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Bolsonaro reúne ministros para
debater a situação da Venezuela

Justiça do Trabalho de Minas nega
desbloqueio de R$ 1,6 bi da Vale
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Reforma da Previdência poderá criar
8 milhões de empregos até 2023

Confrontos na fronteira
com a Venezuela deixam

2 mortos e 22 feridos

Esporte
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,73
Venda:       3,73

Turismo
Compra:   3,59
Venda:       3,89

Compra:   4,23
Venda:       4,23

Compra: 147,72
Venda:     177,52

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

21º C

Sábado: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

34º C

21º C

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

Manhã Tarde Noite

32º C

23º C

Segunda: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Sonda
japonesa
pousa em

asteroide  a
300 milhões

de km da Terra
A Agência de Exploração

Aeroespacial do Japão (Jaxa)
anunciou que ocorreu com
êxito o pouso da sonda espa-
cial Hayabusa 2 no asteroi-
de Ryugu, na primeira etapa
da sua missão de coletar
amostras de rocha no corpo
celeste.

A Jaxa informou que o
equipamento pousou no aste-
roide às 7h29 de sexta-feira
(22)  — horário japonês.

Partindo de uma altitude
de 20 mil metros, a Hayabu-
sa 2 iniciou a descida em di-
reção à superfície de Ryugu
pouco depois das 13h de on-
tem. O destino era uma es-
treita área de pouso com 6
metros de diâmetro. Quando
estava a 500 metros da super-
fície do asteroide, a sonda
mudou para modo automáti-
co de pouso.                Página 3

A reforma da Previdência
poderá criar 8 milhões de em-
pregos até 2023. A estimati-
va consta de relatório divul-
gado  na sexta-feira (22) pela
Secretaria de Políticas Eco-
nômicas (SPE) do Ministério
da Economia. Segundo a nota
técnica, a renda per capta do
brasileiro subirá R$ 5.772,
caso as novas regras para
aposentadorias e pensões se-

EMS Taubaté Funvic e
Sesi-SP se enfrentam

 neste sábado
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Time de Taubaté joga em casa amanhã

Um super duelo promete
agitar o sábado (23) na cidade
de Taubaté (SP). O time da casa,
EMS Taubaté Funvic (SP), re-
ceberá o Sesi-SP em um con-
fronto do terceiro contra o se-
gundo na tabela de classificação.
A partida, válida pela oitava ro-
dada do returno da da Superliga
Cimed masculina de vôlei 18/
19, será às 20h30, no ginásio do
Abaeté, em Taubaté (SP), e
terá transmissão ao vivo pelo
site Globoesporte.com.

A equipe da casa chega para
essa partida na terceira colocação
da tabela, com 41 pontos (15 vi-
tórias e três derrotas).   Página 7

Arthur Zanetti disputa
medalha para o Brasil
na Copa do Mundo de

Ginástica Artística
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Arthur Zanetti

Com a presença do medalhista olímpico Arthur
Zanetti, a Ginástica Artística brasileira participa
neste sábado (23) da final das argolas da Copa do
Mundo de Melbourne (AUS), primeira competição
válida neste ano pelo calendário da Ginástica Artís-
tica da FIG (Federação Internacional de Ginástica).

A competição está marcada para começar a par-
tir das 4h da madrugada (horário de Brasília) e terá
transmissão do SporTV2.

A etapa de Melbourne conta pontos para o
ranking individual que ajudará a definir os classifi-
cados para a Olimpíada de Tóquio-2020. E mesmo
sendo a primeira etapa do ano, o nível técnico da
competição das argolas, que contará com a presen-
ça de Zanetti, está muito alto.                     Página 7

Copa Interlagos de Kart
começa neste sábado para
marcar uma nova era no

kartismo nacional
Contagem regressiva para o

início de mais um grande pro-
jeto do kartismo nacional.
Neste sábado (23), será dada a
largada para a 1ª de cinco eta-
pas da 1ª edição da Copa Inter-
lagos de Kart. A competição,

idealizada pelos ex-pilotos
Gastão Fráguas Filho e Rubens
Decoussau Tilkian, visa “resga-
tar” os tempos áureos da mo-
dalidade nos anos 90 na pista
que é considerada o berço dos
nossos campeões.     Página 7

Cearenses e atuais campeãs
largam bem e se garantem nas

oitavas no feminino
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Maria Elisa (esq) observa recepção da parceira Carolina
Solberg

A fase de grupos do torneio
feminino na etapa de Fortaleza
(CE) do Circuito Brasileiro Open
de vôlei de praia 18/19 terminou
na sexta-feira (22), com 16 du-
plas garantidas à próxima fase.

Contando com o apoio da tor-
cida na arena montada no Ater-
ro da Praia de Iracema, as atle-
tas cearenses se destacaram –
oito avançaram às oitavas de fi-
nal do torneio.            Página 7
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Fronteira Brasil - Venezuela

O dia começou tenso e com
confrontos entre militares e ma-
nifestantes na fronteira do Bra-

sil com a Venezuela, que foi fe-
chada por ordem do presidente
venezuelano, Nicolás Maduro.

De acordo com parlamentares,
duas pessoas morreram e 22 fica-
ram feridas. Pelo menos sete ve-
nezuelanos feridos tentavam cruzar
a fronteira e foram  conduzidos para
hospitais em Boa Vista, Roraima.
As vítimas são indígenas, segundo
parlamentares e organizações não-
governamentais. 

O conflito, segundo relatos,
ocorreu a 60 quilômetros da
fronteira onde há uma comuni-
dade indígena da etnia Pemon , fa-
vorável à ajuda humanitária inter-
nacional. Como os indígenas ten-
taram desobstruir a via, impedi-
da pelos militares venezuelanos,
os confrontos começaram.

A Secretaria de Saúde de Rora-
ima informou que os cinco feridos
foram baleados e transportados em
ambulâncias venezuelanas autoriza-
das a cruzar a fronteira.    Página 3

jam aprovadas.
Para chegar a esses valo-

res, o estudo comparou os efei-
tos da aprovação da reforma
da Previdência sobre o cresci-
mento da economia. Os cálcu-
los mostram diferenças cres-
centes no Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e ser-
viços produzidos no país) nos
cenários com e sem a aprova-
ção das medidas.      Página 3
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Carnaval de Rua de São
Paulo tem mais de 200

desfiles no 1º final de semana

Saúde lança campanha
 para conter avanço do HIV

entre homens jovens

Justiça dá 5 dias ao
Flamengo para evitar
interdição e bloqueio

Agricultura prepara
medida provisória que muda

inspeção sanitária
Após apresentar ao Congresso

Nacional a proposta de emenda cons-
titucional para a reforma da Previdên-
cia Social (PEC 6/19) e o chamado
Pacote Anticrime, o governo vai edi-

tar uma medida provisória (MP) mo-
dificando a inspeção sanitária de ali-
mentos de origem vegetal e animal e
de produtos agroindustriais, como ce-
lulose e álcool.                 Página 3
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Carnaval de Rua de São Paulo tem mais
de 200 desfiles no 1º final de semana
A Prefeitura de São

Paulo organiza mais uma edição
do Carnaval de Rua de São Pau-
lo. E em 2019, o tradicional
evento bate recorde de blocos
inscritos, com 516 blocos
em 556desfiles. Só neste final
de semana, nos dias 23 e 24, no
chamado pré-carnaval, serão
210 grupos espalhados pela ci-
dade. O primeiro dia de folia,
sábado (23), terá o maior núme-
ro de blocos de todo a festa,
com 120 desfiles. No domingo
(24), 90 blocos percorrerão as
ruas e avenidas da capital
paulista.  A programação com-
pleta está disponível aqui.

Os desfiles de pré-carnaval 
já são um legado paulistano. No
sábado, 19 subprefeituras parti-
ciparão da festa durante todo o
dia. Na região da Vila Mariana, a
cantora paraibana Elba Ramalho
irá percorrer a Av. Pedro Álva-
res Cabral com o bloco Frevo
Mulher. Na mesma via, Alceu
Valença se apresentará com o
tradicional bloco Bicho Maluco
Beleza levando para o público
ritmos como rock nacional,
MPB e baião.

A Avenida Faria Lima (Largo
da Batata) receberá grandes des-
files no dia 23. O megabloco
 Casa Comigo agitará mais uma
vez a região e espera a partici-
pação de mais de 100 mil foli-
ões. O bloco universitário Toca
Um Samba Aí também percorre-
rá a via ao som do grupo Inimi-
gos da HP.

O bloco do Sargento
Pimenta promete levar a festa
para a Avenida Faria Lima (Ave-
nida Juscelino Kubitschek). O
grupo já é conhecido dos paulis-
tanos e tem dez anos de história
no carnaval de rua. Na Avenida
Eng. Luis Carlos Berrini, via es-
treante no carnaval de rua da ci-
dade, o bloco Beleza Rara  pre-
para a festa para receber cerca
de 100 mil pessoas.

As crianças também poderão
se divertir com o bloco Mamãe
Eu Quero, que animará o públi-
co, na Praça Irmãos Karmann, e
o Bloquinho da Vila que ocorre-
rá no dia seguinte na Rua Áurea.
Nos dias 23 e 24, acontece a 29ª
edição do Pholia na Luz com
o Bloco dos Idosos, formado
por alunos que frequentam os

Centros Esportivos Municipais
e de mais treze entidades que re-
alizam projetos para a terceira
idade. O bloco desfilará pelas
ruas José Paulino e Prates

No domingo (24), o
bloco Chá da Alice, fundado em
2013, estará na Avenida Faria
Lima 2 levando muita música e
os personagens do filme “Alice
no País das Maravilhas” para di-
vertir os foliões; assim como o
Bloco do Dennis, que espera um
público de até 10 mil pessoas
para curtir muito funk sob o co-
mando do Dennis DJ.

O cantor Thiago Abravanel
desfilará pela Avenida Faria Lima
(Largo da Batata) com o Bloco
Gambiarra. O desfile é direcio-
nado ao público LGBT, que pro-
mete lotar a avenida no domin-
go de pré-carnaval. Também em
Pinheiros, o bloco Confraria do
Pasmado – Pasmadão estará nas
ruas com até 20 mil pessoas. O
grupo conta com 16 anos no car-
naval de rua de São Paulo.

As subprefeituras Aricandu-
va, Butantã, Capela do Socorro,
Casa Verde, Cidade Ademar, Ci-
dade Tiradentes, Ermelino Ma-
tarazzo, Freguesia do Ó, Ipiran-
ga, Itaim Paulista, Itaquera, Ja-
baquara, Jaçanã/ Tremembé,
Lapa, Mooca, Penha, Pinheiros,
Pirituba/ Jaraguá, Santana/ Tucu-
ruvi, Santo Amaro, Sé, Vila Ma-
ria/ Vila Guilherme e Vila Mari-
ana terão também desfiles nos
dias 23 e 24 de fevereiro.

Lei do xixi e limpeza da
cidade

Fiscais das Subprefeituras,
acompanhados de agentes da
Guarda Civil Metropolitana
(GCM), estarão nas ruas para
autuar pessoas que forem flagra-
das urinando em locais públicos.
O valor da multa será de R$
526,57, com base na lei nº
16.647. O total arrecadado será
destinado ao Fundo Municipal de
Limpeza Urbana. Esta ação tem
o objetivo de conscientizar a
população a manter a limpeza
urbana não só durante o carna-
val, mas em todos os dias.

