
Venda:       3,90

Compra:   4,25
Venda:       4,25

Compra: 147,72
Venda:     178,08

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

20º C

Sexta: Sol. Panca-
das de chuva a qual-
quer hora do dia e
da noite. Muitas
nuvens de manhã

Previsão do Tempo

Ginástica Artística do
Brasil vai à final na Copa
do Mundo de Melbourne

A Ginástica Artística do
Brasil começou bem sua par-
ticipação na etapa da Copa do
Mundo da modalidade em
Melbourne (AUS). Na ma-
drugada de quinta-feira (21),
o medalhista olímpico Ar-
thur Zanetti, único represen-
tante brasileiro na competi-
ção, ficou em terceiro lugar
na prova das argolas e avan-
çou para a final, que será dis-
putada neste sábado (23). Ele
também participou da elimi-
natória do solo e ficou em 9º
lugar, sendo o primeiro re-
serva da final.           Página 6
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Arthur Zanetti

Vôlei Osasco-Audax recebe
o Sesc-RJ para o maior

clássico do vôlei mundial

Nati Martins ataca pelo meio

Vôlei Osasco-Audax e Sesc-
RJ se enfrentam nesta sexta-fei-
ra (22), a partir das 21h30, no
ginásio José Liberatti, pela oita-
va rodada da temporada 2018/19
da Superliga Cimed. Considerado
o maior clássico da modalidade no
mundo, o jogo terá transmissão do
Sportv 2. Com expectativa de casa
cheia, a equipe comandada pelo
técnico Luizomar sabe que conta-
rá com o apoio de sua torcida na
luta pela vitória.              Página 6
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Mini Endurance
CCSKA no domingo
será Seletiva para as

24H de Dubai

No Mini Endurance nem sempre o pole position é o primeiro
a sair do grid

A grande programação da
abertura da 7ª temporada do Cam-
peonato ClickSpeed de Kart Ama-
dor, neste domingo (24) no Kar-
tódromo de Interlagos, em São
Paulo (SP), terá início às 16 ho-
ras com uma prova de 50 minu-

tos de duração, com duplas se
revezando ao volante de karts
sorteados. O principal destaque
é que este Mini Endurance será
a primeira etapa de uma Seleti-
va para a participação nas 24
Horas de Dubai.         Página 6
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Armando Camargo
e Marcela Sodré

vencem na abertura
Os ciclistas Armando Reis Ca-

margo, da SEME Indaiatuba, e Mar-
cela Sodré, da Memorial Santos,
foram os mais rápidos da catego-
ria Elite no na abertura do 33ª edi-
ção do Torneio de Verão de Ciclis-
mo. A competição, considerada

uma das mais fortes e tradicio-
nais do país, realizou na quinta-
feira, sob uma temperatura ele-
vada, a primeira das quatro eta-
pas, com largada e chegada na Ave-
nida Marginal Candapui, após um
circuito de 3,1 km.      Página 6

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo –
15 (IPCA-15), que mede a pré-
via da inflação oficial, registrou
uma taxa de 0,34% em feve-
reiro deste ano, a menor para
meses de fevereiro desde o Pla-
no Real, implantado em 1994.
A taxa é, no entanto, superior
à registrada em janeiro (0,3%).

O dado foi divulgado  na
quinta-feira (21) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Com a prévia
de fevereiro, o IPCA-15 acu-
mula taxas de 0,64% no ano e
de 3,73% em 12 meses.

Na prévia de fevereiro, a
maior inflação foi registrada no
grupo de despesas educação
(3,52%), que sofreu com os
reajustes de mensalidades es-

colares, que costumam ser fei-
tos no início do ano. Os cur-
sos regulares subiram 4,6% e
os cursos diversos, 3,16%.

Também registraram infla-
ção os grupos alimentação e be-
bidas (0,64%), saúde e cuidados
pessoais (0,56%), artigos de re-
sidência (0,47%), despesas pes-
soais (0,3%), habitação (0,18%)
e comunicação (0,05%).

Por outro lado, os grupos
de despesas vestuário e trans-
portes registraram deflação
(queda de preços) e ajudaram
a frear a inflação. Os custos
com vestuário caíram 0,92%. Já
os transportes ficaram 0,46%
mais baratos, devido às quedas
de preços da gasolina (2,43%),
etanol (1,31%) e óleo diesel
(0,15%). (Agencia Brasil)

O presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, anunciou  na
quinta-feira (21) o fechamento da
fronteira com o Brasil e a reali-
zação de um “grande show” de
música na área que faz divisa com
a Colômbia. Ele avalia também o
fechamento da fronteira colom-
biana, na qual está a cidade Cúcu-
ta, que centraliza os repasses de
doações para os venezuelanos.

“A partir das 20h de quinta-
feira (19h, no horário de Cara-
cas) a fronteira terrestre com o
Brasil será fechada”, anunciou
Maduro durante reunião com o
Estado Maior das Forças Arma-
das Nacionais Bolivarianas
(FANB) por videoconferência do
Comando Estratégico Operacio-
nal de Caracas.              Página 3
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Nicolás Maduro

Papa pede
medidas
concretas

para erradicar
crimes
sexuais
no clero

O papa pediu na quinta-fei-
ra (21), na abertura de uma reu-
nião histórica da igreja para
abordar os abusos sexuais co-
metidos por membros do cle-
ro, “medidas concretas e efe-
tivas” de combate. Segundo o
pontífice, não basta apenas
condenar esses crimes.

“O povo de Deus está a ver-
nos e espera que nós não só con-
denemos, mas que tomemos
medidas concretas e efetivas”,
afirmou o papa Francisco pe-
rante 190 representantes da hi-
erarquia religiosa. “A concreti-
zação [dessas medidas] é neces-
sária”, destacou.

“Confrontados com o fla-
gelo do abuso sexual realiza-
do por homens da Igreja con-
tra as crianças, pensei em
consultar-me convosco, pa-
triarcas, cardeais, arcebispos,
bispos, superiores religiosos
e responsáveis, para que jun-
tos possamos ouvir o grito
dos pequenos que pedem jus-
tiça”, ressaltou Francisco.

O papa disse aos presen-
tes que nessa reunião pesa a
responsabilidade pastoral e
eclesial que os obriga a dis-
cutir em conjunto, de manei-
ra sinodal, de forma sincera
e profunda “a forma de en-
frentar esse mal que aflige a
Igreja e a humanidade”.

Francisco disse que será
entregue aos participantes
“uma linha guia” para ajudar a
refletir, sendo esta apenas um
ponto de partida das discus-
sões.                           Página 3

O Ibovespa, principal indica-
dor do desempenho das ações
negociadas na B3, antiga BM&F
Bovespa, encerrou o pregão de
quinta-feira  (21) em alta de
0,4%, aos 96.932 pontos.

Dentre as ações que com-
põem o Ibovespa, os papéis que
mais valorizaram foram Siderur-
gia Nacional (9,39%), Smiles
ON (5,64%), e Kroton ON
(5,27%). As maiores quedas fi-

Bolsa sobe 0,4% e dólar
chega a R$ 3,76

caram por conta das ações da Vi-
avarejo ON (-10,36%), Ultrapar
ON (-4,92%), e Gerdau PN (-
4,43%). Os papéis mais negoci-
ados foram os da Itausa PN
(2,73%), Petrobras PN (1,33%),
e Bradesco PN (0,87%).

