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Economia brasileira deve crescer
1,9%, prevê OCDE
Juíza diz que não descumpriu decisão
do STF ao prender Paulo Preto
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Mercado financeiro mantém
estimativa de inflação em 3,85%

A economia brasileira deve
crescer 1,9% este ano. Essa é
a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB), soma de
todos os bens e serviços produzidos
pelo
país,
divulgada na quarta-feira (6)
pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
A estimativa é menor do
que a divulgada pela organização em novembro do ano pas-
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O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expulsou na quarta-feira (6) o
embaixador da Alemanha no
país, Daniel Martin Kriener.
Ele tem 48 horas para deixar Caracas. O diplomata é
acusado de agir em favor da
ingerência externa e por
apoiar o autodeclarado presidente venezuelano, Juan
Guaidó.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

32º C
21º C

Noite

Lançamento da Campanha da Fraternidade 2019
A procuradora-geral da Repú- que o papel do Ministério Públiblica, Raquel Dodge, disse na co é zelar para que as políticas
quarta-feira (6), no lançamento públicas incluam todos os cidada Campanha da Fraternidade, dãos, alertando que as medidas

Metade das mortes de jovens
das Américas ocorre por
causas evitáveis
Página 3

Bolsa cai e dólar fecha
no maior valor do ano
Em um dia de poucos negócios no mercado financeiro, a
moeda norte-americana fechou
no maior valor do ano, e a bolsa
de valores caiu para o menor nível em dois meses. O dólar comercial encerrou a quarta-feira
(6) vendido a R$ 3,836, com alta
de 2.47%. Esse é o valor mais
alto desde o último dia de negociações em 2018. Em 28 de dezembro, a divisa tinha encerrado
o ano vendida a R$ 3,876.

Essa foi a terceira sessão seguida de alta do dólar. O dia também foi de perdas na bolsa de
valores, o índice Ibovespa, da B3,
antiga Bolsa de Valores de São
Paulo, fechou a Quarta-Feira de
Cinzas com baixa de 0,41%, aos
94.217 pontos. Apesar de a
queda ter sido leve, essa foi
a quarta sessão consecutiva de
recuo. O índice encerrou no nível mais baixo desde 15 de janeiro. (Agencia Brasil)

Esporte

Cory Wallace está
confirmado no Mundial
MTB 24 Horas Solo
A cidade de Costa Rica, no
Mato Grosso do Sul, sedia de
forma inédita neste ano o
Campeonato Mundial Mountain Bike 24 Horas Solo da
WEMBO (Organização Mundial de Mountain Bike de Endurance). Nos dias 27 e 28 de
julho, os melhores ciclistas
de MTB de longa distância do
mundo estarão no município
do Centro Oeste brasileiro.
Entre os confirmados, destaque para o atual bicampeão do
evento, o canadense Cory
Wallace, vencedor em 2017,
na Itália, e em 2018, na Escócia.
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Foto/Divulgação

EURO
Compra: 4,33
Venda:
4,33

OURO
Romain Dumontier

O Carnaval acabou, mas o
show tem que continuar. A alegria tem que perdurar e o suor
escorrer, com muita adrenalina,
nem que seja debaixo de um
capacete. isto que pensam 82
pilotos, entre 13 e 72 anos, que
estarão a partir das 21h30 desta quinta-feira (7) no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), para disputarem a segunda etapa do campeonato da

Associação dos Kartistas de
São Paulo (AKSP), e que já
valerá como primeira etapa do
segundo turno, numa formação diferenciada de disputas.
“A grande adesão dos pilotos no nosso campeonato demonstra que havia uma certa
demanda reprimida. Com uma
boa organização e trabalho em
equipe, podemos alcançar os
nossos objetivos.
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Cory no Mundial de 2017, na Itália

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,68
Venda:
3,98

Segunda etapa do campeonato
da AKSP será hoje

Thiago/George representa o
Brasil na etapa três estrelas
de Sydney, na Austrália

Yamaha Racing Brasil apresenta
campeão mundial para disputa
do Brasileiro de Enduro