Ainda sobre a limpeza da ci-
dade, a Prefeitura por meio  Au-
toridade Municipal de Limpeza
Urbana (Amlurb) executará um
plano de gestão de limpeza ur-

bana para o carnaval deste ano. A
operação contará com cerca de
1.840 agentes de limpeza e uma
frota de 214 veículos, entre os
quais caminhões, varredeiras
mecanizadas, bicicletas e moto-
triciclos. Em relação a equipa-
mentos, a cidade terá a cobertu-
ra de 236 containers, 214 ces-
tos aramados, 92 Pontos de En-
tregas Voluntarias (PEVs) e ins-
talação de cerca de 3 mil pape-
leiras.

Além disso, a Amlurb tem
como meta para 2019 resgatar
o máximo de resíduos descarta-
dos nas vias, a fim de encami-
nhar 100% do material recolhi-
do às duas Centrais Mecanizadas
de Triagem da Prefeitura. 

“Normalmente, todos os re-
síduos coletados durante as var-
rições na cidade são encaminha-
dos para os aterros sanitários.
Neste ano, a dinâmica será dife-
rente, enviaremos todos para
serem triados e reciclados”, diz
Edson Tomaz Filho, presidente
da autarquia.

Na última edição do carna-
val de rua, a Amlurb recolheu
aproximadamente 958 toneladas
de lixo. A previsão para este ano
é coletar cerca de 14% a mais
que 2018 – correspondendo cer-
ca de um mil de toneladas de
lixo.

Mobilidade e Transporte
De 22 de fevereiro a 10 de

março, a SPTrans fará várias
mudanças de itinerários, por con-
ta dos desfiles de blocos que
serão realizados em todas as re-
giões da cidade, mas oferece
uma ferramenta para facilitar a
mobilidade e o transporte. Os
passageiros podem digitar nome
ou número da linha para saber se
haverá alterações no itinerário

É a primeira vez que
a SPTrans cria um serviço de
busca de linha para informar so-
bre mudanças e interferências
programadas, com o objetivo de
facilitar a mobilidade de quem
utilizará ônibus nos próximos
fins de semana.

A página, http://
sptrans.com.br/carnaval/ é atua-
lizada constantemente e mostra
se há programação de mudança
de itinerário para cada linha con-
sultada. São três conteúdos dis-

poníveis: buscas por nome da li-
nha ou número, notícias de des-
file dos blocos e publicações
online do Twitter da SPTrans.

Saiba onde obter informa-
ções atualizadas sobre o esque-
ma especial de bloqueios e des-
vios para os desfiles do Carna-
val de Rua: www.cetsp.com.br/
consultas/carnaval-2019.aspx

A Secretaria de Mobilidade
e Transportes também preparou
um esquema especial para o
trânsito. Funcionários da São
Paulo Transporte (SPTrans),
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET), Departamento
de Transportes Públicos (DTP)
e Departamento de Operação do
Sistema Viário (DSV) estarão
nas ruas para orientar o trânsito,
com especial atenção à seguran-
ça de pedestres e ciclistas. Eles
atuarão na organização de inter-
dições de vias, desvios de itine-
rários e rotas de tráfego, além
de informar sobre pontos de
ônibus desativados e desvios de
itinerários. A SPTrans conta com
400 técnicos e 50 viaturas, e a
CET com 1.450 agentes ao lon-
go deste final de semana. 

Ônibus Lilás
A Secreteria Municipal dos

Direitos Humanos e Cidadania
atua com o atendimento
no Ônibus Lilás.

Doação do programa federal
“Mulher Sem Violência” ao
“Programa de Atendimento Iti-
nerante”, do município de São
Paulo, no Ônibus Lilás são pres-
tados, gratuitamente, atendimen-
tos iniciais semelhantes aos re-
alizados pelos equipamentos fi-
xos (Centros de Referência a
Mulheres em Situação de Vio-
lência, CRMs) e, em casos es-
pecíficos, a vítima é encaminha-
da para o órgão competente –
hospitais, Instituto Médico Le-
gal, Delegacia da Mulher, Minis-
tério Público ou Defensoria Pú-
blica.

De acordo com a disponibi-
lidade e ações, o Ônibus Lilás
obedece a uma programação que
percorre diversos bairros da ci-
dade, com ênfase nas regiões
mais afastadas do centro e com
maior índice de vulnerabilidade.
Em 2018 ele atendeu a 1.051
mulheres”

Evento reúne temas
indispensáveis para brasileiros
que desejam morar no Canadá

11ª EXPOCanada abordará processo imigratório e oportunidades empregatícias para quem planeja uma vida no país consi-
derado o melhor do mundo em qualidade de vida

O número de brasileiros que
estão em busca de uma nova
empreitada na carreira e que pro-
curam segurança e qualidade de
vida em um país desenvolvido
cresce a cada ano, principalmen-
te depois da crise econômica
que se instalou no Brasil. Aber-
to à imigração e com muitas
possibilidades, especialmente
com relação à empregabilidade,
além de ter um dos melhores
sistemas de educação do mun-
do, o Canadá está no topo da lis-
ta de quem planeja uma vida no
exterior, atraindo muitos jovens
e famílias brasileiras que dese-
jam imigrar, investir ou estudar
no país.

Quem faz parte deste grupo
deve ficar atento à oportunida-
de que a Canada Intercambio,
líder em educação e imigração
para o país, traz novamente para
São Paulo. Dia 23 de março a
agência especializada em aten-
der brasileiros que desejam
morar no país  realizará no Es-

paço Citron a 11ª edição da
EXPOCanada, feira gratuita
que apresenta, em um só local,
todas as etapas pelas quais um
imigrante precisa passar antes de
viajar, além das possibilidades
profissionais e educacionais que
o país oferece.

“Nenhum outro evento pro-
porciona o que nós consegui-
mos reunir. Apresentamos o
passo a passo da etapa mais
importante, que é o processo
imigratório, imprescindível
para um estrangeiro poder
trabalhar no Canadá, além de
contarmos com especialistas
brasileiros que fazem suces-
so lá fora para compartilha-
rem suas experiências pesso-
ais e profissionais”, explica o
consultor de imigração regu-
lamentado pelo governo ca-
nadense,  diretor da Santos
Immigration Inc.  e Co-funda-
dor da Canada Intercambio, Ed
Santos, brasileiro que vive há 15
anos no país.

O evento apresentará com
um ciclo de palestras pagas, des-
tinadas àqueles que desejarem
ter acesso a todos os detalhes
do processo de imigração e di-
cas preciosas sobre emprego e
trabalho no país. Os participan-
tes poderão se inspirar ao co-
nhecerem sobre desenvolvi-
mento profissional, graduação
e especialização, trabalhos e
sucesso profissional e empre-
endedorismo no Canadá, temas
que serão abordados por brasi-
leiros que transformaram suas
vidas naquele país.

“Nosso objetivo é apresen-
tar as reais possibilidades e os
requisitos para quem almeja
uma oportunidade no segun-
do melhor país do mundo para
se viver – atrás apenas da Su-
íça, e o primeiro em termos
de qualidade de vida.  O Ca-
nadá atrai pessoas do mundo
inteiro por ser um país de so-
ciedade e governo justos,
com um sistema que funciona

perfeitamente, diferente da rea-
lidade com a qual estamos acos-
tumados. E está de portas aber-
tas para pessoas jovens, com
bom nível educacional e que fa-
lem inglês ou francês”, conclui
Ed Santos.

A EXPOCanada reunirá
ainda instituições de ensino
canadenses que apresentarão
as condições para os estu-
dantes, além da possibilida-
de de uma série de descon-
tos nos pacotes para quem
pretende viajar para o país.

As inscrições para o evento
gratuito e para o ciclo de pales-
tras devem ser realizadas previ-
amente pelo
site www.expocanada.com.br .

Serviço:
EXPOCanada
Data: 23 de março
Horário: das 11 às 19h
Local: Espaço Citron
Entrada gratuita no evento
Valor de cada palestra: R$ 50,00

A experiência de frequentar
uma universidade ainda no Ensino
Médio é o que vai possibilitar o
programa Educa SP, lançado na
sexta-feira (22), pelo Governador
João Doria.

No projeto-piloto serão aten-
didos até 30 mil alunos da rede do
Ensino Médio em 2019, com
acesso a atividades complemen-
tares em instituições de ensino
superior públicas e privadas par-
ceiras em todo o Estado.

“O nosso programa começa no
mês de maio nas universidades de
São Paulo. De certa forma, é um ‘Co-
rujão da Educação’, porque ele vai
ocupar os horários disponíveis nas
salas de aula de universidades, garan-
tindo com isso melhor qualidade de
ensino e principalmente uma moti-
vação adicional para os alunos da rede
do ensino médio”, disse Doria.

O certificado estará atrelado
à conclusão do Ensino Médio e a
carga horária do curso não vai
substituir as aulas regulares, que
continuam obrigatórias. O objeti-
vo da Secretaria Estadual da Edu-
cação é ofertar conteúdos que
deem sentido à trajetória dos alu-
nos e, ao mesmo tempo, fornecer
uma amostra da vida universitária.

Alunos da rede estadual
frequentarão universidade
durante o Ensino Médio

“É muito importante que nos-
sos alunos tenham essa experiên-
cia nas universidades e saibam que
é possível fazer um curso de en-
sino superior, caso tenham inte-
resse”, afirma o Secretário de
Educação. Com o Educa SP, a pas-
ta também espera reduzir os índi-
ces de evasão e abandono do En-
sino Médio, além de aumentar o
rendimento dos estudantes.

Os cursos terão duração de
200 horas e estarão em consonân-
cia com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). As atividades
serão ministradas nas instituições
de ensino superior no contra tur-
no escolar dos alunos das escolas
estaduais de São Paulo.

As atividades serão propostas
pelas universidades, mas ainda pas-
sarão pelo crivo da Secretaria Es-
tadual da Educação. O chamamen-
to público para as universidades
interessadas foi iniciado hoje e
segue até 12 de março.

A adesão dos alunos ao pro-
grama será voluntária e o período
de inscrição entre os dias 22 de
abril até o 28 de maio. A primeira
turma iniciará as aulas ainda no
mês de em maio e concluirá as
atividades até o final deste ano.

cesar@cesarneto.com

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

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

C Â M A R A  ( S P ) 
Em campanha pela sua reeleição e pela eleição do ex-gover-

nador (SP) França à prefeitura da Pauliceia Desvairada, o verea-
dor Camilinho (líder do PSB) tem sido saudado em função do
TRE paulista não tê-lo afastado de fazer sua defesa (no cargo)
junto ao TSE (caso da doação eleitoral em 2016).   

P R E F E I T U R A ( S P ) 
Qual é o novo rosto do PSDB na Pauliceia Desvairada ? Quem

vive o cotidiano do partido, agora sob o novo sócio preferencial
que só não será novo dono se não quiser - Bruno Covas -  afirma
que é a cara do vice paulistano, virtualmente eleito presidente
Fernandão (chefão na Subprefeitura Pinheiros).      

A S S E M B L E I A  ( S P ) 
Em tese, se o PSL quiser se beneficiar do fato de que os par-

tidos podem lançar candidaturas pra todos os demais cargos além
da Presidência da Mesa (15 março), nada impede do PSL de Ja-
naína e companhia disputar a 1ª Secretaria e tirar o PT de onde tá
alojado há cerca de 2 décadas. Em tese.   