O dólar comercial fechou o
dia em alta de 0,9%, cotado a R$
3,76. O Euro também valorizou.
Subiu 0,99%, e encerrou o dia cus-
tando R$ 4,26. (Agencia Brasil)

MPT pede bloqueio de bens
do Flamengo

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) pediu  na quinta-fei-
ra (21) o bloqueio e penhora dos
bens do Clube de Regatas do
Flamengo. A medida, segundo
nota do MPT, é para “garantir o

pagamento de indenizações tra-
balhistas, a serem apuradas em
ação principal futuramente
ajuizada, de todos os envolvi-
dos no incêndio que vitimou fa-
talmente dez jovens”.  Página 2
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Governo de SP atua para evitar
fechamento de fábrica no ABC

Na quinta-feira (21), o Go-
vernador João Doria se reuniu
com diretores da montadora nor-
te-americana Ford para discutir
o fechamento da fábrica de veí-
culos do município de São Ber-
nardo do Campo. O Governo
Paulista se comprometeu a aju-
dar a empresa a buscar um com-
prador para a unidade fabril.

Além disso, a montadora
aceitou a contrapartida de man-
ter os 1,2 mil funcionários na
sede administrativa do ABC Pau-
lista e não fazer mudanças ou
cortes de empregos nas unida-
des de Taubaté, Tatuí e Barueri.

“O objetivo da reunião foi,
evidentemente, a preservação de
empregos. Foi uma atitude de

Governo. Fui eu que os procu-
rei”, afirmou João Doria, em
referência ao contato com dire-
tores da fábrica. “O Governo de
São Paulo ajudará a Ford a en-
contrar um comprador para o
parque fabril de São Bernardo”,
acrescentou o Governador, du-
rante coletiva de imprensa.

A decisão foi tomada durante
encontro entre o Governador e o
CEO da Ford América do Sul, Lyle
Watters, além do vice-presidente
de Assuntos Governamentais, Co-
municação e Estratégia da monta-
dora, Rogelio Golfarb.

Também participaram do en-
contro o vice-governador Rodri-
go Garcia, o secretário de Fa-
zenda e Planejamento, Henrique

Meirelles, e o prefeito de São
Bernardo do Campo, Orlando
Morando.

Investidores
Os contatos do Governo

com potenciais investidores in-
teressados em assumir a fábrica
do ABC já começam na próxima
segunda-feira (25). A meta é bus-
car outra montadora de automó-
veis que possa absorver os cer-
ca de 1,6 mil funcionários da li-
nha de montagem.

“O Governo não fará impo-
sições à compradora. Nós bus-
caremos uma solução de merca-
do ao lado da Ford”, concluiu
João Doria, que classificou o
encontro como positivo.

“A indústria automotiva está
vivendo uma mudança global.
Tivemos a ideia de trabalhar jun-
tos para uma alternativa em re-
lação à unidade fabril. Achare-
mos uma solução criativa para a
instalação”, salientou o secretá-
rio de Estado da Fazenda e Pla-
nejamento, Henrique Meirelles.

Com o acordo no Palácio
dos Bandeirantes, a Ford se pro-
põe a manter 2.880 empregos
diretos em São Paulo. Além dos
1.200 funcionários que continu-
arão na sede administrativa em
São Bernardo, a montadora em-
prega 1.260 pessoas na fábrica
de Taubaté, 250 no campo de tes-
tes de Tatuí e 170 no centro de
distribuição de Barueri.

O Governador João Doria
reafirmou na quarta-feira (20),
em Brasília, ao Ministro da
Economia, Paulo Guedes, o
apoio do Estado de São Paulo
à reforma da Previdência, cuja
proposta foi entregue pela
equipe econômica ao Congres-
so Nacional.

“A reforma é vital para o
Brasil. Se o país quer crescer,
gerar empregos e diminuir a
pobreza, precisa aprovar a re-
forma da Previdência até a me-
tade deste ano para retomar o
crescimento através de novos
investimentos a partir de agos-
to”, defendeu Doria.

O Governador avalia que o
Estado de São Paulo será mui-
to impactado porque a reforma
apresentada pelo Governo Fe-

Doria reafirma apoio
à reforma

da Previdência
deral vai possibilitar a chega-
da de novos investimentos.

“Temos um programa de de-
sestatização que será multipli-
cado no seu potencial após a
reforma”, disse o governador
ao mencionar , ainda, que a pro-
posta diminuirá a pobreza, au-
mentará a geração de emprego
e renda, além de colocar o Bra-
sil dentro da faixa de desenvol-
vimento.

Já Paulo Guedes acrescen-
tou que a Nova Previdência
vem para “reduzir os privilégi-
os”. Mais cedo, Doria e Gue-
des participaram do 3° Fórum
de Governadores, coordenado
pelo Governador do Distrito
Federal Ibaneis Rocha. Os 27
chefes do Executivo compare-
ceram ao encontro.

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    
Vereador e ex-presidente Police Neto (ex-PSDB no PSD de

Kassab) tá tranquilo quanto as acusações de que tem algo errado
em pagar com dinheiro público as despesas que teve em evento
internacional, ao querer ressarcimento dos cerca de 12 mil Re-
ais. Ainda Police: conforme antecipado por esta coluna, o verea-
dor ...

P A U L I S T A N A           
... Caio Miranda (PSB) entrou mesmo com Ação Direta de

Inconstitucionalidade alegando que a criação de parques - no caso
do ‘Minhocão’, a lei teria que ter sido de iniciativa do Poder Exe-
cutivo e não do Legislativo. Não havendo projeto, como saber se
o melhor pra população é um parque ou a desativação do ‘mons-
tro’ ?      

P R E F E I T U R A  ( S P ) 
O mais injusto dos ataques que o Tribunal paulistano de Con-

tas vem sofrendo é a tentativa de fazer a imprensa ‘não enxergar’
a mega economia de cerca de 100 bilhões conquistada pelo con-
selheiro Edson Simões (na maior licitação de ônibus da América
Latina) e o aumento  dos valores na privatização do estádio do
Pacaembu.   

   
A S S E M B L E I A  ( S P )
Quem vai completar 72 anos de fundação (fundada em março

de 1947 durante a Constituinte estadual paulista) é a Associação
“Cronistas de Política de São Paulo”. Hoje, é o único Comitê de
Imprensa que resiste entre as Casas Políticas de São Paulo, o que
dá à ALESP o mesmo status do Congresso (Câmara Federal e
Senado).                             

G O V E R N O  ( S P ) 
Em plena campanha pra Presidência da República, João Doria

(dono paulista do PSDB e sócio majoritário nacional que em 2022
poderá ser ‘DoriaBolso’) tá sendo bem conservador nas análises
sobre como vão rolar as reformas da Previdência, porque as mu-
danças vão impactar o futuro das contas no Estado de São Paulo. 
  

C O N G R E S S O 
Quem já causa, no 1º mandato, eleito 1º vice-presidente na

Mesa da Câmara Federal, é o advogado e ex-ministro (Indústria e
Comércio), agora deputado Marcos Pereira. Seu PRB, com Edir
(Universal e Record tv) foram decisivos na eleição de Bolsonaro
(PSL). O presidente nacional prega que seja aliança com inde-
pendência.    

P R E S I D Ê N C I A 
O que parece ser uma postura distante do marido (leia-se 1ª

Dama Michelle), na real é a preparação pra entrar em campo e
vencer a guerra quando os adversários estiverem pensando que a
fatura (leia-se intrigas travestidas de imprensa isenta levando a
crer que os generais é que vão governar). É a tal lateralidade fe-
minina.   