Comercial
Compra: 3,77
Venda:
3,78

Compra: 145,35
Venda: 174,72

adotadas pelo Estado não podem
discriminar e devem contribuir
para o combate da corrupção, criminalidade, violência e pobreza.
“São os mais pobres, sempre,
as maiores vítimas do egoísmo
humano. E a solidariedade é o
seu maior antídoto”, disse a procuradora ao participar do lançamento da Campanha da Fraternidade, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cujo tema este ano
é Fraternidade e Políticas Públicas.
Ao comentar a proposta de
reforma da Previdência, Dodge adotou um tom prudente, e
disse que todo e qualquer governo deve prezar pela Constituição, que, segundo ela, estabelece critérios para um Estado fraterno.
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Campeão mundial de Enduro
Youth, Romain Dumontier, é o
grande reforço da Yamaha Racing
Brasil para a temporada 2019.
O piloto francês de 30 anos
de idade passa a integrar a equipe Yamaha O2BH Racing ao lado
de Rômulo Bottrel e Patrik Capila na disputa pelo Brasileiro de
Enduro FIM.
Romain Dumontier desembarca no Brasil nos próximos dias
para fazer sua estreia em solo nacional na etapa de abertura do
campeonato, em Itapema-SC, nos
dias 16 e 17 de março. Página 8
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Venezuela
expulsa
embaixador
da Alemanha

Dodge diz que medidas
do Estado não podem
discriminar o cidadão
Foto/ Marcelo Camargo/ABr

Imagens aéreas captadas
por satélites identificaram
que a Coreia do Norte começou a reconstrução de um local para o lançamento de mísseis. Pelas imagens, a interpretação é que o processo
recomeçou na Estação de
Lançamento de Satélites Sohae antes do encontro entre
o líder norte-coreano, Kim
Jong-un, e o presidente dos
Estados Unidos (EUA), Donald Trump.
Segundo a imprensa sulcoreana, as informações foram
transmitidas a parlamentares e
funcionários da inteligência do
governo da Coreia do Sul. O
acordo, segundo negociações
anteriores entre Kim e Trump,
era desmontar a estação de
mísseis.
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Em dois finais de semana,
Carnaval de Rua 2019 teve
desfiles de 391 blocos

Foto/Francesco Bartoli Avveduti

Coreia do
Norte
reconstrói
estação para
lançamento
de mísseis

sado, que foi de 2,1%. Para
2020, a OCDE manteve a previsão de expansão em 2,4%.
Apesar da redução na estimativa, de acordo com a entidade, uma recuperação moderada da economia está em curso
no Brasil. “Maior confiança das
empresas, menor incerteza política, inflação baixa e melhora no
mercado de trabalho servirão de
base para a demanda interna”,
diz o relatório.
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Visual da etapa australiana três estrelas em Sydney
A dupla Thiago/George (SC/
PB) começa a disputa da etapa
três estrelas de Sydney, na Austrália. Eles são os únicos representantes brasileiros no torneio,
que foi realizado em Sydney em
2017 e retorna ao calendário em
2019. A etapa rende pontos para
o ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), mas
não conta pontos para a corrida