G O V E R N O  ( S P ) 
Enquanto Kassab (refundador e dono do PSD) diz que voltará

o governo Doria (PSDB) - afastado pra se defender das acusa-
ções de receber mesada quando prefeito paulistano, o ex-vice-
governador (SP) e ex-senador Aloysio não volta por conta de Paulo
‘Preto’ (preso no caso Dersa Rodoanel)   

C O N G R E S S O 
Deputado Eduardo Bolsonaro (reeleito com quase 2 milhões

de votos pelo PSL) deve aproveitar a visita do pai ao Presidente
norte-americano Trump, pra compreender melhor as lógicas de
como alguém que nunca tinha sido eleito a nada hoje manda no
Partido Republicano e pauta a imprensa.  

P R E S I D Ê N C I A 
Ou o capitão (Exército Brasileiro) Bolsonaro dá um ultimato

ao deputado federal - dono do PSL desde sempre - Bivar, ou o
caso das ‘candidaturas’ bastardas de mulheres que receberam for-
tunas pra não se empenharem nas próprias campanhas vai acabar
respingando nele (a menos que deixe o partido). 

J U S T I Ç A S 
Indicado pelo Presidente FHC (PSDB) ministro ao Supremo

Tribunal Federal, Gilmar Mendes foi pro tudo ou nada contra a
Receita Federal (deixando em aberto que os próximos ataques
podem ser contra a instituições - de Estado - Polícia Federal e
Ministério Público), comparando os profissionais a criminosos. 
   

P A R T I D O S 
Agora que a página Bebbiano (PSL Rio) tá virada (mas não

rasgada), ele que foi defenestrado pelo filho de Bolsonaro - ve-
reador (no PSC Rio), o caso dos falsos financiamentos (candida-
turas femininas em Minas - do dirigente e agora ministro do Tu-
rismo Marcelo Antonio) tá na goela de Bolsonaro e Mourão.    

H I S T Ó R I A S 
Assistimos a 3 quedas de diferentes sistemas ditatoriais: no

Estado do Vaticano, as cúpulas que não votaram no argentino
metido a italiano Bergoglio fritando-o por só agora cobrar que
falsos profetas estupradores de crianças sejam punidos e bani-
dos de suas ‘missões’ nem um pouco ‘religiosas’; ...

P O L Í T I C A S 
... a revista de informação “Der Spiegel”, cujo ‘jornalista’ até

então renomado e premiado usou e abusou de matérias falsas,
comprometendo a credibilidade da imprensa alemã e européia e
o “cair de podre” de Maduro (pós-Chaves) numa Venezuela (po-
bre Bolivar) cuja população vai morrendo em vida. 

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
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Confrontos na
fronteira com a

Venezuela deixam 2
mortos e 22 feridos
O dia começou tenso e com confrontos entre militares e ma-

nifestantes na fronteira do Brasil com a Venezuela, que foi fe-
chada por ordem do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.
De acordo com parlamentares, duas pessoas morreram e 22 fi-
caram feridas. Pelo menos sete venezuelanos feridos tentavam
cruzar a fronteira e foram conduzidos para hospitais em Boa Vista,
Roraima. As vítimas são indígenas, segundo parlamentares e or-
ganizações não-governamentais. 

O conflito, segundo relatos, ocorreu a 60 quilômetros da fron-
teira onde há uma comunidade indígena da etnia Pemon, favorá-
vel à ajuda humanitária internacional. Como os indígenas tenta-
ram desobstruir a via, impedida pelos militares venezuelanos, os
confrontos começaram.

A Secretaria de Saúde de Roraima informou que os cinco fe-
ridos foram baleados e transportados em ambulâncias venezue-
lanas autorizadas a cruzar a fronteira. Eles estão sob observação
médica no Hospital Geral de Roraima. Segundo a secretaria, cinco
pacientes tiveram de passar pelo centro cirúrgico. Os demais
venezuelanos foram atendidos no setor do Grande Trauma e per-
manecem em observação.

Mortos
Em sua conta no twitter, o deputado federal Americo de Gra-

zia, apoiador do autoproclamado presidente da República, depu-
tado Juan Guaidó, divulgou que dois índios morreram e 15 fica-
ram feridos durante o enfrentamento com tropas das Forças Ar-
madas, na cidade de Gran Sabana, em Bolívar, próximo à frontei-
ra com o Brasil.

De acordo com a associação civil Kapé Kapé, os cinco feri-
dos são indígenas da comunidade de Kumarakapay. As duas víti-
mas fatais são identificadas como Zoraida García e Rolando
García, que a associação afirma terem sido atingidos por tiros
disparados por agentes da Guarda Nacional venezuelana.

“Sem qualquer mediação, os funcionários da Guarda Nacio-
nal abriram fogo contra um grupo indígena que tentava impedir a
passagem dos militares a fim de garantir a chegada da ajuda hu-
manitária enviada à fronteira com o Brasil”, informa a Kapé Kapé
em seu site, pedindo que os fatos sejam investigados a fundo a
fim de que os responsáveis pelos disparos sejam identificados.

Justificativa
Após o confronto entre manifestantes e militares, Maduro

usou sua conta no Twitter para defender os efetivos repressivos.
“Nossas Forças Armadas estão mobilizadas em todo o território
nacional para garantir a paz e a integral defesa de nosso país.
Todo meu respaldo as Redi [Regiões de Defesa Integral] e às
Zodi [Zonas de Defesa Integral]”, escreveu Maduro, afirmando,
em outra postagem, que, na fronteira com a Colômbia, “povos
indígenas se concentraram em apoio à Revolução Bolivariana”. 

O autoproclamado presidente Juan Guaidó também usou o
microblog para se solidarizar com os parentes dos dois mortos e
com os feridos. O deputado também cobrou um posicionamento
dos militares venezuelanos. 

“Decidam de que lado estão nesta hora definitiva. A todos os
militares: entre hoje e amanhã, vocês definirão como querem ser
lembrados. Já sabemos que estão com o povo, vocês deixaram
isso muito claro. Amanhã, poderão demonstrar isso”, disse Guai-
dó, referindo-se à previsão de que a ajuda humanitária enviada à
fronteira com o Brasil comece a ser distribuída à população ve-
nezuelana neste sábado (23). (Agencia Brasil)

Sonda japonesa
pousa em asteroide
 a 300 milhões de

km da Terra
A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa) anun-

ciou que ocorreu com êxito o pouso da sonda espacial Hayabusa
2 no asteroide Ryugu, na primeira etapa da sua missão de coletar
amostras de rocha no corpo celeste.

A Jaxa informou que o equipamento pousou no asteroide às
7h29 de sexta-feira (22)  — horário japonês.

Partindo de uma altitude de 20 mil metros, a Hayabusa 2 ini-
ciou a descida em direção à superfície de Ryugu pouco depois
das 13h de ontem. O destino era uma estreita área de pouso com
6 metros de diâmetro. Quando estava a 500 metros da superfície
do asteroide, a sonda mudou para modo automático de pouso.

A Hayabusa 2 está equipada com um aparelho de coleta de
rochas com cerca de 1 metro de comprimento, que se estende da
sua base para entrar em contato com a superfície do corpo ce-
leste. O aparelho foi projetado para lançar projéteis na superfí-
cie do asteroide e, com a agitação resultante, coletar as rochas.
A Jaxa declarou que um dos projéteis foi disparado a contento.

A equipe do centro de controle da Jaxa, situado perto de
Tóquio, comemorou muito quando se confirmou o sucesso
do pouso.

Após a conclusão dos passos programados, a Hayabusa 2 de-
verá retornar a uma altitude de 20 mil metros do asteroide e pre-
parar, então, o pouso seguinte. A Jaxa planeja mais uma ou duas
tentativas de coleta de rochas antes que a sonda se afaste defini-
tivamente de Ryugu.

A Hayabusa 2 iniciou a sua jornada em 2014 e, em junho do
ano passado, se aproximou do espaço em torno do asteroide,
distante 300 milhões de quilômetros da Terra. O retorno da son-
da à Terra está previsto para o final de 2020. (Agencia Brasil)

A reforma da Previdência
poderá criar 8 milhões de em-
pregos até 2023. A estimativa
consta de relatório divulgado  na
sexta-feira (22) pela Secretaria
de Políticas Econômicas (SPE)
do Ministério da Economia. Se-
gundo a nota técnica, a renda per
capta do brasileiro subirá R$
5.772, caso as novas regras para
aposentadorias e pensões sejam
aprovadas.

Para chegar a esses valores,
o estudo comparou os efeitos da
aprovação da reforma da Previ-
dência sobre o crescimento da
economia. Os cálculos mostram
diferenças crescentes no Produ-
to Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos no
país) nos cenários com e sem a
aprovação das medidas.

Caso as regras para a Previ-
dência Social e dos servidores
públicos não mudem, o país
cresceria apenas 0,8% em 2019.
No segundo semestre de 2020,
a economia voltaria a entrar em
recessão, mas o país ainda fecha-
ria o ano com expansão de 0,3%.

Nos anos seguintes, o recuo se-
ria maior: -0,5% em 2021, -
1,1% em 2022 e -1,8% em
2023.

Num cenário que considerou
a aprovação da reforma da Pre-
vidência conforme enviada ao
Congresso Nacional, o PIB
cresceria 2,9% ao ano em 2019,
2020 e 2021. O ritmo de expan-
são se aceleraria para 3,3% ao
ano em 2022 e 2023. Apenas em
2023, a diferença entre as esti-
mativas de crescimento do PIB
nos dois cenários se situaria em
5,1 pontos percentuais.

O estudo trabalhou com um
cenário intermediário, que con-
sidera a aprovação parcial da re-
forma da Previdência nas con-
dições previstas pelas institui-
ções financeiras. Nessa simu-
lação, chamada de “consenso
de mercado”, o PIB cresceria
2,5% em 2019, 2,4% em 2020
e 2,3% ao ano de 2021 a 2023.
A renda per capita (por habitan-
te) subiria em ritmo menor,
com expansão de R$ 4.642 até
2023. A estimativa sobre a cri-

ação de empregos nesse cená-
rio com aprovação parcial não
foi divulgada.

Ciclo virtuoso
Segundo o relatório da SPE,

o crescimento da economia após
a aprovação da reforma da Pre-
vidência decorre de um ciclo vir-
tuoso proporcionado pela dimi-
nuição dos gastos públicos e
pela alocação de despesas obri-
gatórias, como a da Previdência
Social, em outros ramos, como
o investimento (obras públicas
que melhoram a infraestrutura).
Isso ocorre porque a redução dos
gastos com a Previdência faz o
governo se endividar menos, o
que permite a redução dos juros
e acarreta expansão do PIB.

A alta da produção, do inves-
timento e do consumo estimula
a criação de empregos. Esse
processo melhora a arrecadação
porque as pessoas pagam mais
tributos sem que a legislação
precise mudar. Com mais recei-
tas, a situação das contas públi-
cas melhora, permitindo o res-

surgimento do superávit primá-
rio (economia do governo para
pagar os juros da dívida pública)
e a contenção do endividamento
público.

De acordo com o estudo, o
Brasil sairá de um déficit primá-
rio de 1,6% do PIB em 2018 para
um superávit de 1,1% em 2023
(com aprovação total da refor-
ma) ou de 0,6% (com aprovação
parcial). Com a manutenção das
regras atuais da Previdência, o
país encerraria 2023 com défi-
cit primário de 1% do PIB. A dí-
vida bruta do governo geral, que
fechou 2018 em 77,1% do PIB,
cairia para 76,1% em 2023 com
aprovação total, mas subiria para
80,5% no cenário de aprovação
parcial e para 102,3% sem ne-
nhuma reforma. A taxa Selic (ju-
ros básicos da economia), atu-
almente em 6,5% ao ano, cairia
para 5,6% ao ano até 2023 com
a aprovação total, mas subiria
para 8% ao ano no cenário de
aprovação parcial e para 18,5%
ao ano caso a reforma não seja
feita. (Agencia Brasil)

Paulo Guedes espera aprovação da
reforma da Previdência até junho

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, manifestou na sex-
ta-feira (22) otimismo de que a
reforma da Previdência seja apro-
vada pelo Congresso Nacional ain-
da no primeiro semestre deste
ano. A declaração foi dada após a
cerimônia de posse da nova pre-
sidente do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
Suzana Ribeiro Guerra.