P A R T I D O S    
‘Táticas’ tomam conta de quase todos os partidos (sejam ‘si-

tuação’, ou ‘oposição’ e mesmo entre os que vão ‘jogar’ nos 2
‘times’; dependendo do ‘campo de jogo’, da força do ‘adversário’
da hora, de quem serão os ‘árbitros’, ‘federações’ e ‘confedera-
ções’, no ‘valor’ dos ‘jogadores’ e nas ‘beligerâncias’ das ‘torci-
das’.  

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

rência das liberdades de imprensa. Está dirigente na Associa-
ção “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a Medalha
Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra ao Mérito na
Assembleia (SP). Email cesar@cesarneto.com

Uma organização crimino-
sa acusada de transportar dro-
gas da Bolívia, Colômbia e Ve-
nezuela para o Brasil, Estados
Unidos e Europa chegou a usar
um submarino para cruzar o
Atlântico com destino à costa
do continente africano com
até 8 toneladas de entorpecen-
tes a cada viagem. A embarca-
ção foi apreendida em meados
de 2018, no Suriname.

“O submarino foi apreendi-
do durante as investigações ini-
ciadas há dois anos. Ele foi lo-
calizado próximo a uma pista de
pouso clandestina usada pela or-
ganização e onde foram apreen-
didos 400 quilos de entorpe-
centes”, disse na quinta-feira
(21) o delegado federal Marce-
lo Botelho, responsável pela
Operação Flak, deflagrada nes-
ta quinta-feira.

Segundo o delegado, a droga
apreendida no avião localizado
em uma pista clandestina seria
transferida para o submarino,
atracado a 50 quilômetros de
distância. De lá, os criminosos
seguiriam para a África, de onde
o entorpecente seria distribuído
para a Europa.

“Uma particularidade que
nos impressionou é a capilarida-
de da organização criminosa,
que tem contatos em diversos
países”, comentou Botelho, es-
clarecendo que, além dos 54

mandados de prisão e 81 man-
dados de busca e apreensão que
estão sendo cumpridos no Cea-
rá, Distrito Federal, Goiás, Pará,
Paraná, Roraima, São Paulo e
Tocantins, as autoridades brasi-
leiras também acionaram a Inter-
pol, pedindo a colaboração para
deter seis suspeitos de integrar
o esquema que podem estar no
exterior.

Prisões
Até o início desta tarde, ao

menos 26 pessoas já tinham sido
presas, entre elas, pilotos de ja-
tos executivos. A 4ª Vara Fede-
ral de Palmas (TO) autorizou a
apreensão de 47 aeronaves, além
do sequestro de bens e do blo-
queio das contas bancárias de
mais de 100 pessoas físicas e
jurídicas suspeitas de integrar a
organização criminosa.

“Mais que as prisões e as
buscas para apreender provas
que auxiliem as investigações,
a operação de hoje atingiu o
poder financeiro da organiza-
ção”, disse Botelho.

“Nosso foco foi a desarticu-
lação, foi a descapitalização da
organização. Justamente para
evitarmos que o crime continue
a ser praticado mesmo após a
prisão dos principais líderes e
membros da organização”, 
afirmou.

Apesar de chegar a utilizar

um submarino, a especialidade
do grupo, segundo a Polícia Fe-
deral, era o transporte aéreo de
grandes quantidades de drogas.

De acordo com o Botelho,
trata-se de uma “organização
bem estruturada, que tinha níti-
da divisão de tarefas”. Ao longo
das investigações, os agentes
federais identificaram quatro
núcleos: o logístico, responsá-
vel por gerenciar a parte opera-
cional, como a escolha de aero-
naves, a contratação de pilotos
e a construção de pistas clandes-
tinas.

Voos irregulares
Um núcleo aeronáutico era

encarregado de identificar
rotas que permitissem aos pi-
lotos fugirem do controle aé-
reo e de elaborar planos de
voos irregulares. Outro nú-
cleo era o varejista, respon-
sável por contatar os produto-
res de drogas e os destinatários
finais, em outros países.

Por fim, havia o núcleo me-
cânico, formado pelos que fazi-
am a manutenção das aeronaves.
Estes profissionais chegavam a
adaptar um sistema que permi-
tia que os aviões usados no es-
quema fossem abastecidos em
pleno voo, de forma a aumentar
a autonomia de voo das aerona-
ves, para que não precisassem
pousar.

De acordo com o delegado
federal, isso colocava em risco
a segurança de todo o transpor-
te aéreo, já que, além de viajar
com planos de voo irregulares,
os aviões da organização passa-
vam despercebidos pelos rada-
res.

O próprio piloto assumia ris-
cos ao abastecer a aeronave em
pleno voo e há indícios de que
aeronaves usadas pela organiza-
ção caíram, vitimando os tripu-
lantes.

“Apesar de lucrativo, o cri-
me trazia grandes riscos para os
pilotos. Há registros de quedas
de aeronaves, com a consequen-
te morte ou desaparecimento de
pilotos”, afirmou Botelho,
acrescentando que a organização
também chegou a destruir aviões
apenas para “apagar” as evidên-
cias de tráfico internacional de
drogas. “Incluindo aeronaves
com valor de mercado de R$ 1
milhão.”

Segundo Botelho, a organi-
zação tentava mascarar suas ati-
vidades ilícitas contratando pi-
lotos que, paralelamente, exer-
ciam atividades lícitas, como
voos comerciais e atividades
agrícolas. E lavava o dinheiro
investindo em fazendas, criação
de gado, postos de combustível,
garimpo e na revenda das própri-
as aeronaves usadas no esquema.
(Agencia Brasil)

Organização criminosa usou
submarino para levar drogas à África

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT) pediu  na quinta-
feira (21) o bloqueio e penhora
dos bens do Clube de Regatas
do Flamengo. A medida, se-
gundo nota do MPT, é para “ga-
rantir o pagamento de indeni-
zações trabalhistas, a serem
apuradas em ação principal fu-
turamente ajuizada, de todos os
envolvidos no incêndio que vi-
timou fatalmente dez jovens”.
A ação está na 13ª Vara.

MPT pede bloqueio de bens
do Flamengo

Na quarta-feira (20), o Mi-
nistério Público e a Defenso-
ria Pública do Rio de Janei-
ro pediram o bloqueio de R$
57,5 milhões das contas clu-
be e o fechamento imediato
do Centro de Treinamento
George Helal,  o Ninho do
Urubu, onde no dia 8 ocor-
reu o incêndio no alojamen-
to dos atletas de base, que
matou dez pessoas e feriu
três. (Agencia Brasil)

Policiais federais cumpriram
na quinta-feira (21), no Rio de
Janeiro, oito mandados de bus-
ca e apreensão para apurar su-
postas tentativas visando preju-
dicar as investigações dos homi-
cídios da vereadora Marielle
Franco e seu motorista, Ander-
son Gomes, ocorridos em mar-
ço de 2018. Segundo a Polícia
Federal (PF), a apuração é sigi-
losa e os mandados foram auto-
rizados pela Justiça.

A Polícia Federal começou
sua apuração em novembro do

Polícia Federal cumpre,
no Rio, mandados no

caso Marielle
ano passado, depois de receber
denúncias de que agentes do es-
tado estariam agindo para preju-
dicar as investigações do caso, a
cargo da Delegacia de Homicí-
dios da capital, da Polícia Civil. 