olímpica brasileira, que computa apenas eventos acima de
quatro estrelas.
Thiago e George estão no
grupo F e estreiam contra os
lituanos Rumsevicius e Kazdailis. Também estão na chave
dos brasileiros os italianos
Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta, e os tailandeses Surin Jongklang/Padsawud. Página 8
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Em dois finais de semana, Carnaval
de Rua 2019 teve desfiles de 391 blocos
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal ”O DIA”,
3º mais antigo diário em São Paulo (SP). Na Internet desde 1996,
o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter, @CesarNetoReal
C Â MA RA ( S P)
Antonio Carlos Rodrigues (ex-vereador e ex-presidente no
parlamento paulistano, ex-senador, ex-ministro dos Transportes
e dirigente do PR) ainda curte a vitória da Mancha Verde, campeã
inédita do Carnaval 2019 em São Paulo. ACR é presidente de
honra da escola de samba.
PR E F E I T U RA ( S P )
Bruno Covas (PSDB) já tem uma das marcas da sua campanha
eleitoral pela reeleição 2020. É a de ter consolidado a cidade de
São Paulo como destino turístico dos paulistanos, paulistas, brasileiros e estrangeiros, no Carnaval mixando escolas de samba e
os maiores blocos de rua.
A S S E M B LE IA ( S P )
Janaína Paschoal (PSL), eleita deputada mais votada da história; com cerca de 2 milhões de votos, não tem o que comemorar
amanhã: dia internacional da mulher. Segue dizendo que não aceita
o cartel PSDB - PT, dividindo a presidência da Mesa, que continuará com Macris (PSDB).
GOVERNO (SP)
João Doria (dono paulista do PSDB a caminho de mandar também no diretório nacional) se deu ao luxo de estar no desfiles
das escolas de samba (Rio), projetando que uma vez eleito Presidente (em plena campanha 2022) vai resgatar o carnaval carioca
pro Brasil e pro mundo.
CONGRESSO
Joice Hasselmann, comunicadora e deputada federal mais
votada da história (São Paulo - Brasil) com cerca de 1 milhão de
votos e líder do governo Bolsonaro (PSL), segue defendendo o
estilo do chefe, tipo twitter das ‘Sodomas e Gomorras’ no Carnaval brasileiros.
PR E S I D Ê N C I A
Jair Bolsonaro (PSL) fez sua parte em relação ao venezuelano Guaidó (que do Congresso Nacional proclamou-se Presidente de Fato no lugar do ditador Maduro). Quanto ao general e vicePresidente Mourão, os seus contrapontos são táticas de guerra a
médio e longo prazos.
J U S T I ÇA S
Ellen Grace (via FHC) aposentou-se com pouco mais de 60
de idade e Joaquim Barbosa (via Lula) também (sendo que a ‘expulsória’ era aos 70 de idade - hoje é aos 75). Há quem não os
perdoe, argumentando que ambos dariam às atuais votações mais
equilíbrio e qualificação.
PA R T I D O S
Bolsonaro, enquanto patrono por ter alçado o nano PSL à giga
legenda Presidencial; Doria (dono do PSDB paulista), a caminho
de tomar o diretório nacional de Alckmin, Tasso e Serra e quem
Lula ungir como sucessor - por poder ter mais condenações e
mais penas de prisão ...
POLÍTICOS
... aumentadas - deverão se juntar aos demais donos ou sócios
preferenciais das legendas partidárias registradas e acreditadas
junto a Justiça Eleitoral brasileira. Todos, em conjunto com os
dirigentes estaduais e municipais têm até 30 junho 2019 pra acabarem com os provisórios.
H I ST Ó R IA S
Castello Branco, era Marechal (Exército Brasileiro), quando
assumiu o 1º governo militar em abril de 1964. Seu sobrinhoneto (capitão reformado) Castello Branco, assumirá como deputado (SP) em 15 março 2019. É a partir dele que contaremos as
histórias dos militares.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é referência das liberdades de imprensa. Está dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a Medalha
Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra ao Mérito na
Assembleia (SP). Email cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
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Depois do sucesso do précarnaval (23 e 24 de fevereiro),
a cidade de São Paulo recebeu
neste fim de semana prolongado de carnaval (2, 3, 4 e 5 de
março) 189 desfiles de blocos.
Os blocos Agrada Gregos, Tarado Ni Você, Confraria do Pasmado – Pasmadinho e Bloco da
Pabllo levaram multidões às
ruas. Por conta de incidentes
ocorridos no Largo da Batata,
quando foram realizados eventos
não-oficiais, a Secretaria Municipal das Subprefeituras decidiu
remanejar, por questão de segurança, os trajetos de alguns
blocos que estavam previstos no
local.
Somando os finais de semana de pré-carnaval e carnaval,
391 blocos já passaram pela cidade. A Prefeitura de São Paulo
emitiu 244 notificações de
“multa do xixi”, com base
no Decreto 57.983, que tem o
objetivo de conscientizar a população a não urinar nas ruas e
vias da capital, sendo 198 no
período de carnaval.
Foram realizadas 6.675
apreensões de produtos irregulares, sendo 4.894 nestes últimos quatro dias. As ações contaram com o apoio da Guarda
Civil Metropolitana (GCM).
As equipes de saúde contratadas realizaram 2.431 atendimentos durante o Carnaval de
Rua, até o momento. Foram 719
no período de pré-carnaval,
404 no sábado (2), 493 no domingo (3), 390 na segunda-feira (4) e 425 nesta terça-feira
(5). No Anhembi, na primeira
noite de desfile, foram feitos
63 atendimentos. Na segunda
noite, 223 atendimentos. Na
noite de domingo e madrugada
desta segunda-feira (Grupo de
Acesso), foram feitos 189 atendimentos e na madrugada desta
terça-feira (Grupo de Acesso 2)
foram 139.
Os números do SAMU ainda