Guedes lembrou que a Pre-
vidência é o maior gasto do go-
verno e precisa ser equaciona-
da. “A reforma da Previdência é
o primeiro ataque potente a esse
desajuste fiscal, porque real-
mente é a primeira grande rubri-
ca de despesas públicas. Nosso
déficit na Previdência está indo
de R$ 340 bilhões no ano pas-
sado para R$ 370 bilhões este
ano. As despesas com Previdên-
cia estão em R$ 700 bilhões”.

Apoios
O ministro disse que tem re-

cebido os apoios necessários
para as reformas que pretende
implementar no país. “O presi-
dente da Câmara dos Deputados
[Rodrigo Maia] tem apoiado as
reformas, o presidente do Se-
nado [Davi Alcolumbre] tem
dito que vai apoiar as refor-
mas. O Judiciário reconhece
a necessidade das reformas.
Eu tenho conversado aqui e
ali, e tenho sentido ventos de
reformas. O Brasil precisa
ajustar, nós tivemos quatro
décadas de descontrole dos
gastos públicos. O que acon-
teceu foi que casas como esta
[IBGE], de excelência, estão
se atrofiando ao longo do tem-
po e gastos completamente sem
sentido social se expandiram ao
longo do tempo”.

Ele citou como gastos sem
sentido o pagamento de juros da
dívida pública e os subsídios para
grandes empresas. “Só com ro-
lagem da dívida são 100 bilhões

de dólares por ano, quase R$
400 bilhões por ano, isso é o
dinheiro de reconstruir uma Eu-
ropa no pós-guerra. O Brasil re-
constrói uma Europa todo ano
sem sair de uma situação dramá-
tica. O governo acabou gastan-
do muito e gastando mal. Os
economistas acabaram fazendo
besteira, os políticos também, e
nós nos desviamos de uma tran-
sição incompleta”.

Políticas sociais
Guedes disse que não deixa-

rá de investir em políticas soci-
ais de transferência de renda -
“uma bandeira da fraternidade
brasileira” -, e não uma políti-
ca de esquerda ou de direita.
“Qualquer bom economista
sabe que as transferências de
renda para a educação, para a
saúde, são absolutamente es-
senciais para o bom funciona-
mento do regime democrático.
Isso significa progresso, dois

olhares interessantes conver-
gindo para uma coisa boa, isso é
uma democracia”.

O ministro disse que consi-
dera o Brasil uma democracia
vibrante, com sua diversidade
que promoveu a eleição de uma
corrente de pensamento diferen-
te “depois de 30 anos do lado só
da social-democracia”. “A ri-
queza de uma sociedade está
também nos diferentes pontos
de vista”.

Guedes destacou também
que os poderes são independen-
tes e a imprensa é livre, além de
a comunicação estar se modifi-
cando rapidamente, a exemplo
da campanha “de menos de um
milhão de dólares” que elegeu
um presidente usando forte-
mente as redes sociais. “Nin-
guém controla a opinião públi-
ca. A opinião pública está solta,
é nossa. Às vezes fica para um
lado e às vezes fica para o ou-
tro”. (Agencia Brasil)

Agricultura prepara medida provisória
que muda inspeção sanitária

Após apresentar ao Congres-
so Nacional a proposta de emen-
da constitucional para a reforma
da Previdência Social (PEC 6/
19) e o chamado Pacote Anticri-
me, o governo vai editar uma
medida provisória (MP) modi-
ficando a inspeção sanitária de
alimentos de origem vegetal e
animal e de produtos agroindus-
triais, como celulose e álcool.

A intenção do governo é que
as empresas façam autocontro-
le da qualidade e integridade dos
seus produtos antes de levá-los
aos mercados interno e externo.
As inspeções em diferentes ca-
deias produtivas incluem melhor
gestão de processos nas propri-
edades das lavouras e de criação
de animais; fiscalização dos in-
sumos utilizados (como semen-
tes, agrotóxicos e ração para ani-
mais), na etapa de transformação
industrial e de comercialização.

Segundo a ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristina,as em-
presas deverão adotar protoco-
los mais rígidos de inspeção di-
reta. O Estado manterá a fiscali-
zação e a certificação final dos
produtos, mas as auditorias se-
rão “modernizadas”, inclusive
nas plantas exportadoras (com

vendas a mais de 190 países).
“No sistema de autocontro-

le, o empresário fica responsá-
vel pela qualidade do produto que
fabrica e comercializa, e o Es-
tado fiscaliza”, afirmou a minis-
tra em discurso na abertura do
Seminário Boas Práticas de Fa-
bricação e Autocontrole, reali-
zado em Brasília (na sede do Tri-
bunal de Contas da União)
nessa quinta-feira (21).

Ela garantiu que o auditor fis-
cal “continuará responsável pela
fiscalização, porém, de forma
mais ágil e moderna, sem a ne-
cessidade de estar presente dia-
riamente, acompanhando a ativi-
dade rotineira das empresas”. A
ministra detalhou que “cada seg-
mento do agronegócio terá uma
definição específica de contro-
le de sua própria produção”.

Desaparecimento de marcas
Na avaliação da ministra, o

autocontrole tem que estar em
todas as cadeias produtivas em
que o ministério é responsável.
“Acontece que o Estado não tem
mais pernas, o Brasil cresceu
muito, a nossa economia no
agronegócio é gigante e não te-
mos mais como fazer esse con-
trole diário, mas nós podemos

fazer ele bem feito”. A mesma
visão ela repetiu ao falar com os
jornalistas após o seminário: “o
Brasil tem potencial enorme de
produção e o ministério vai 
ter cada dia menos perna para isso”.

Para Tereza Cristina, “o mai-
or responsável por esse patrimô-
nio de segurança é o dono da
marca. O empresariado está
consciente e o ministério tam-
bém”, disse ao perguntar “quan-
tas marcas já desapareceram?”

Conforme Tereza Cristina, a
MP “já tem um boneco, uma mi-
nuta”. As regras que não exigi-
rem modificação de lei pelo Par-
lamento, serão alteradas por ins-
trução normativa do próprio
Ministério da Agricultura. Um
comitê com técnicos e dirigen-
tes do ministério e representan-
tes do setor privado deverá dis-
cutir a versão final da medida, a
ser enviada para aprovação de de-
putados e senadores.

Amadurecimento mútuo
De acordo com o secretário

de Defesa Agropecuária do mi-
nistério, José Guilherme Leal,
“não se trata de pensar em uma
ação do Estado mais branda, fis-
calização mais omissa, mas sim
em uma forma mais inteligente

de atuação, com mais informa-
ções disponíveis”.

Segundo ele, “pensar em au-
tocontrole é conferir mais res-
ponsabilidade ao agente econô-
mico da produção, que deve 
ter capacidade de controlar seus
processos, seus produtos – pen-
sando em qualidade e seguran-
ça, cabendo regular a verificação
da conformidade por diversos
meios, entre eles a auditoria e
fiscalização”.

A iniciativa do governo foi
bem recebida pelo Sindicato
Nacional dos Fiscais Federais
Agropecuários. Segundo Antô-
nio Andrade, médico veterinário
e diretor de Política Profissio-
nal da entidade, “o aperfeiçoa-
mento do autocontrole é bem-
vindo” e “será um processo de
amadurecimento mútuo” do Es-
tado e das empresas.

Ele lembra que há experiên-
cia de autorregulamentação e
autofiscalização em defesa sani-
tária desde a década de 1970,
mas para o passo que o governo
pretende dar o orçamento da
área (hoje de cerca de R$ 230
milhões) deverá aumentar a fim
de viabilizar investimentos em
tecnologia da informação e ava-
liação de risco. (Agencia Brasil)

Confiança do consumidor recua
0,5 ponto em fevereiro

O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC), medido
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), recuou 0,5 ponto de ja-
neiro para fevereiro deste ano
e chegou a 96,1 pontos, em
uma escala de zero a 200 pon-
tos. Essa foi a primeira queda
depois de quatro meses de al-
tas, quando o aumento acumu-
lado chegou a 13,5 pontos.

A queda foi provocada por

um recuo na confiança dos
consumidores  em re lação
aos próximos meses. O Índi-
ce de Expectativas diminuiu
1,7 ponto, para 109 pontos,
devido pr incipalmente  ao
grau de otimismo com a si-
tuação financeira das famíli-
as nos próximos meses, que
caiu 5,7 pontos.

O Índice de Situação Atu-
al, que mede a confiança no

momento presente, por ou-
tro lado, manteve a trajetó-
ria de alta pelo quarto mês
consecu t ivo  ao  sub i r  1 ,3
ponto, para 78,1 pontos, atin-
gindo o maior nível desde
abril de 2015 (78,9).

O indicador sobre a situa-
ção econômica subiu 1,2 pon-
to, e aquele que mede a percep-
ção em relação às finanças fa-
miliares aumentou 1,5 ponto.

Segundo a economista da
FGV Viviane Seda Bittencourt,
as previsões dos consumido-
res sobre economia e situação
financeira das famílias, que
atingiram níveis próximos ao
máximo da série em janeiro,
recuaram em um movimento
aparentemente normal depois
da onda de otimismo que se se-
guiu ao período eleitoral.
(Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsonaro
comandou, na tarde de sexta-fei-
ra (22), uma reunião para deba-
ter a situação da Venezuela, cuja
fronteira com o Brasil está fe-
chada desde quinta-feira, à noi-
te, por determinação de Nicolás
Maduro, que tem a reeleição
considerada ilegítima pelo go-
verno brasileiro. O Brasil reco-
nhece o deputado Juan Guaidó
como presidente interino da Ve-
nezuela.

Sete ministros participaram
do encontro, que começou às

15h, no Palácio do Planalto. O
governador de Roraima, Antonio
Denarium, foi ouvido por vide-
oconferência, na reunião de uma
hora e meia de duração.

O governo brasileiro man-
dou para o estado, na frontei-
ra com a Venezuela, alimen-
tos e medicamentos para a
população venezuelana, mas
Maduro não quer que a ajuda
humanitár ia  internacional
entre no país, alegando que
os Estados Unidos e os paí-
ses aliados querem dar um

golpe na Venezuela. A distri-
buição da ajuda brasileira está
programada para começar no sá-
bado (23).

Participaram da reunião com
Bolsonaro os ministros Onyx
Lorenzoni (Casa Civil), Fernan-
do Azevedo e Silva (Defesa),
Gustavo Canuto (Desenvolvi-
mento Regional), Bento Albu-
querque (Minas e Energia), Flo-
riano Peixoto (Secretaria-Ge-
ral), Alberto dos Santos Cruz
(Secretaria de Governo) e Au-
gusto Heleno (Gabinete de Se-

gurança Institucional).
Além dos ministros, repre-

sentantes dos ministérios da Jus-
tiça, Infraestrutura e Relações
Exteriores também estiveram na
reunião. Na próxima segunda-
feira, o Brasil será representa-
do na reunião de emergência do
Grupo de Lima, que reúne 14
países das Américas, para tratar
da situação da Venezuela, pelo
vice-presidente Hamilton Mou-
rão e pelo ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo.
 (Agencia Brasil)

A Justiça do Rio de Janeiro
garantiu ao Clube de Regatas
do Flamengo um prazo de cin-
co dias para se defender e
impedir a interdição total do
Centro de Treinamento do
Ninho do Urubu e o arresto
de R$ 57,55 milhões.