De acordo com a PF, os
agentes federais não estão apu-
rando a autoria ou motivação dos
assassinatos, já que isso é res-
ponsabilidade da Polícia Civil. A
PF informou que não vai se ma-
nifestar sobre sua investigação
até que seja concluída. (Agencia
Brasil)

Operação de usina pode mudar
para que lama não chegue

 ao São Francisco
O ministro do Desenvolvi-

mento Regional, Gustavo Canuto, 
disse  na quinta-feira (21) que a
operação da Usina Hidrelétrica de
Três Marias pode ser alterada para
evitar que os rejeitos da barragem
1 da Mina do Córrego do Feijão,
em Brumadinho, alcancem o Rio
São Francisco.

“A gente está tomando as
ações, fiscalizando, monitorando o
avanço da pluma. Operações já foram
definidas na Usina de Retiro Baixo para
evitar que a passagem dessa lama vá para
Três Marias. Mas a gente não pode afir-
mar que não haverá contaminação
 [do Rio São Francisco] porque isso
depende do regime de chuvas e
como a pluma vai se comportar ao lon-
go do leito do rio”, disse.

O ministro deu a declaração
após participar da comissão  exter-
na da Câmara criada para acompa-
nhar os desdobramentos do rom-
pimento da barragem de rejeitos da
Vale, em Brumadinho, região me-
tropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o ministro, a Usina
de Três Marias, que deságua no
Rio São Francisco, tem um re-
servatório amplo, e o governo
espera que a lama de rejeitos seja
diluída para que não atinja o rio.

Canuto defendeu a necessi-
dade de mudanças na Política Na-

cional de Segurança de Barragens
(Lei 12.334/10). Uma das altera-
ções é a revisão do critério de clas-
sificação das barragens para
que fique mais evidente quando uma
barragem está em risco para que o
governo possa identificar  rapida-
mente e tomar as providências.

Ele também defendeu san-
ções mais rígidas para as empre-
sas que descumpram as normas
da Política Nacional de Seguran-
ça de Barragens. Segundo Canu-
to, o governo deve encaminhar
por meio de Medida Provisória
as alterações na Lei 12.334/10.

O ministro afirmou que o
objetivo do governo é revitalizar
a região e estimular uma nova ati-
vidade econômica em Brumadi-
nho para que as pessoas continu-
em a morar na região. “Um dos
planos é colocar a cidade como
centro de referência de seguran-
ça de barragem, com centros es-
pecializados para estudos, em-
presas responsáveis por monito-
ramento, e com equipamentos
para garantir a segurança”. 

Segundo balanço divulgado  na
quarta-feira (20), 171 pessoas
morreram  e  139  estão  desa-
parecidas  após o rompimento
da barragem ocorrida em 25
de janeiro. (Agencia Brasil)
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A Receita Federal declarou
inapto o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) de
3.309.404 empresas, que deixa-
ram de fazer a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) por dois anos
consecutivos entre 2013 e 2017.

A obrigação é anual e deve
indicar o recolhimento ou isen-
ção de 11 tributos federais como
Imposto de Renda, Imposto de
Produtos Industrializados, Con-
tribuição para o PIS/Pasep e a
Cide-Combustível.

A inaptidão do CNPJ invali-
da a inscrição da empresa, anula

documentos fiscais, pode blo-
quear a movimentação de con-
tas-correntes em bancos e res-
ponsabiliza sócios e administra-
dores por eventuais débitos com
o Fisco.

Antes de declarar a inaptidão,
a Receita Federal procurou cada
empresa contribuinte e avisou
das pendências. As comunica-
ções foram feitas entre agosto
do ano passado e este mês (fe-
vereiro). De todas as empresas
contatadas, apenas 116,8 mil
entregaram a declaração em
atraso e reverteram o processo
de invalidade.

De acordo com o coorde-
nador-geral de Arrecadação e
Cobrança da Receita Federal,
Marcos Hubner Flores, não
foi feito um perfil das empre-
sas consideradas inaptas e
nem há um levantamento das
razões para a não apresentação
da declaração.

Ele não considera que a ra-
zão da omissão tenha a ver com
a recessão econômica e o fecha-
mento de empresas. “Por causa
da crise econômica e de dificul-
dades financeiras, uma empresa
pode deixar de recolher tributos,
mas pode fazer as declarações”,

explicou ao lembrar que em caso
de dívida com fisco há possibi-
lidade de negociação e reparce-
lamento de débitos.

De acordo com Hubner Flo-
res, empresas que pediram fa-
lência também devem declarar
débitos e créditos tributários.

Caso a fiscalização tributá-
ria cerifique que a omissão da
declaração ocorreu em razão de
fraude, os sócios poderão ser
processados na Justiça e ter a
dívida de contribuições e impos-
tos em atraso da empresa vincu-
lados aos CPF dos sócios.
(Agencia Brasil)

Mulheres ocupam 69% dos cargos de
liderança em comunicação empresarial
A pesquisa inédita Perfil

da Liderança em Comunica-
ção no Brasil, divulgada pela
Associação Brasileira de Co-
municação Empresarial
(Aberje), mostra que apesar
de ocupar 69% dos cargos de
liderança na comunicação
corporativa no Brasil, as mu-
lheres representam 45% do
total de cargos de direção ou
vice-presidência nas empresas
onde trabalham.

A pesquisa foi feita com
578 profissionais de 20 esta-
dos, dos quais 78% são em-
pregados em empresas priva-
das de grande porte (62%),
sendo 41% em multinacionais
e 37% em companhias nacio-
nais de todos os setores da
economia, com destaque para
o de serviços (27%), que in-
clui agências de comunicação.
São Paulo abriga a maioria
dessas lideranças (57%). Do
total de participantes, 398 são
mulheres. Setenta e quatro por
cento dos profissionais estão
contratados pelo regime da
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) e 11% sob regi-
me societário.

Embora as mulheres já es-
tejam bem representadas nas
empresas, o estudo mostra que
é mais lento o processo para
elas chegarem aos cargos de
direção, informou o coordena-
dor da pesquisa da Aberje, Car-
los Ramello.

Salários
Em termos salariais, 59%

dos consultados informaram
ganhar mensalmente entre R$
7 mil e R$ 20 mil. Por nível
de cargo, verifica-se que 71%
dos gerentes ganham por mês
entre R$ 10 mil e R$ 30 mil,
enquanto para 71% dos dire-
tores, o salário é superior a R$
15 mil. O levantamento não
separa os ganhos mensais dos
líderes em comunicação por
gênero. “A experiência mostra
que não existe diferenciação
entre homens e mulheres nes-
sa situação. Estão dentro das
mesmas faixas (salariais)”,
disse Ramello. As mulheres já
não constituem um grupo de
diversidade nos cargos de li-
deranças nas empresas, “até
mesmo porque são maioria”.

Do total de entrevistados,
81% se declararam brancos,
14%, pardos, 5%, negros, e
2%, amarelos; 93% são hete-
rossexuais, enquanto 5% disse-
ram ser homossexuais e 2%,
bissexuais. Apenas 1% disse
apresentar algum tipo de defi-
ciência. “Isso mostra que não
existe diversidade entre os car-
gos de liderança”, acrescentou
o coordenador da pesquisa.