representam o total absoluto,
então não é possível afirmar com
precisão qual a relação com o
Carnaval. Posteriormente, será
avaliado se houve impacto no
SAMU ou não.
Como no final de semana do
pré-carnaval, nos quatro dias
deste fim de semana de carnaval, houve trabalho reforçado
na área da segurança, com a
presença da Guarda Civil Metropolitana, que atuou de forma estratégica em toda a cidade, para contribuir com a redução dos crimes de oportunidade e realizar apoio durante ações de fiscalização no
combate ao comércio irregular. A utilização dos drones,
que sobrevoaram os desfiles,
captando imagens, também foi
uma ferramenta importante no
auxílio à segurança.
Foi mantido um efetivo diário de aproximadamente
700 GCMs e 120 viaturas, tanto
no Sambódromo do Anhembi
quanto nas apresentações dos
blocos em várias regiões da cidade. No total, as equipes atenderam dez ocorrências que foram encaminhadas às delegacias. A operação contou com a participação de um efetivo
de 700 guardas e 113 viaturas no
sábado (2), 453 guardas e 176
viaturas no domingo (3),
626 guardas e 109 viaturas na
segunda-feira (4) e 597 guardas
e 119 viaturas na terça-feira (5).
A Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana (Amlurb) recolheu durante o pré-carnaval e o
carnaval 649,3 toneladas de resíduos. Para lavagem das ruas,
foram utilizados mais de 7 mil
m³ de água reutilizada.
“Mudei a maneira de limpeza e com isto consegui mandar
100% do material para reciclagem, à chuva atrapalhou um pouco contaminado uma parte do
material, mas mesmo assim conseguimos reciclar 50% do ma-

terial e o valor obtido vai para as
cooperativas de catadores cadastradas na Amlurb. Nos outros
anos 100% do material foi para
o aterro”, disse o secretário
municipal das subprefeituras,
Alexandre Modonezi.
Durante todo o carnaval,
as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social
(SEAS), da Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) identificaram 331 situações de trabalho infantil.
O Carnaval de Rua continua
no próximo final de semana, 9 e
10 de março. A expectativa de
público para os 487 blocos e
514 desfiles previstos é de 5
milhões de pessoas.
Transporte
A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
(SMT) preparou uma operação
especial de trânsito e transporte
público para todos os finais de
semana com o Carnaval de Rua
de São Paulo. A medida tem
como objetivo facilitar o deslocamento dos foliões e da população em geral nos dias de festa
em São Paulo.
Direitos Humanos
Durante os quatro dias do final de semana prolongado, a
Unidade Móvel de Atendimento
- Ônibus Lilás – atuou durante
os blocos que passaram no sábado e domingo na Praça da República e segunda e terça-feira
na Avenida Tiradentes, durante o
Carnaval de Rua 2019 de São
Paulo.
As equipes da Coordenação
de Políticas para Mulheres
da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de
São Paulo, do Catraca Livre, Rua
Livre e Sindicato dos Comerciários distribuíram cerca de 16
mil adesivos decalque do