Os pedidos de interdição
e de bloqueio dos bens foram
feitos pelo Ministério Públi-
co Estadual e pela Defenso-
ria Pública do Estado, no úl-
timo dia 20.

Um incêndio atingiu um
dos alojamentos do centro de
treinamento, no último dia 8,
matando dez atletas de base do

Justiça dá 5 dias ao
Flamengo para evitar
interdição e bloqueio

clube e ferindo outros três.
O Ministério Público e a

Defensoria pediram a interdi-
ção até que as instalações es-
tejam completamente segu-
ras e regularizadas junto ao
Corpo de Bombeiros e pre-
feitura do Rio.

Já o arresto foi solicita-
do para que seja viabilizada a
indenização dos familiares
das vítimas, pedida pela De-
fensoria.

 O juiz Bruno Monteiro
Rulière atendeu a um pedido
do Flamengo para que o clu-
be tenha o prazo para se de-
fender. (Agencia Brasil)

O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
disse  na sexta-feira (22)  que na
próxima reunião com líderes na
Casa, na terça-feira (26), sairá a
definição se o Senado terá uma
Comissão Parlamentar de Inqu-
érito própria para apurar o rom-
pimento da barragem em Bru-
madinho ou se terá uma comis-
são mista com a Câmara dos De-
putados. Apesar de defender um
colegiado misto, ele admitiu que
a tendência é que cada Casa te-
nha sua própria CPI.

“Eu tenho conversado com
os senadores e deputados para
que a gente pudesse construir
uma CPMI para dar uma respos-
ta sobre pessoas que morreram
vítimas de uma tragédia, que pelo
que se conhece até agora, foram
vítimas de descaso de uma em-
presa, mas há resistência por
parte de senadores e deputados
para a constituição da CPMI .
Pedi aos líderes que façam suas
indicações [ de membros] e
na terça vou encaminhar se va-
mos instalar nossa CPI, ou se
vamos esperar a sessão do Con-
gresso para ler o requerimento
de CPI Mista”, explicou durante
café da manhã com jornalistas 
hoje, em Brasília.

Investigação
Em relação às investigações

sobre a possível fraude na
eleição para a presidência do
Senado, em 2 de fevereiro, na
qual um voto duplicado anulou a
1ª tentativa de votação do dia,
Alcolumbre disse que o corre-
gedor casa, senador Roberto
Rocha ( PSDB-MA  ) está aguar-
dando o apoio que foi solicita-
do no termo de cooperação
entre  Polícia do Senado com a

Senado vai definir
semana que vem se

terá CPI própria
sobre Brumadinho

Polícia Federal  (PF) para perí-
cia nas imagens. Segundo o pre-
sidente do Senado, a PF tem um
equipamento com maior resolu-
ção que pode ajudar a esclare-
cer o caso. O Senado também
solicitou imagens ao SBT e à TV
Globo que possam ajudar.

Caso fique comprovada a par-
ticipação de algum senador no
caso, o presidente esclareceu
que Rocha pode sugerir uma pu-
nição ou pode encaminhar a in-
vestigação para o Conselho de
Ética, cuja expectativa é que seja
instalado na semana que vem ou
logo após o carnaval.  

Denúncias
Davi Alcolumbre não quis

comentar o fato do senador Ciro
Nogueira (PP-PI) ser o princi-
pal alvo  da operação “Compen-
sação”,   da Polícia Federal, que
investiga crimes de  corrupção
passiva e de lavagem de
dinheiro. Depoimentos presta-
dos por colaboradores apontam
repasses de R$ 43 milhões ao
Partido Progressista, em paga-
mentos em espécie e doações
oficiais, por intermédio do se-
nador, em troca de apoio políti-
co do partido na campanha elei-
toral para a eleição presidencial
de 2014.

“Não posso, como presiden-
te do Senado, acusar um senador.
Eu posso como presidente do
Senado pedir para os senadores
terem posturas de senadores,
trabalharem pelo Brasil , repre-
sentem seus estados. Nesse
sentido, minha posição como
presidente do Senado é de au-
tonomia de um Poder constitu-
ído, de independência de har-
monia e de trabalho”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Saúde lança campanha para conter
avanço do HIV entre homens jovens
Pare, pense e use camisinha.

Esse é o slogan da campanha de
combate ao HIV lançada na sex-
ta-feira (22) pelo Ministério da
Saúde. O foco, este ano, são ho-
mens jovens, com idade entre 15
e 34 anos. Dados da pasta reve-
lam que 73% das novas infec-
ções contabilizadas no país são
registradas entre pessoas do
sexo masculino. Do total de no-
vas infecções entre os homens,
75% são na faixa etária de 15
a 39 anos.

De acordo com o secretário
Nacional de Vigilância em Saú-
de, Wanderson Kleber de Olivei-
ra, blocos carnavalescos conta-
rão, este ano, com “homens-ca-
misinha” que vão circular entre
os foliões para destacar a impor-
tância do uso do preservativo. Ao
todo, 129 milhões de unidades
serão distribuídas, sendo 12 mi-
lhões já com nova embalagem, que
faz alusão a equipamentos  eletrô-
nicos, de uso comum entre os jo-
vens. Ações de prevenção serão

realizadas em Salvador, Recife,
Olinda e no Rio de Janeiro.

“Não importa a orientação
sexual. É o comportamento de
risco que pode, muitas vezes,
fazer do nosso maior e melhor
carnaval uma memória triste”,
avaliou o ministro da Saúde, Luiz
Henrique Mandetta. “Vamos fa-
zer um grande carnaval. Vamos
fazer um grande ano. E vamos
fazer um ano de consciência em
relação à sua responsabilidade
com o seu corpo e com o corpo

das pessoas quer você ama.”

Hit do carnaval
Em 2019, o embaixador da

campanha é o cantor Gabriel
Diniz, intérprete da música Je-
nifer, que promete ser o hit dos
blocos carnavalescos no Brasil.
As peças publicitárias, segundo
o governo federal, serão veicu-
ladas na TV, na internet, no rá-
dio, em veículos impressos, ae-
roportos e outdoors até 5 de
março. (Agencia Brasil)

Rio: mortes violentas crescem
26% de dezembro para janeiro

A letalidade violenta, ou
seja, as mortes violentas provo-
cadas por agressão intencional,
cresceu 26% de dezembro de
2018 para janeiro deste ano. Se-
gundo o Instituto de Segurança
Pública (ISP), órgão oficial do
governo fluminense, foram re-
gistrados 563 homicídios dolo-
sos, latrocínios, lesões corpo-
rais seguidas de morte e mortes
por intervenção de policiais em
janeiro deste ano, contra as

447 de dezembro.
Na comparação com janeiro

de 2018, no entanto, houve uma
queda de 14%, já que naquele
período haviam sido registradas
654 vítimas.

Analisando-se apenas o ho-
micídio doloso, que é um dos
tipos de letalidade violenta, fo-
ram 386 casos, um aumento de
173% em relação às 141
vítimas de dezembro. Apesar
disso, houve queda de 18% em

relação a janeiro de 2018. Este
foi o mês de janeiro com o
menor número de casos dos
últimos sete anos e o segundo
menor dos  últimos 28 anos, de
acordo com o ISP.

O número de mortes provoca-
das por policiais, no entanto, cres-
ceu de 157 em janeiro de 2018
para 160 em janeiro deste ano.

Outros crimes
Os roubos de veículos ca-

íram 1% em relação a  dezem-
bro e 28% na comparação
com janeiro de 2018. Já os
roubos de carga tiveram que-
das de 6% e de 24%, respec-
tivamente.

Os roubos de rua, que so-
maram 11.230 casos em ja-
neiro deste ano, cresceram
15% na comparação com 
dezembro e 3% em relação a
jane i ro  do  ano  passado .
(Agencia Brasil)

Bandeira tarifária da conta de luz
continua verde em março

A bandeira tarifária que será
aplicada nas contas de luz em
março será verde, ou seja, sem
custo extra para os consumido-
res, de acordo com a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). A bandeira verde é apli-
cada desde dezembro do ano
passado.

Em nota, a Aneel diz que,
apesar da pouca ocorrência de
chuvas em janeiro, “o nível de
produção da energia hidrelétri-
ca no país ainda se mantém ele-
vado”, o que garante a manuten-
ção da bandeira verde. 

O sistema de bandeiras tari-
fárias, criado pela Aneel, sinali-
za o custo real da energia gera-
da. As cores verde, amarela ou
vermelha, nos patamares 1 e 2,
indicam se a energia custará

mais ou menos em função das
condições de geração.

Segundo a Agência, com as
bandeiras, a conta de luz ficou
mais transparente e o consumi-
dor tem a melhor informação,
para usar a energia elétrica de
forma mais eficiente, sem des-
perdícios.

A Aneel alerta que mesmo
com a bandeira verde, é neces-
sário manter as ações relaciona-
das ao uso consciente e ao com-
bate ao desperdício.

Algumas dicas são: tomar
banhos mais curtos, de até
cinco minutos; não deixar
portas e janelas abertas em
ambientes com ar condicio-
nado; só deixar a porta da ge-
ladeira aberta o tempo que
for necessário; utilizar ilumi-

Conta de Luz

nação natural ou lâmpadas
econômicas e apagar a luz ao
sair de um cômodo. 

Mais dicas estão disponí-
veis no portal da Aneel. (Agen-
cia Brasil)
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Doria anuncia redução do aumento
do preço médio do gás em São Paulo
O governo de São Paulo anun-

ciou  na sexta-feira (22) que vai
reduzir o aumento médio do pre-
ço do gás, e a prioridade é a in-
dústria. Segundo o governador de
São Paulo, João Doria, a partir de
1º de março, o aumento médio do
gás para as indústrias paulistas pas-
sará de 37% para 23% . Para o
consumidor residencial, o aumen-
to cairá de 11% para 8%.

 “Vamos reduzir o impacto do
aumento do gás no estado, dentro
do que cabe ao governo paulista.
Uma ação integrada permitirá a
redução do aumento de 37% para
23%, a partir de primeiro de mar-
ço”, disse o governador.

De acordo com Doria, a redu-
ção no aumento em todo o estado
de São Paulo foi possível após um
acordo com a Comgás (distribui-
dora de gás encanado em São Pau-
lo), a Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia do Estado de
São Paulo (Arsesp), o governo e a
indústria paulista. No entanto, ele
negou que haverá alguma compen-
sação ou renúncia do governo para
que o aumento seja reduzido.

“Primeiro, zero renúncia do
governo do estado. Foi um acor-
do entre o setor, todos buscando
a melhor solução. Cada um cedeu
um pouco e encontramos uma for-
ma que atendesse tanto o forne-
cedor como o mercado, para que
as indústrias pudessem continuar
trabalhando e investindo e para que
o setor de gás também tivesse a
remuneração do seu produto”, dis-
se o secretário de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido.

Em maio, quando ocorre a re-
visão tarifária da concessionária, a
diferença será recalculada. “Como
80% do consumo [de gás natural em
São Paulo] é industrial, o governa-
dor pediu foco nesse aumento de
37%”, disse o vice-governador e se-
cretário de Governo, Rodrigo Gar-
cia. “Todos tiveram uma faixa de re-
dução e, o [consumidor] industrial, a
faixa mais significativa.”