Geração X
Carlos Ramello observou

que os profissionais que inte-
gram a chamada “geração do
milênio”, ou ‘milleniais’, com

idade até 35 anos, são mino-
ria entre os líderes em comu-
nicação. Essa geração abran-
ge as pessoas nascidas a par-
tir de 2001, que se desenvol-
veram em uma época de gran-
des avanços tecnológicos,
prosperidade econômica e fa-
cilidade material. De acordo
com o estudo, a maioria dos
líderes pertence à geração X,
referente às pessoas nascidas
logo após a Segunda Guerra
Mundial, entre 1946 e 1964,
quando ocorreu um aumento
significativo da taxa de nata-
lidade. A proporção identifi-
cada pelo estudo foi de 72%
de lideranças da geração X e
28% dos ‘milleniais’.

Isso revela que as organiza-
ções, nas contratações ou pro-
moção de seus líderes, acabam
considerando muito a experiên-
cia. “As organizações são um
pouco mais conservadoras nes-
sa atribuição de liderança”. A
experiência na área de atuação é
priorizada pelas empresas. Qua-
renta e quatro por cento dos par-
ticipantes exercem cargos de li-
derança na área de comunicação
há mais de oito anos.

Escolaridade
Todos os participantes da

pesquisa têm curso superior,
sendo 40% graduados em jor-
nalismo, 19% em comunica-
ção e 16% em relações públi-
cas. Dos 578 profissionais,

73% fizeram ou estão fazen-
do especialização ou MBA.
Oitenta e nove por cento se
comunicam em inglês e 57%
em espanhol.

Do total de entrevistados,
90% usam a internet como
principal fonte de informação,
seguida do jornal (27%) e da te-
levisão (27%). Em média, os
entrevistados dedicam uma hora
e meia por dia às redes sociais,
sendo que os ‘milleniais’ dedi-
cam duas horas ou mais diaria-
mente. O Facebook e o Linke-
din são as redes sociais mais uti-
lizadas pelos profissionais que
exercem cargos de liderança, da
ordem de 93% cada, seguidos
pelo Instagram, com 88%.

Os participantes leem, em
média, 5,5 livros por ano, su-
perando a média nacional de
quatro por ano, com destaque
para livros técnicos e profis-
sionais (38%). A maioria dos
participantes (57%) não fazia
qualquer atividade voluntária
no momento da pesquisa e um
quarto não era engajado em
nenhuma causa.

Análise do contexto e ava-
liação de tendências foram
apontadas por 55% dos con-
sultados como as principais
competências para um líder
em comunicação.  A maior
competência que eles de-
monstram é o profundo co-
nhecimento do setor onde atu-
am. (Agencia Brasil)

Intenção de consumo das famílias
cresce 2,7% de janeiro para fevereiro

A Intenção de Consumo das
Famílias (ICF), calculada pela
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), cresceu 2,7% na
passagem de janeiro para feve-
reiro deste ano.

Com essa que foi a quarta
alta consecutiva, o indicador
chegou a 98,5 pontos, em uma
escala de zero a 200, o maior
patamar desde abril de 2015

(102,9 pontos). Na compara-
ção com fevereiro de 2018, a
ICF teve alta de 13,1%.

Nos dois tipos de compara-
ção (mensal e anual), os sete
componentes do indicador
tiveram alta. Em relação a
janeiro, a maior alta foi ob-
servada no momento para a
compra de bens duráveis ,
que  c resceu  4 ,4%.  Out ro
crescimento importante foi

percebido na perspectiva de
consumo (3,4%).

Na comparação com feve-
reiro de 2018, as maiores altas
foram observadas no nível de
consumo atual (22%) e na pers-
pectiva de consumo (20,2%).

Segundo a CNC, o cenário
de inflação baixa e de queda gra-
dual do desemprego tem impul-
sionado o consumo das famílias
nos últimos meses. Outro pon-

to que explica a alta é a sinaliza-
ção de que os juros básicos de-
verão permanecer inalterados no
curto prazo, o que contribui para
o resgate das condições de con-
sumo a prazo.

A CNC acredita que, neste
semestre, a ICF deverá continu-
ar crescendo, superando as ava-
liações predominantemente pes-
simistas dos últimos quatro
anos. (Agencia Brasil)

Maduro anuncia fechamento
da fronteira com o Brasil

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou  na
quinta-feira (21) o fechamento da fronteira com o Brasil e a re-
alização de um “grande show” de música na área que faz divisa
com a Colômbia. Ele avalia também o fechamento da fronteira
colombiana, na qual está a cidade Cúcuta, que centraliza os re-
passes de doações para os venezuelanos.

“A partir das 20h de quinta-feira (19h, no horário de Caracas)
a fronteira terrestre com o Brasil será fechada”, anunciou Madu-
ro durante reunião com o Estado Maior das Forças Armadas Na-
cionais Bolivarianas (FANB) por videoconferência do Comando
Estratégico Operacional de Caracas.

“Decidi que [o espaço] está totalmente fechado, até novo avi-
so sobre a fronteira terrestre com o Brasil, melhor prevenir do
que remediar”, acrescentou Maduro. “Quero que seja uma fron-
teira dinâmica e aberta com a Colômbia, mas sem provocações.”

Maduro disse que responsabilizará o presidente da Colôm-
bia, Iván Duque, sobre qualquer problema que houver na região
fronteiriça com a Venezuela. “A Venezuela está passando por uma
grande provocação, por isso estamos atualizando o conceito para
reagir. O governo que presido está na vanguarda da proteção das
pessoas”, disse.

Maduro fez o anúncio durante visita ao maior quartel do exér-
cito em Fuerte Tiuna. Também participou de uma videoconfe-
rência transmitida por emissoras de televisão e postada no seu
perfil no Twitter. “Vamos ao combate pela pátria”, apelou. “Nos-
so destino é a vitória sempre. Chávez vive”, disse.

Para Maduro, há uma campanha para desestabilizar seu go-
verno. Ele usou várias expressões críticas aos que lideram o es-
quema para angariar ajuda humanitária. Segundo ele, há um “es-
petáculo mundial”, utilizando as necessidades da Venezuela para
chamar a atenção.

Maduro afirmou que espera que “triunfe” a paz e a vitória so-
bre o que chamou de “guerra psicológica”. De acordo com ele, a
cada provocação, haverá uma resposta por parte da Venezuela.

No discurso, o venezuelano agradeceu “a lealdade sempre”
dos militares que estão ao seu e citou o solgan “Leais sempre,
traidores nunca”. Segundo ele, como humanista ama o povo e o
país “acima de qualquer coisa”.

Há informações não confirmadas oficialmente que foram
enviados militares para cidade de Santa Helena de Uairén, na fron-
teira com o Brasil.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, viaja para
a Colômbia na próxima segunda-feira (25) para negociar com o
presidente colombiano a ajuda humanitária para a Venezuela. O
vice-presidente pretende defender a saída imedidata de Maduro
do poder. Ele também se encontrará com famílias de refugiados
venezuelanos.

“A luta na Venezuela é entre ditadura e democracia e liberda-
de”, disse a secretária de imprensa da Vice-Presidência, Alyssa
Farah. “Juan Guaidó é o único líder legítimo da Venezuela. É o
momento de Nicolás Maduro sair.”