#NãoÉNão, mais de 20 mil adesivos do #Sambando NaCaradoMachismo, #
NaoÉNao e
#MeuCorpoMinhasRegras, além
de divulgar amplamente a
Campanha #CarnavalSemAssédio.
Muitos foliões se aproximaram
para saber mais da iniciativa,
colar adesivos e ajudar na divulgação da campanha. Vale
lembrar que 25 voluntários
foram treinados pelo CatracaLivre/Rua Livre/MP-SP e
Prefeitura, os Anjos do Carnaval, e que ficaram rodando
no meio da multidão para
identificar situações de assédio e violência.
A equipe multidisciplinar que
estava durante toda a ação dentro do Ônibus Lilás (uma psicóloga, uma assistente social e
uma advogada) realizou algumas
intervenções durante o Carnaval
mas, somente na terça-feira,
uma mulher procurou o ônibus
denunciando tentativa de abuso
sexual próximo aos banheiros
químicos.
Maior carnaval de rua do
país
Com início no final de semana de 23 e 24 de fevereiro, no
chamado pré-carnaval, a festa
nas ruas da cidade de São Paulo
vem se consolidando nos últimos anos. A expectativa da Prefeitura de São Paulo é que cinco milhões de pessoas prestigiem o Carnaval de Rua até o
final do evento, no pós-carnaval, em 9 e 10 de março.
A Skol é a patrocinadora oficial e disponibilizou R$16,1 milhões para financiamento da
festa. Foi o maior recurso destinado ao evento até hoje.
A Skol também ganhou novos parceiros: os profissionais
dos aplicativos iFood e Uber
estarão incentivando o consumo
inteligente de comidas e bebidas, além de evitar que os o e o
uso do aplicativo pelos foliões.

Carnaval 2019 tem redução de
homicídios e roubos em SP
A Operação Carnaval Mais
Seguro, realizada pela Polícia
Militar e Polícia Civil da meianoite de sexta-feira (1º) até as
23h59 de terça (5), resultou em
uma redução de 47,6% no número de homicídios dolosos, de 63
no feriado de 2018 para 33 este
ano. O número de roubos em
geral recuou 4,9% (de 3.152
para 2.996), o de veículos caiu
22,1% (752 contra 586) e as
ocorrências contra bancos reduziram pela metade, com apenas
um registro em todo o Estado.
A queda no roubo de cargas foi
de 19,4%. A ação das polícias
também fez com que os furtos
diminuíssem 0,9%, com 71
ocorrências a menos que em
2018. O furto de veículos também caiu, de 1.069 para 834,

uma redução de 22% (235 casos a menos). Já os latrocínios
caíram pela metade, de quatro
para dois. Os estupros apresentaram queda de 12,2%, de 41
para 36. Houve uma ocorrência
a mais que em 2018 de estupro
de vulnerável.
A operação Carnaval Mais
Seguro contou com um aumento de efetivo de até 40%. O aumento no número de pessoas
presas no Estado foi 197,7%
maior que em 2018, com 1.039
presos a mais. Foram 93 adolescentes apreendidos, contra 20
no ano passado (alta de 365%).
No mesmo período, a quantidade de recapturados subiu
331,9%, com 298 capturas. Foram abordadas 192.902 pessoas, ante 83.096 em 2018, ou seja,

132,1% a mais.
O empenho das polícias ainda recuperou 251 carros a mais
que o ano passado, chegando a
321. E o total de vistorias nos
veículos neste ano chegou a
122.315, um aumento de 66,6%.
O total de drogas apreendidas
aumentou em 17,3%, chegando
a 726,4 quilos. No ano passado
o total ficou em 618,9 quilos.
Estradas
O Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) vistoriou
32.123 veículos, resultando em
1.902 motoristas autuados por
consumo de álcool ou por se
recusarem a fazer o teste do bafômetro. Além disso, 116 veículos foram removidos aos pátios
e sete armas de fogo e 326 mu-

nições apreendidas. Foram recolhidas 1.858 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e
1.596 Certificados de Registro
e Licenciamento de Veículos
(CRLV). Houve 6.606 autuações
por falta do uso do cinto de segurança, 2.113 por ultrapassagens pela contramão e 36 autuações em motociclistas sem
equipamentos de proteção.
A ação, alinhada ao Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito e ao Programa de Redução de Acidentes de Trânsito
e Segurança Viária 2011-2020
(ONU), intensificou o patrulhamento nos 22 mil quilômetros
de rodovias paulistas, onde foram registrados 824 acidentes,
com 21 vítimas fatais, 96 graves
e 330 leves.