A tarifa final do gás canaliza-
do é formada, essencialmente, por
dois componentes: preço do gás
e transporte, a Petrobras e a re-
muneração dos serviços prestados
pela concessionária, denominada

Margem Máxima, regulada pela
Arsesp e reajustada anualmente,
com base no contrato de conces-
são. Segundo o governo, o preço
do gás e do transporte sofre varia-
ções periódicas que não são re-
passadas imediatamente à tarifa
paga pelo consumidor.

A diferença entre o preço do
gás e do transporte considerada na
tarifa paga pelo consumidor e o
preço real pago pela concessio-
nária ao seu fornecedor (Petro-
bras) é registrada em uma conta
corrente regulatória, também cha-
mada de conta gráfica. Quando
essa conta atinge determinado
montante, é necessário fazer o
repasse do saldo na tarifa final.

Além da redução no aumento
do gás, o governador João Doria
anunciou hoje um projeto na área
de educação, que recebeu o nome
de Educa SP, por meio do qual alu-
nos do ensino médio poderão fazer
cursos nas universidades públicas e
privadas do estado. Os cursos ainda
serão sugeridos pelas universidades
e faculdades e poderão ser aplica-
dos por professores ou bolsistas. A

intenção é que este ano o projeto
atenda até 30 mil estudantes do en-
sino médio. Até março, as universi-
dades deverão inscrever seus pro-
jetos,, que serão analisados pela Se-
cretaria Estadual de Educação.

O certificado estará atrelado
à conclusão do ensino médio, e a
carga horária do curso não vai
substituir as aulas regulares, que
continuam obrigatórias. Um dos
objetivos da Secretaria Estadual da
Educação é reduzir os índices de
evasão e abandono no ensino mé-
dio, além do aumento do o rendi-
mento dos estudantes. Segundo o
secretário da Educação, Rossieli
Soares, 25% dos estudantes não
terminam o ensino médio.

Os cursos terão duração de
200 horas e estarão em consonân-
cia com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). As atividades
serão ministradas nas instituições
de ensino superior no contra tur-
no escolar dos alunos das escolas
estaduais de São Paulo. O investi-
mento do projeto, segundo o se-
cretário, é de cerca de R$ 500 por
estudante ao ano. (Agencia Brasil)
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EMS Taubaté Funvic e Sesi-SP
se enfrentam neste sábado
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Contagem regressiva para
o início de mais um grande
projeto do kartismo nacio-
nal. Neste sábado (23), será
dada a largada para a 1ª de
cinco etapas da 1ª edição da
Copa Interlagos de Kart. A
competição, idealizada pelos
ex-pilotos Gastão Fráguas
Filho e Rubens Decoussau
Tilkian, visa “resgatar” os
tempos áureos da modalida-
de nos anos 90 na pista que é
considerada o berço dos nos-
sos campeões.

Uma das novidades anun-
ciadas esta semana também
foi a parceria com a MINI Au-
tostar. Consagrada no merca-
do paulista de veículos pre-
mium, a concessionária –
que representa a britânica
MINI desde 2010 - colocará
à disposição de todos que es-
tiverem no evento um MINI
Cooper para teste drive, com
a presença de um instrutor e
promotora.

O MINI também será um
dos carros madrinha de uma
das baterias e serão sortea-
dos brindes com produtos de
lifestyle da marca para ven-
cedores de uma das catego-
rias.

Na disputa deste fim de
semana, em Interlagos, serão
várias categorias e muitos
prêmios em dinheiro,  in-
centivos e benefícios. Ao
longo das cinco etapas de
2019 poderão ser distribu-
ídos mais de 100 mil reais.
Pilotos, equipes e prepara-
dores serão premiados em
dinheiro em cada etapa (to-
das em rodada dupla) e ain-
da haverá treinos de Fórmu-
la Academy Sudam, corrida
de Sprint Race, descontos
em inscrições, treinos psi-
cofísicos na Pilotech, entre
muitas novidades (veja to-
das as condições no link:
h t t p : / /
interlagosmotorclube.com.br/
wp-content/uploads/2017/
0 5 / P r e m i a
%C3%A7%C3%B5es-CIK-
.pdf).

As inscrições para o

Copa Interlagos de
Kart começa neste
sábado para marcar

uma nova era no
kartismo nacional

Nova competição chega com diversas novidades e tam-
bém anuncia parceria com a MINI Autostar. Objetivo do
campeonato é “resgatar” a pista que formou grandes
campeões com a disputa de 5 etapas, em rodada dupla,
ao longo de 2019 e podendo distribuir mais de R$ 100
mil em prêmios em dinheiro e incentivos
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Copa Interlagos de Kart

evento já estão abertas no
site do IMC
(www.interlagosmotorclube.com.br).
O valor para as categorias
Mirim e Cadete é de 450,00
reais incluso combustível.
Júnior Menor, Júnior, Gradu-
ados, KZ/KZ Sênior (Shif-
ter), Sênior (A, B e Super) e
Sprinter terão o valor de
1.080,00 reais incluso com-
bustível. F4 e F4 Sênior te-
rão o valor de 500,00 reais
incluso combustível. Para a
categoria Força Livre (sem
combustível), as inscrições
saem por 300,00 reais cada.

Os treinos livres terão
início na quinta e na sexta-
feira (21 e 22). No sábado,
as tomadas de tempo come-
çam as 8 horas, com as cate-
gorias em sequência: Mirim,
Cadete, Junior Menor, Juni-
or e Graduados. As corridas
estão programadas a partir
das 9h10.

À tarde, tomada de tem-
po a partir das 13 horas para
as categorias Sprinter, Sêni-
or A e B, Super Sênior, KZ,
Fórmula 4 e Força Livre. A
largada da primeira bateria
será às 14h15, com as de-
mais na sequência.

A Copa Interlagos de
Kart conta com a supervisão
da Confederação Brasileira
de Automobilismo (CBA) e
da Federação Paulista de Au-
tomobilismo (FASP). A or-
ganização é do Interlagos
Motor Clube (IMC). Promo-
ção da GP Management.

Confira a programação
completa no site:

h t t p : / /
interlagosmotorclube.com.br/
wp-content/uploads/2019/
0 1 / 1 % C 2 % B 0 - E t a p a -
COPA-INTERLAGOS-DE-
KART-2019.pdf

Calendário da temporada
2019 da Copa Interlagos de
Kart:

1ª etapa – 22 e 23 de fe-
vereiro; 2ª etapa – 19 e 20
de abril; 3ª etapa – 24 e 25
de maio; 4ª etapa – 30 e 31
de agosto; 5ª etapa – 29 e 30
de novembro.

Superliga Cimed 18/19

Terceiro colocado na classificação, time taubateana receberá o segundo na tabela em partida que terá transmissão pelo site
Globoesporte.com

Sesi-SP

Um super duelo promete agi-
tar o sábado (23) na cidade de
Taubaté (SP). O time da casa,
EMS Taubaté Funvic (SP), re-
ceberá o Sesi-SP em um con-
fronto do terceiro contra o se-
gundo na tabela de classifica-
ção. A partida, válida pela oita-
va rodada do returno da da Su-
perliga Cimed masculina de
vôlei 18/19, será às 20h30, no
ginásio do Abaeté, em Taubaté
(SP), e terá transmissão ao vivo
pelo site Globoesporte.com.

A equipe da casa chega para
essa partida na terceira coloca-
ção da tabela, com 41 pontos (15
vitórias e três derrotas). O time
visitante acumula 16 resultados
positivos e dois negativos e soma
44 pontos na classificação.

Para o jogo deste sábado, a
expectativa é de um grande con-
fronto e muito equilíbrio. No
primeiro turno, no ginásio do

Sesi Vila Leopoldina, em São
Paulo (SP), vitória do EMS Tau-
baté Funvic por 3 sets a 2. Para
manter o resultado positivo do
seu lado, o levantador Raphael

espera contar com o fator casa.
“Os jogos contra o Sesi-SP

são sempre tensos e muito du-
ros. É um adversário que nos co-
nhece bem, assim como nós co-

nhecemos o time deles, e não há
favorito. A vitória contra o Sesc
RJ foi muito importante, nos
manteve focados e agora é entrar
em quadra para jogar um bom
voleibol novamente, agressivo e
impor nossa condição de man-
dante”, comentou o capitão.

Do lado do Sesi-SP, o pon-
teiro Lucas Lóh também sabe que
seu time não terá facilidade con-
tra a equipe de Taubaté, e destaca
o valor da partida deste sábado.

“Esse jogo tem importância
maior pelo fato de estarmos en-
trando em uma sequência de con-
frontos diretos na briga pela pon-
ta da tabela de classificação.
Agora, neste momento do cam-
peonato, qualquer ponto pode
fazer a diferença. Acho que essa
fase final do classificatório vai
apresentar uma amostra do que
vamos ter nos playoffs”, disse
Lucas Lóh.
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Arthur Zanetti disputa medalha para o Brasil
na Copa do Mundo de Ginástica Artística

Ginasta brasileiro participa da final das argolas na etapa de Melbourne na madrugada deste sábado

Arthur Zanetti

Com a presença do medalhis-
ta olímpico Arthur Zanetti, a Gi-
nástica Artística brasileira parti-
cipa neste sábado (23) da final
das argolas da Copa do Mundo de
Melbourne (AUS), primeira

competição válida neste ano pelo
calendário da Ginástica Artísti-
ca da FIG (Federação Internaci-
onal de Ginástica).

A competição está marcada
para começar a partir das 4h da

madrugada (horário de Brasília)
e terá transmissão do SporTV2.

A etapa de Melbourne con-
ta pontos para o ranking indi-
vidual que ajudará a definir os
classificados para a Olimpía-
da de Tóquio-2020. E mesmo
sendo a primeira etapa do ano,
o nível técnico da competição
das argolas, que contará com a
presença de Zanetti, está mui-
to alto.

O brasi leiro,  campeão
olímpico em Londres-2012 e
prata na Rio-2016 ficou em
terceiro lugar no qualificató-
rio, realizado na quinta-feira,
com a nota 14,700. Ele foi su-
perado pelos chineses Liu
Yang (15,000) e You Hao
(14,733),  ambos f inalistas
olímpicos em 2016. Outro que
disputou medalha no Rio de Ja-
neiro e disputará medalha neste
sábado é o ucraniano Igor Radi-

vilov, que ficou em quinto lugar
na qualificação.

O treinador brasileiro Mar-
cos Goto disse que Zanetti ainda
não está em sua plena forma nesta
competição. O objetivo é apri-
morar a preparação para as duas
principais competições deste
ano, que são os Jogos Pan-Ame-
ricanos de Lima (PER) e o Mun-
dial de Stuttgart (ALE).

Na Alemanha, serão definidas
as nove últimas vagas por equipe
para Tóquio, e a meta da CBG
(Confederação Brasileira de Gi-
nástica) é levar uma equipe com-
pleta nos dois gêneros para os
Jogos Olímpicos.

Na madrugada desta sexta-
feira (22), Arthur Zanetti dispu-
tou em Melbourne o qualificató-
rio do salto, mas não conseguiu
avançar à final. O brasileiro al-
cançou a nota de 13,924 e ficou
na 13ª posição.
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Circuito Brasileiro

Cearenses e atuais campeãs largam bem
e se garantem nas oitavas no feminino

A fase de grupos do torneio
feminino na etapa de Fortaleza
(CE) do Circuito Brasileiro
Open de vôlei de praia 18/19 ter-
minou na sexta-feira (22), com
16 duplas garantidas à próxima
fase. Contando com o apoio da
torcida na arena montada no
Aterro da Praia de Iracema, as
atletas cearenses se destacaram
– oito avançaram às oitavas de
final do torneio.