Farah reiterou que os Estados Unidos além de apoiar a ges-
tão Guaidó, atuam no fornecimento de ajuda humanitária e no
apoio à sociedade venezuelana. “[Os Estados Unidos trabalham]
ao lado do povo da Venezuela até que a democracia e a liberdade
sejam totalmente restauradas. ”

A Casa Branca informou, por meio de comunicado, que Pen-
ce reforçará o apoio ao governo interino de Juan Guaidó, que se
autoproclamou “presidente encarregado” no último dia 23. De
acordo com a Casa Branca, Pence ressaltará a necessidade de
restabelecer a democracia e combater a ditadura na Venezuela.

No encontro, o vice-presidente vai abordar a crise humanitá-
ria e de segurança na Venezuela e os esforços para ajudar a popu-
lação. Segundo a Casa Branca, o objetivo é definir medidas con-
cretas que apoiem a população e a transição para a democracia.

É a quinta viagem de Pece para a América Latina como vice-
presidente. Em suas viagens anteriores, ele também se reuniu
com venezuelanos que fugiram de seu país. (Agencia Brasil)

Papa pede medidas concretas
para erradicar crimes sexuais

no clero
O papa pediu na quinta-feira (21), na abertura de uma reunião

histórica da igreja para abordar os abusos sexuais cometidos por
membros do clero, “medidas concretas e efetivas” de combate.
Segundo o pontífice, não basta apenas condenar esses crimes.

“O povo de Deus está a ver-nos e espera que nós não só conde-
nemos, mas que tomemos medidas concretas e efetivas”, afirmou
o papa Francisco perante 190 representantes da hierarquia religi-
osa. “A concretização [dessas medidas] é necessária”, destacou.

“Confrontados com o flagelo do abuso sexual realizado por
homens da Igreja contra as crianças, pensei em consultar-me
convosco, patriarcas, cardeais, arcebispos, bispos, superiores
religiosos e responsáveis, para que juntos possamos ouvir o gri-
to dos pequenos que pedem justiça”, ressaltou Francisco.

O papa disse aos presentes que nessa reunião pesa a respon-
sabilidade pastoral e eclesial que os obriga a discutir em conjun-
to, de maneira sinodal, de forma sincera e profunda “a forma de
enfrentar esse mal que aflige a Igreja e a humanidade”.

Francisco disse que será entregue aos participantes “uma li-
nha guia” para ajudar a refletir, sendo esta apenas um ponto de
partida das discussões.

O papa pediu que o Espírito Santo ajudasse a Igreja nestes
dias a “transformar este mal em uma oportunidade para se tomar
consciência e para se purificar”.

O pontífice rogou à Virgem Maria que iluminasse a Igreja
para “tentar curar ferimentos graves causados pelo escândalo da
pedofilia tanto aos pequenos quantos aos crentes”.

A reunião começou com as palavras de uma vítima, lidas por
um dos membros da comissão organizadora e especialista na luta
contra os abusos, o padre Hans Zollner. “Nem os meus pais, nem
os oficiais da igreja ouviram o meu clamor e pergunto-me: ‘Por-
que Deus também não o ouviu?’”, disse o padre, ao ler as pala-
vras da vítima de abuso sexual.

O papa argentino vai tentar convencer, nos próximos dias, os
presidentes das Conferências Episcopais da Igreja Católica no
mundo da sua responsabilidade individual face às agressões se-
xuais a menores.

Ouvir as vítimas, aumentar a consciência, aumentar o conhe-
cimento, desenvolver novos procedimentos, e partilhar boas prá-
ticas são alguns dos objetivos do encontro.  (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1060152-61.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Rogério Murillo Pereira Cimino,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) MARIA DE FÁTIMA ALVES,Brasileiro,Solteira, Empresária, 
RG 9.370.613-3,CPF 152.313.008-37,com endereço à Rua Acai,315,Jardim Santa Maria,CEP 03574-000,São Paulo - SP e a(o) 
ALBINO PEREIRA ALVES,Brasileiro,Separado judicialmente, Empresário, RG 9.370.612,CPF 048.117.108-86, com endereço à 
Rua Antonio de Siqueira,330,Parque Cruzeiro do Sul,CEP 08070-190,São Paulo-SP,que lhe foi proposta uma ação de Procedi-
mento Comum por parte de Sérgio Mendes e outro, alegando em síntese que Sérgio Mendes, de cujus, adquiriu dos réus 
através do CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS E COMPROMISSO DE CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITA-
DA, a integralidade, ou seja, 100% (cem por cento) das quotas da sociedade empresária limitada SEGUS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA., os autores tomaram conhecimento do processo nº 1020439-94.2016.8.26.0053, que foi movida 
pelos réus em face da JUCESP alegando que a empresa não havia sido vendida, busca a autora a declaração de validade do 
contrato firmado entre as partes, bem como, a transmissão da empresa ao de cujus . Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
15dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2018.                                   [21,22] 
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A decisão do presidente da
Venezuela, Nicolás Maduro, de
fechar a fronteira com o Brasil,
a partir de quinta-feira (21) à
noite, pode alterar os planos de
entrega da ajuda humanitária pre-
vista para sair de Roraima em di-
reção ao país vizinho. Porém, o
governador de Roraima, Antonio
Denarium, acredita que existam
alternativas para garantir que a
ajuda humanitária, preparada pelo
Brasil, chegue aos venezuelanos.
Uma das hipóteses envolve a vas-
ta fronteira entre os dois países.

“Se os caminhões não con-
seguirem ultrapassar a frontei-
ra, acredito que essa ajuda huma-
nitária possa ser feita no próprio
Brasil. [As pessoas] atravessari-
am porque a fronteira é seca. São
1,8 mil quilômetros de frontei-
ra, não acredito que isso será
empecilho fazer a distribuição”,
disse o governador à Agência
Brasil.

No anúncio, Maduro diz que
fechará a fronteira a partir das
20h (21h de Brasília) desta quin-
ta-feira. Até o início da quinta-
feira, o plano do governo brasi-

Brasil avalia alternativas para doações
à Venezuela, diz Denarium

leiro, coordenado pelo Itamara-
ty, era carregar os caminhões
venezuelanos com alimentos e
remédios em Boa Vista no sába-
do (23) e escoltá-los até Paca-
raima (Roraima).

O planejamento incluía a
Polícia Rodoviária Federal e
Polícia Militar como responsá-
veis pela escolta de segurança
dos caminhões até a fronteira.
Mas os governos federal e esta-
dual podem rever a estratégia de
entrega da ajuda humanitária.

O governo brasileiro  havia
anunciado na última terça-feira
(19) a decisão de enviar ajuda à
Venezuela. A ação é uma coope-
ração com os Estados Unidos e
a Colômbia, que também preten-
dem enviar mantimentos, a pe-
dido do opositor de Maduro, e
presidente autoproclamado do
país, Juan Guaidó.

O presidente interino Juan
Guaidó prepara para sábado (23)
um grande evento de distribui-
ção e ajuda humanitária. Nesta
data completa um mês que ele
se autoproclamou “presidente
encarregado”. Para o Brasil e

vários outros países, incluindo
os Estados Unidos, Guaidó é o

presidente legítimo da Venezue-
la. (Agencia Brasil)
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Ginástica Artística do Brasil vai à
final na Copa do Mundo de Melbourne
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Arthur Zanetti, único representante brasileiro na competição, avança nas argolas; nesta sexta, disputará o qualificatório no salto

Vôlei Osasco-Audax e
Sesc-RJ se enfrentam nesta
sexta-feira (22), a partir das
21h30, no ginásio José Libe-
ratti, pela oitava rodada da tem-
porada 2018/19 da Superliga
Cimed. Considerado o maior
clássico da modalidade no
mundo, o jogo terá transmissão
do Sportv 2. Com expectativa
de casa cheia, a equipe coman-
dada pelo técnico Luizomar
sabe que contará com o apoio
de sua torcida na luta pela vitó-
ria.

“Vamos para mais um clás-
sico. Sempre é um jogo duro,
mas tivemos uma semana mui-
to boa de trabalho em quadra e
estudamos bastante o time do
Rio. Vamos com tudo. Dar o
nosso melhor e, com muita gar-
ra e união, buscar essa vitória
em casa”, garante a ponteira
Angela Leyva. A central Nati
Martins complementa. “Conta-
remos com a força da nossa
torcida, que nos apoia o tempo
todo e faz a diferença aqui no
José Liberatti.”

Na classificação geral da
Superliga, Osasco ocupa a
quinta posição, com 31 pontos
(dez vitórias em 17 partidas),
enquanto o Sesc aparece em
terceiro lugar, com 13 resulta-
dos positivos em 18 rodadas.
“Este é o campeonato mais
equilibrado dos últimos anos e
seguimos fortes na luta.  Esta-
mos com um jogo a menos e
acredito que temos todas as
condições de seguir evoluindo
na competição e ainda subir na
tabela até o início dos playo-
ffs.”, garante a levantadora Ca-
rol Albuquerque.

O técnico Luizomar confia
na sua equipe. “Temos um gru-
po muito unido, que trabalha 
forte e tem garra. Estamos
mostrando evolução a cada ro-
dada, embora ainda  alternemos
alguns momentos de altos e
baixos. Mas o importante é a
vontade que esse time tem para
buscar bons resultados e a dis-
posição em colocar em prática
nosso plano tático”, elogiou o
treinador. Para ele o clássico
exige precisão no saque para 
quebrar o passe das cariocas. A
partir desse ponto, uma efici-
ente relação bloqueio/defesa
vai garantir os contra-ataques.

Trio no Time do Sonho -
 As jogadoras do Vôlei Osasco
seguem entre as melhores da
temporada.A central Walewska,
a ponteira Mari Paraíba e a
oposta Hooker figuram no

Vôlei Osasco-Audax recebe
o Sesc-RJ para o maior

clássico do vôlei mundial
Confronto será nesta sexta-feira a partir das 21h30, no
ginásio José Liberatti, pela oitava rodada da temporada
2018/19 da Superliga Cimed, com transmissão do Sportv 2
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Hooker no ataque

Time do Sonho, seleção elabo-
rada pela Confederação Brasi-
leira de Vôlei de acordo com
o desempenho de cada atleta
em quadra.

No desempenho por funda-
mento, Hooker é a vice-líder
em média de pontos por set.
Segundo as estatísticas da
CBV, a oposta norte-america-
na tem 4,51 acertos por parci-
al. Mari Paraíba também apa-
rece na segunda posição, mas
entre as melhores sacadoras. A
ponteira soma 23 aces na Su-
perliga 2018/19.

Ativação em quadra – Além
de incentivar a equipe em qua-
dra, o torcedor do Vôlei Osas-
co-Audax tem a oportunidade
de participar de atividades an-
tes e durante as partidas. Logo
na entrada do ginásio, a loja
Osasco Vôlei Store oferece
opções de produtos oficiais,
com destaque para as camise-
tas casuais e uniformes de
jogo. Os compradores concor-
rem a assentos especiais para
assistir a partida. A mascote
Raposinha, do Grupo
Resek (Reserva Raposo), inte-
rage com as pessoas nas arqui-
bancadas antes do apito do ár-
bitro e no intervalo entre os
sets. E clientes do Cartão Bom
que usarem o aplicativo VOUD
para recarga têm acesso prio-
ritário ao José Liberatti.

Equipe para a temporada
2018/19 - O Vôlei Osasco-
Audax reformulou seu elenco
para a temporada 2018/19.
Reuniu três campeãs olímpicas
– Paula Pequeno, Walewska e
Carol Albuquerque -, além de
contar com atletas que jogaram
na Seleção Brasileira recente-
mente – Claudinha e Lorenne
- e jogadoras que já defende-
ram seu país em competições
internacionais – Mari Paraíba,
Camila Brait, a norte-america-
na Hooker e a peruana Angela
Leyva. Também tem no grupo
as centrais Natasha, Nati Mar-
tins e a ponteira/oposta Do-
mingas. A equipe osasquense
investe ainda na nova geração
do esporte. Renovou os con-
tratos da líbero Kika e da le-
vantadora Gabriela Zeni, e
trouxe a ponteira Vivi e a cen-
tral Mayara.

Novos patrocinadores –
 Para a temporada 2018/19, o
Osasco Voleibol Clube conta
com novos patrocinadores: Au-
dax, Grupo Marquise, Grupo
Resek (Reserva Raposo), Auto-
pass (Cartão BOM) e Icone.

Arthur Zanetti

A Ginástica Artística do Bra-
sil começou bem sua participa-
ção na etapa da Copa do Mundo
da modalidade em Melbourne
(AUS). Na madrugada de quinta-
feira (21), o medalhista olímpi-
co Arthur Zanetti, único repre-
sentante brasileiro na competi-
ção, ficou em terceiro lugar na
prova das argolas e avançou para
a final, que será disputada neste
sábado (23). Ele também parti-
cipou da eliminatória do solo e
ficou em 9º lugar, sendo o pri-
meiro reserva da final.

Mesmo sendo a primeira eta-
pa do ano, a Copa do Mundo de
Melbourne mostrou um alto ní-
vel na prova das argolas, especia-
lidade de Zanetti. Além do brasi-
leiro, medalha de ouro na Olim-
píada de Londres-2012 e prata na
Rio-2016, a disputa contou com
outros três finalistas olímpicos:
os chineses  Liu Yang (4º em
2016) e You Hao (6º), além do
ucraniano Igor Radivilov (5º).

Por ser começo de tempora-
da, Zanetti entrou com uma nota

de partida um pouco mais baixa
e alcançou a nota final de 14,700,
terminando em terceiro lugar. O
chinês Yang ficou em primeiro
(15,000) e seu compatriota Hao
foi o segundo (14,733).

“O Arthur está competindo
com 70% da sua capacidade, pois
ainda estamos no início da nossa
temporada. Nosso objetivo prin-

cipal é a preparação para as duas
principais competições do ano,
que são os Jogos Pan-America-
nos de Lima e o Campeonato
Mundial de Stuttgart, que também
será classificatório para a Olim-
píada de Tóquio”, afirmou o téc-
nico brasileiro Marcos Goto.

As etapas da Copa do Mundo
contam pontos para o ranking in-

dividual que ajudará na classifi-
cação para a Olimpíada de Tó-
quio-2020, mas o foco do Bra-
sil, segundo Goto, é obter a vaga
por equipe no Mundial de Stutt-
gart (ALE), onde nove vagas es-
tarão em disputa.

Na prova do solo, Arthur Za-
netti alcançou a nota 13,766 e
terminou o qualificatório em 9º
lugar, sendo o primeiro reserva da
final. Tanto a disputa de medalhas
do solo e das argolas acontecerá
no sábado (23), a partir das 4h
(horário de Brasília). O SporTV2
deverá transmitir ao vivo.