As disputas da fase elimina-
tória começam às 8h30 (de Bra-
sília) e terão transmissão ao vivo
pelo Facebook da Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV) e
pelo site
voleidepraiatv.cbv.com.br. Neste
sábado (23) também ocorrem
quartas e semifinais do naipe fe-
minino. A entrada é gratuita e o
evento segue até o próximo do-
mingo (24.02).

Entre os 16 times que avan-
çaram às oitavas de final (veja
abaixo todos os duelos), seis
conseguiram duas vitórias segui-
das, avançando em primeiro lu-
gar em seus respectivos grupos.
São eles Ágatha/Duda (SE/PR),
Tainá/Victoria (SE/MS), Fernan-
da Berti/Bárbara Seixas (RJ),

Carol Solberg/Maria Elisa (RJ),
Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE)
e Talita/Taiana (AL/CE).

Campeã da última etapa, em
São Luís (MA), Rebecca anali-
sou a boa estreia, comentou um
obstáculo de última hora que en-
carou e a expectativa para dispu-
tar a competição em casa.

“Estou muito feliz de jogar
uma etapa em casa. É sempre di-
ferente, mas para mim é até mes-
mo uma pressão. Eu falo com as
pessoas, brinco, mas volto a me
concentrar. O importante é se-
guir focada. E acho que estou
conseguindo. A Ana Patrícia me
ajuda muito. Eu estou voltando
de uma virose, ainda bem que o
tempo fechou e não está muito
quente. Estamos focando em
cada jogo, ainda estou me recu-
perando, mas minha parceira me
ajuda muito”.

Quem também largou bem e
possui um retrospecto excelente
em Fortaleza é Maria Elisa. A de-
fensora já venceu na cidade em
quatro oportunidades, com três
parceiras diferentes, a última no
ano passado, com Carol Solberg.

Dos 24 times que começa-
ram o dia, oito deram adeus ao

torneio nesta sexta-feira, ao so-
frerem duas derrotas. São eles
Luiza Amélia/Victoria (CE), Tha-
mela/Ingridh (ES/PR), Naiana/
Diana (CE/RJ), Solange/Eunyce
(DF/AL), Aline/Alexandra
(FRA), Amanda/Carolina Ferrari
(RJ), Izabel/Thati (PA/PB) e Rita/
Semírames (RJ/SP).

O Circuito Brasileiro 18/19
conta com sete etapas, começan-
do em setembro de 2018 e se-
guindo até abril deste ano. Na
primeira etapa da temporada, dis-
putada em Palmas (TO), Heval-
do/Arthur Lanci (CE/PR) e Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE) fica-
ram com a medalha de ouro. Já
na segunda parada, disputada no
mês de outubro, em Vila Velha
(ES), títulos para Guto/Saymon
(RJ/MS) e Fernanda Berti/Bárba-
ra Seixas (RJ).

Em Campo Grande (MS), em
novembro do ano passado, ouro
de Pedro Solberg/Bruno Schmi-
dt (RJ/DF) e Ágatha/Duda (PR/
SE). Já em janeiro deste ano, na
retomada do tour em São Luís
(MA), títulos para Ricardo/Álva-
ro Filho (BA/PB) e Ana Patrícia/
Rebecca (MG/CE). Ainda serão
disputadas etapas em Natal (RN),
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Rebecca se prepara para
sacar durante partida em
Fortaleza

em março, e João Pessoa (PB),
em abril.

Além das duplas campeãs de
cada etapa, também existem os
campeões gerais da temporada,
somando a pontuação obtida nos
sete eventos. A competição dis-
tribui R$ 45 mil às duplas cam-
peãs dos dois naipes, e todos os
times na fase de grupos são pre-
miados. Ao todo, são distribuí-
dos quase R$ 500 mil por etapa.
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Importados

Novo BMW X5 inicia pré-vendas
A quarta geração do BMW X5 acaba de

chegar à rede de concessionárias autorizadas
da marca no Brasil, em quatro versões e pre-
ços a partir de R$ 449.950. O modelo produ-
zido em Spartanburg (EUA) foi completamen-
te renovado e está maior, mais esportivo, so-
fisticado e moderno.

O cliente que adquirir o veículo no perío-
do de pré-vendas terá à disposição o BMW
Service Inclusive (BSI), um plano que cobre
os serviços de manutenção realizados nas
concessionárias autorizadas da marca pelo
período de três anos ou 40 mil quilômetros,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Externamente, o fundador do segmento
Sports Activity Vehicle (SAV) recebeu novas
entradas de ar na dianteira, uma grade frontal
cromada mais ampla e angular , com o duplo
rim conectado, novas luzes de neblina hori-
zontais e novos faróis Full-LED, alinhados à
nova identidade visual da marca bávara. Na
traseira, as linhas de cintura e teto e dinâmi-
cas, e as lanternas horizontalizadas e tridimen-
sionais, estão entre os demais destaques do
desenho exterior do veículo.

O novo BMW X5 é significativamente
maior que seu predecessor: o comprimento
aumentou 36 milímetros, totalizando 4,922
metros; a largura, 66 mm, indo a 2,004 me-
tros; e a altura, 19 mm, subindo para 1.745
mm. A distância entre eixos tem 42 mm a mais,
atingindo agora 2,975 metros. O porta-malas
tem 650 litros, podendo atingir 1.870 litros com
os bancos reclinados. As novas dimensões
fornecem à nova geração do SAV não só uma
aparência externa impressionante, mas um
espaço interno invejável.

Internamente, a cabine exala elegância e
modernidade, graças a materiais sofisticados,
ao design harmonioso e a um conceito inova-
dor de ergonomia, com a disposição dos co-
mandos mais simples e direta. Mais digital e
conectada, a nova cabine traz duas grandes
telas de 12,3 polegadas, que integram o con-
ceito de BMW Live Cockpit.

Em termos de motorização, o modelo ofe-
rece duas opções distintas. A primeira (ver-
sões xDrive 30d, xDrive 30d M Sport e xDri-
ve 30d M Sport xOffroad) é um bloco de seis
cilindros, em linha, de 2.993 cm³, movido a
diesel, com 265 cavalos de potência a 4.000
rpm e 620 Nm de torque entre 2.000 e 2.500
rpm. O propulsor leva o modelo dos 0 a 100
km/h em 6,5 segundos e à velocidade máxi-
ma de 230 km/h.

Já a versão esportiva X5 M50d tem mo-
tor de seis cilindros em linha, de 2.993 cm³,

quadriturbo, a diesel, que entrega 400 cavalos
de potência, a 4.400 rpm, e 760Nm de torque,
entre 2.200 e 3.000 rpm. Essa configuração
acelera de 0 a 100 km/h em 5,2 s e tem velo-
cidade máxima de 250 km/h. Todas as ver-
sões tem câmbio automático Steptronic de oito
marchas, com shift paddle, e tração integral
xDrive. A suspensão a ar integral adaptativa
(disponível apenas para as versões xDrive30d),
por sua vez, ajusta a altura do veículo em cin-
co níveis diferentes de acordo com a prefe-
rência do motorista, por meio de um seletor
situado no console central, variando até 80
mm. Além disso, altura do veículo pode ser
ajustada também pela BMW Display Key ou
por um botão no porta-malas, facilitando a
carga e descarga de objetos.

O modelo traz ainda sistemas de tecnolo-
gia semiautônoma, como o Driving Assistant
Professional, que permite a direção inteligente
em situações como congestionamentos, trân-
sito lento ou viagens longas. O sistema traz as
seguintes funções: alerta de mudança de faixa,
alerta de tráfego cruzado em cruzamentos,
assistente de mudança de faixa com sistema
ativo de proteção lateral; alerta de evasão e
alerta de veículo cruzando à frente.

Já o Parking Assistant Plus mede o espa-
ço ao redor do veículo para estacioná-lo au-
tomaticamente por meio de câmeras e senso-
res, realizando as manobras com máxima pre-
cisão, poupando tempo e garantindo conforto
ao motorista enquanto estaciona. Além disso,
as manobras podem ser vistas em tempo real
através das funções do Surround View: Top
View, Panorama View e 3D View. As câme-
ras de visão geral permitem a visualização do
entorno do veículo, facilitando assim as ma-
nobras de estacionamento e evitando colisões.
Através da tela touch, a área 360° em volta
do veículo pode ser explorada e girada com
os dedos, permitindo assim uma visão total do
carro em tela 3D.

As câmeras de visão geral permitem a
visualização de todo o entorno do veículo, fa-
cilitando assim as manobras de estacionamen-
to e evitando colisões. Por meio da tela touch,
a área 360°em volta do veículo pode ser ex-
plorada e girada com os dedos, permitindo
assim uma visão total do carro em tela. O
veículo disponibiliza ainda a chave Display
Key com tela ‘touch’ colorida de LCD, que
traz informações do veículo, como localiza-
ção, autonomia, serviços e reparos, entre ou-
tros. Por meio dela, é possível também travar
e destravar as portas do veículo, acender e
apagar as luzes internas e levantar e abaixar

os vidros laterais do veículo, entre outros.
Já o BMW Gesture Control é um sistema

que, através de um sensor 3D acima do dis-
play central, permite a motorista e passageiro
dianteiro controlarem funções do veículo com
gestos, como abaixar e aumentar o volume
do som girando o dedo no sentido horário e
anti-horário (respectivamente), aceitar e re-
jeitar chamadas telefônicas apontando o dedo
para a tela e balançando a mão para a direita
(respectivamente), navegar pelo menu do sis-
tema balançando as mãos para direita e es-
querda, girar a visão 360° do carro nas câme-
ras do Surround View, além de outras mais

O sistema de navegação professional com
iDrivetouch, por sua vez, traz tela de 12,3 po-
legadas com tecnologia touch, HD de 20 GB
para armazenamento de arquivos de áudio via
USB ou CD, além de integrar o sistema BMW
ConnectedDrive, assistente pessoal que ofe-
rece uma série de serviços, como concierge,
chamada de emergência e informações do
trânsito em tempo real.

Por fim, o BMW Remote 3D View é um
aplicativo que mostra, por meio do BMW
Connected App, uma visão em 360° do veí-
culo na tela do celular, em qualquer lugar.
Além de sempre o lembrar onde seu carro
está estacionado, a nova tecnologia ajuda na
segurança, mostrando como estão os arredo-
res do veículo antes de você ir até ele.

Estão disponíveis seis opções de cores:
Branco Alpino (sólida); Carbon Black, Preto
Safira, Branco Mineral, Cinza Arctic, Azul
Phytonic (metálicas). Há quatro opções de re-
vestimento interno: Couro Vernasca em Bege/
Marrom; Couro Vernasca em Preto/ Preto;
Couro Vernasca em Café/ Preto; e Couro Ver-
nasca em Cognac/ Preto. Pioneiro da família
BMW X, o BMW X5 chega à quarta geração
com mais de 2,2 milhões de unidades vendidas
desde 1999, ano do seu surgimento.