QUALIFICAÇÃO DO
SALTO

Na madrugada desta sexta-
feira (22), a partir das 4h (horá-
rio de Brasília), Arthur Zanetti
volta à Melbourne Arena, ginásio
que recebe a Copa do Mundo,
com capacidade para 10.500 pes-
soas. O brasileiro competirá no
salto, aparelho em que conquis-
tou uma medalha de ouro recen-
temente em uma competição em
Dallas (EUA).

F
ot

o/
 R

ic
ar

do
 B

uf
ol

in

Mini Endurance CCSKA no domingo
será Seletiva para as 24H de Dubai
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Os  pilotos tem que atravessar a pista correndo a pé para
buscar o seu kart

A grande programação da
abertura da 7ª temporada do Cam-
peonato ClickSpeed de Kart
Amador, neste domingo (24) no
Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP), terá início às 16
horas com uma prova de 50 mi-
nutos de duração, com duplas se
revezando ao volante de karts
sorteados. O principal destaque
é que este Mini Endurance será
a primeira etapa de uma Seletiva
para a participação nas 24 Horas
de Dubai.

“A ClickSpeed, através da ca-
tegoria Mini Endurance, promo-
verá uma Seletiva que levará a equi-
pe ClickSpeed Brazil Team para as
24 Horas Dubai, em dezembro
deste ano”, anunciou Everton Ca-
rajeleascow, piloto com participa-
ções em mundiais de kart amador
e organizador da seletiva.

O campeonato de Mini Endu-
rance da ClickSpeed terá 10 eta-
pas, porém a seletiva considera-
rá apenas as oito primeiras, ou
seja, em setembro serão conhe-
cidos os representantes brasilei-
ros que correrão em um dos
eventos mais importantes do
rental kart no mundo, nos dias 13
e 14 de dezembro. A premiação
irá variar de acordo com a média
de equipes que correrão nas eta-
pas. A ClickSpeed Brazil Team

pretende ir com quatro karts re-
presentar o Brasil nesse grande
evento, onde interessados em ir
diretamente, podem entrar em
contato com os organizadores.

 “A ClickSpeed, sempre bus-
cando trazer novidades aos pilo-
tos no Brasil, e já com experiên-
cia de levá-los aos campeonatos
mais importantes pelo mundo, op-
tou por esse grande evento para
2019. Era um projeto que já está-
vamos desenhando a algum tempo,
e agora iremos colocá-lo de pé!
Estou muito feliz com esse anún-
cio e certamente teremos grandes
pilotos em nosso campeonato”,
completou Carajeleascow.

A primeira experiência do
Mini Endurance no formato de
campeonato de duplas foi no ano
passado, e o sucesso foi imedia-
to. Durante a temporada três equi-
pes lideraram o certame - Kazzo,
Agaxtur Racing e UXF Sky -, e
cinco chegaram na última etapa
em condições de levar o título de
campeão. Àquela altura a Agax-
tur Racing (Everton Carajeleas-
cow/Thiago Barros) liderava, se-
guida muito de perto da UXF Sky
(Ryan Nishioka/Gustavo Ariel),
UXF (Everson Nishioka/Stefano
Paladini), No Brakes (Kleberson
Felix/Denis Urbanavicius) e Ka-
zzo (Alberto Otazú/Henrique

Morbi). Com vitória na prova
derradeira os jovens Ryan Nishi-
oka e Gustavo Ariel viraram o
jogo e comemoraram o título.

A programação do CCSKA
terá início com o Mini-Enduran-
ce (16h), seguido da largada da
Corridas das Princesas (17h30),
da bateria da categoria Gradua-
dos (18h), da prova da Light
(18h30), culminando com a Se-
letiva Fórmula Vee/CCSKA
(19h), que premiará os dois pri-
meiros colocados com um trei-
no no autódromo com um mo-
noposto da Fórmula Vee, com
instruções do ex-construtor e
piloto de Fórmula 1 Wilson Fit-

tipaldi Junior. Espera-se a parti-
cipação de um total de 70 pilo-
tos na programação.

Confira o calendário do
CCSKA:

24/2 – Interlagos; 17/3 –
KGV; 28/4 – Aldeia da Serra; 19/
5 – Interlagos; 09/6 – KGV; 21/
7 – Interlagos; 25/8 – Aldeia da
Serra; 29/9 – San Marino; 27/10
– Aldeia da Serra; 09/11 – San
Marino.

O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador tem os apoios de
Agaxtur Viagens e One Photo-
graphy Media. Informações:
www.clickspeed.com.br

33º Torneio de Verão de Ciclismo

Armando Camargo e Marcela Sodré
vencem na abertura

Os ciclistas Armando Reis
Camargo, da SEME Indaiatuba, e
Marcela Sodré, da Memorial
Santos, foram os mais rápidos da
categoria Elite no na abertura do
33ª edição do Torneio de Verão
de Ciclismo. A competição, con-
siderada uma das mais fortes e
tradicionais do país, realizou na
quinta-feira, sob uma temperatu-
ra elevada, a primeira das quatro
etapas, com largada e chegada na
Avenida Marginal Candapui, após
um circuito de 3,1 km. As cate-
gorias Elite, masculino e femi-
nino, e Junior são válidas pelo
ranking da Confederação Brasi-
leira de Ciclismo (CBC).

Armando garantiu a vitória no

sprint após completar as 20 voltas
com o tempo de 1h36min31seg,
seguido por Joel Prado, da Memo-
rial Santos, e Wellington Apareci-
do Timóteo, da Rio de Janeiro
Cycling Team. Já no feminino,
Marcela surpreendeu a todos e fi-
cou com o topo do pódio após 12
voltas, com o tempo de
1h02min42. Andheara de Lima, da
Ligue Cycling Team, e  Wellyda
Santos, da ABEC Rio Claro, ter-
minaram e segundo e terceiro lu-
gares, respectivamente.

Os demais vencedores da eta-
pa de abertura foram o seguintes:
Junior  - 11 voltas – 50min48seg
-  Vinicius Melo (Rio de Janei-
ro); Máster – 14 voltas -

1h23min25seg - Hamilton Fer-
nandes (Limeira); Sênior – 14
voltas – 1h05min12seg - Almir
Rogério (Pastorinho/Presidente
Prudente); e Open – 13 voltas -
1h01min13seg - Juliano Alves
Motta (Ilha Comprida).

A programação do evento,
com a duração de cada catego-
ria, será a seguinte: Open Juve-
nil/ Junior/Duração: 45min + 1
volta/Largada às 7h40; Máster /
Duração: 50min + 1 volta / Lar-
gada às 7h40; Elite Masculino/
Duração: 1h30 + 1 volta/Larga-
da às 8h50; Elite Feminino/Du-
ração: 50min + 1 volta/Largada
às 9h30, e Open e Sênior / Dura-
ção: 55min + 1 volta / Largada

às 10h50.
Serão quatro etapas em um

percurso de 3,1 km, todas com
largada e chegada na Avenida
Marginal Candapui. A Elite mas-
culina, principal categoria, larga-
rá às 8h50. As provas serão rea-
lizadas em circuito plano e,
como a classificação para defi-
nir o campeão do torneio é feita
por pontos (não pela soma dos
tempos de cada etapa), as dispu-
tas se tornam ainda mais atrati-
vas, sempre com expectativas de
chegadas emocionantes e bastan-
te disputadas.

 Mais informações podem
ser obtidas no site
www.lsciclismo.com.br