Veja a seguir os preços e equipamen-
tos das versões do novo BMW X5:

X5 xDrive30d - R$ 449.950: A versão
de entrada do modelo tem entre os principais
itens de série controles de Estabilidade e Tra-
ção; airbags duplos frontais, laterais diantei-
ros, e de cortina dianteiros e traseiros; função
start/stop, rodas de 21 polegadas e regenera-
ção de energia de frenagem. Entre os itens
de conforto e tecnologia estão cortinas para
vidros laterais traseiros; bancos dianteiros
aquecidos, ventilados com ajustes elétricos;
ar-condicionado automático digital com con-
trole de 4 zonas; sistema de entretenimento
traseiro com duas telas de 10,2 polegadas; sis-

tema de som Surround Harman Kardon;
BMW Display Key; sistema ConnectedDri-
ve, com serviços de Concierge e chamada de
emergência inteligente, entre outros; Prepa-
ração para Apple CarPlay; faróis Full-LED e
faróis de neblina em LED; assistente de farol
alto; Head-Up Display; teto solar panorâmi-
co; BMW Gesture Control; Driving Assistant
Professional e Parking Assistant Plus.

X5 xDrive30d M Sport - R$ 479.950:
A versão intermediária traz os itens de série
da versão anterior mais roda de 22 polegadas
com freios M Sport; volante M em couro;
pacote M aerodinâmico e pacote M Sport.

X5 xDrive30d M Sport xOffroad - R$
499.950: Essa versão traz os itens das anteri-
ores mais o sistema xOffroad, que oferece
quatro modos de condução voltados para qua-
tro tipos de terrenos diferentes: xSand (areia),
xRocks (rocha), xGravel (cascalho) e xSnow
(neve). O dispositivo traz diferentes ajustes
do sistema xDrive, transmissão e da resposta
do acelerador.

X5 M50d - R$ 539.950: A versão espor-
tiva oferece entre os principais itens, além
dos equipamentos das versões anteriores:
faróis com tecnologia BMW Laserlight; sis-
tema de som Surround Bowers & Wilkins;
BMW Night Vision com reconhecimento
de pedestres; pacote M Performance; sus-
pensão Adaptativa M Sport; sistema de
exaustão M Sport; freios M Sport; Dife-
rencial M Sport; volante M em couro; paco-

te M aerodinâmico e manopla de câmbio em
Glass Crafted Clarity.

Sobre o BMW Service Inclusive
(BSI)

O BMW Service Inclusive (BSI) é um
plano de manutenção adquirido pelo cliente
BMW na compra de um veículo zero quilô-
metro que cobre os custos de alguns serviços
de manutenção realizados nas Concessioná-
rias Autorizadas da marca pelo período de três
anos, a contar da data de entrega do veículo,
ou 40 mil quilômetros.

Os serviços incluídos no programa pode-
rão ser executados pelo cliente quando indi-
cada a necessidade de manutenção (sinal
amarelo no display central do veículo) pelo
sistema Condition Based Service (CBS), o
qual somente acusa a necessidade de troca
de algum componente quando este realmente
está no fim da vida útil, gerando economia de
recursos e tempo.

A cobertura é de peças, mão de obra e
insumos necessários para a realização do
serviço de manutenção.  Os serviços inclu-
sos são: substituição de óleo do motor e fil-
tro de óleo; refil de óleo do motor, caso so-
licitado pelo check control do veículo; subs-
tituição de fluido de freio; inspeção do veí-
culo; substituição de filtro de ar do motor;
substituição de filtro de combustível (Mo-
tores ActiveFlex e Diesel); substituição de
microfiltro do ar-condicionado; e substitui-
ção de velas de ignição.

Nacionais

Toyota inicia vendas do Yaris X-Way

A Toyota do Brasil iniciou as vendas da
versão X-Way, novidade para a linha Yaris
2019, em toda rede autorizada da marca no
País. A nova versão do compacto premium
chega com a missão de atrair consumidores
que privilegiam design  descolado e moderno.

Com a adição do X-Way, o Yaris passa a
oferecer uma das gamas mais completas em
sua categoria, com 11 versões. O X-Way che-

ga às concessionárias com preço de R$
78.990.

O modelo traz roda de liga leve com aca-
bamento na cor preta, rack no teto, apliques
de para-choque e para-lama, frisos nas late-
rais e logotipo X-Way na parte traseira. O
nome da versão, de grafia personalizada, tam-
bém aparece estampado nos tapetes do mo-
torista e passageiro dianteiro.

A linha Yaris vem ganhando destaque no
mercado pelo nível de equipamentos de série
em relação ao seu segmento. A versão X-Way
herdou os itens de conveniência, tecnologia e
segurança, traço da alta qualidade do mode-
lo. Entre eles estão vidros e travas elétricas
com função Auto/Up-Down e antiesmagamen-
to para todas as janelas, controle de estabili-
dade, tração e assistente de subida, faróis de
neblina dianteiros e traseiros, faróis com re-
gulagem elétrica de altura, acendimento au-
tomático e função ‘Follow Me Home’.

O interior do modelo X-Way reúne sofisti-
cação. Os bancos, em padrão couro, entregam
ambiente luxuoso de conforto. O painel traz com-
putador de bordo com tela de 4.2’’, dotado da
tecnologia TFT em tela colorida de alta resolu-
ção, além de sistema multimídia Toyota Play+
Harman e câmera de ré integrada.

O Yaris X-Way tem ainda ar condiciona-
do digital, retrovisores externos com rebati-
mento elétrico e ajuste em botão fixado no
descansa-braços, Smart Entry e sistema de
partida sem chave tipo Start Button.

No quesito segurança, a versão mantém
o alto padrão com freios ABS, sistema de as-
sistência à frenagem (BAS) e distribuição ele-
trônica da força de frenagem (EBD). A dire-
ção é eletroassistida progressiva (EPS).

O motor 1.5L 16V flex do Yaris X-Way
dispõe da tecnologia de duplo comando de
válvulas variável Dual VVT-i, sistema mun-

Segue abaixo a tabela de preços completa da linha Yaris 2019:
YARIS HATCHBACK 1.5L XLS CVT R$ 81.990,00

X-Way R $
78.990,00

XS R$ 75.890,00
1.3L XL Plus Tech R$ 71.790,00

XL CVT R$ 67.090,00
MT R$ 61.590,00

YARIS SEDÃ 1.5L XLS CVT R$ 83.590,00
XS R$ 78.490,00
XL Plus Tech R$ 74.990,00
XL R$ 68.740,00

MT R$ 65.290,00

A Honda apresenta mais uma novidade
aos amantes da linha CG. Em janeiro, sua ver-
são top, a Titan, completou 25 anos de mer-
cado nacional e, para comemorar a data, a
marca trouxe uma edição especial comemo-
rativa, limitada a 8 mil unidades, com nova
pintura, grafismos inéditos, além de aplicação
exclusiva de logotipo no tanque de combustí-
vel.

Tal caracterização da CG 160 Titan per-
mite imediata identificação do modelo exclu-
sivo, que preserva as consagradas caracte-
rísticas da CG. Merece destaque o robusto e
confiável motor OHC de 162,7 cm3, capaz
de gerar 15,1 cv (etanol) e 14,9 cv (gasolina)
de potência máxima a 8.000 rpm. O torque
máximo é de 1,54 kgf.m (etanol) e 1,40 kgf.m
(gasolina) a 6.000 rpm. A transmissão é de
cinco velocidades com embreagem multidis-
co em banho de óleo.

Na ciclística, o chassi preserva a consa-
grada arquitetura tipo Diamond, realizado em
chapa de aço estampado (motor cumpre pa-
pel estrutural), garantia de resistência e lon-
gevidade do modelo, além das modernas sus-
pensões e sistema de freios CBS – Combi-
ned Braking System – sinônimo de maneabi-
lidade, estabilidade e segurança superior.

Motos Auto Dicas

Ford lança novo
canal de vendas

A Ford lançou o seu canal oficial de ven-
da de peças e acessórios no Mercado Livre,
o maior site de e-commerce do Brasil – no
https://loja.mercadolivre.com.br/ford. Com
essa novidade, a principal vantagem para o
consumidor é poder encontrar ofertas de pro-
dutos das marcas Ford, Motorcraft e Omini-
craft em um só local, com garantia e preços
competitivos, em todas as regiões do Brasil.

Algumas concessionárias da Ford já anun-
ciavam diversos itens no Mercado Livre, como
pastilhas de freio, filtros de óleo, óleo para
motor, amortecedores e pneus. Com este novo
canal oficial de vendas on-line foi ampliada a
visibilidade e o acesso às ofertas para os cli-
entes, que vão se beneficiar da maior concor-
rência e possibilidade de negociação através
das ferramentas do site.

O canal da Ford no Mercado Livre já en-
trou no ar com mais de 650 ofertas e várias
funcionalidades que facilitam a busca do usu-
ário, com a visualização dos produtos por ca-
tegorias, relevância e preço. Ao mesmo tem-
po, as concessionárias Ford participantes vão
ganhar maior relevância de busca e reputa-
ção dentro do site com a concentração de suas
ofertas no novo canal.

Honda CG Titan ganha série especial

dialmente consagrado pela marca, pois garan-
te excelente desempenho, conforto e uma
experiência única ao dirigir. O câmbio, do tipo
CVT, simula sete velocidades e beneficia, da
mesma forma, desempenho com baixo con-
sumo, atrelados a uma direção confortável.
Trocas sequenciais também podem ser prati-
cadas por meio das borboletas localizadas
atrás do volante.

Com esta motorização, o Yaris X-Way
atinge 110 cv de potência a 5.600 rpm com
etanol e 105 cv a 5.600 giros trabalhando com
gasolina. Seu torque máximo nesta configu-
ração, a 4.000 giros, é de 14,9 kgfm (com eta-
nol) e de 14,3 kgfm (com gasolina).

O Yaris X-Way pode ser encomendado

Um pouco de história
Derivada da clássica CG 125 Today, o

novo modelo herdou a confiabilidade e eco-
nomia, acrescidos de maior robustez e, con-
sequentemente, um novo nome, “Titan”, que
transmitisse com precisão a força desta aper-
feiçoada CG.

Lançada em 1994, a chegada da CG 125
Titan coincidiu com um momento de grandes
mudanças no Brasil, como a adoção do Plano
Real, que abriu as portas para um período de
estabilidade econômica inédito na história re-
cente do país, além de conquistas esportivas,
como o inédito título mundial da seleção bra-
sileira feminina de basquete – o dream team
de Paula, Hortência e Janeth – e o tetracam-
peonato da seleção brasileira de futebol na
Copa dos EUA.

Nesse cenário a introdução da CG 125
Titan em setembro de 1994, e de suas suces-
soras CG 150 Titan (2004) e CG 160 Titan
(2015) deu início à história de sucesso do mais
vendido modelo de CG de todos os tempos:
desde então, pouco mais de 5,7 milhões de
unidades foram vendidas no Brasil, com o re-
corde de vendas ocorrendo no ano de 2008,
quando 462.890 Titan chegaram às mãos de
seus donos.

nas cores sólidas Branco Polar e Vermelho
Super; nas metálicas Cinza Cosmopolita, Prata
Lua Nova, Preto Infinito e Azul Titã, além da
opção Branco perolizado.

Apesar de todas as versões do Yaris, tan-
to hatchback quanto sedã, já contarem com
excelente nível de equipamentos de série, a
Toyota desenvolveu uma ampla linha genuína
de acessórios para o modelo, composta atual-
mente por mais de 40 itens.

O grande diferencial, no entanto, fica
por conta da garantia exclusiva de três anos
para todos eles, sem limite de quilometra-
gem, desde que tenham sido adquiridos e
instalados na rede autorizada de concessi-
onárias Toyota.
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