CATes contam com mais de 2,4 mil vagas
em processos seletivos para diversas áreas
Para muitos brasileiros o ano
só começa após o Carnaval e iniciar com novas perspectivas de
emprego é o que a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Trabalho busca proporcionar à
população. Nesta semana, estão
abertas, nas unidades do Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe), 2.471 vagas. Os
destaques ficam para atendente de
telemarketing, auxiliar de limpeza e vendedor interno.
Com 191 vagas o cargo de
atendente de telemarketing oferece remuneração de R$

1.016,00. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter finalizado o ensino médio e não é exigida experiência
anterior. Nessa função, o contratado será responsável por contatar ou receber ligações referentes a informações ou necessidades dos clientes a respeito
da empresa em que trabalha.
O posto de auxiliar de limpeza conta com 126 vagas e o
salário para a função é de R$
1.213,00. O candidato precisa
ter concluído o ensino fundamental. Não é exigida experiên-

cia anterior na área. Nesse cargo, o profissional desempenha o
papel de organizar e higienizar
todos os ambientes da empresa.
Para auxiliar de cozinha estão disponíveis 44 oportunidades
- salário de R$ 1.246,00. As vagas não exigem experiência e
para participar do processo de
seleção o candidato também
deve estar formado no ensino
fundamental. As funções desse
profissional são de higienização
de alimentos, pré-preparo dos
pratos e organização dos ingredientes.

As demais oportunidades são
para vendedor interno, atendente de lanchonete, atendente de
lojas, auxiliar de pedreiro, vendedor porta a porta, eletricista e
confeiteiro.
Todas as vagas estão disponíveis nas 24 unidades do Centro
de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) e para ser
atendido basta levar o RG, CPF,
carteira de trabalho e o número
do PIS, quem não tiver os últimos dois documentos, a emissão
é feita na hora com a apresentação de uma foto 3x4 recente.

Segurança Pública: Operação
Carnaval + Seguro detém 873 pessoas
Desde às 19h de sexta–feira
(1º), as polícias Civil e Militar realizam a Operação Carnaval + Seguro, com o objetivo de reforçar a
segurança da população durante
todo o período do feriado prolongado. Até as 7h desta segunda-feira (4), 108.018 pessoas foram
abordadas, sendo 630 presas, 58

adolescentes apreendidos e 185
procurados pela Justiça capturados.
Vale destacar que, ao todo,
mais de 68,5 mil veículos foram
vistoriados e 2.259 motoristas
autuados por consumo de álcool
ou por se recusar a fazer o teste
do bafômetro. A PM também apreendeu 56 armas e 683,6 quilos de

drogas, além recuperar 188 veículos produtos de roubo ou furto.
Policiamento
A Operação Carnaval + Seguro tem a participação do Comando de Aviação da PM, do
Choque, do Policiamento Rodoviário, do Policiamento Ambien-

tal, do Policiamento de Trânsito
e Corpo de Bombeiros.
A Polícia Civil realiza operações em locais de concentração de foliões e blocos por todo
o Estado. As equipes de plantão
nas unidades policiais estão reforçadas para garantir agilidade
no atendimento.
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Economia brasileira deve crescer
1,9%, prevê OCDE
A economia brasileira deve
crescer 1,9% este ano. Essa é a
previsão para o Produto Interno
Bruto (PIB), soma de todos os
bens e serviços produzidos pelo
país, divulgada na quarta-feira (6) pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
A estimativa é menor do que
a divulgada pela organização em
novembro do ano passado, que
foi de 2,1%. Para 2020, a OCDE
manteve a previsão de expansão
em 2,4%.
Apesar da redução na estimativa, de acordo com a entidade, uma
recuperação moderada da economia está em curso no Brasil. “Maior confiança das empresas, menor
incerteza política, inflação baixa e
melhora no mercado de trabalho
servirão de base para a demanda
interna”, diz o relatório.
Para a OCDE, a implementação bem sucedida da agenda de
reformas do novo governo, particularmente a reforma previdenciária, continua sendo fundamental para uma retomada mais

forte do crescimento.
Em 2018, o PIB fechou com
crescimento acumulado de 1,1%
em relação ao ano anterior. O
PIB também fechou 2017 com
expansão de 1,1%, mas nos dois
anos anteriores registrou queda:
3,3% em 2016 e 3,5% em 2015.
A projeção da OCDE está
abaixo da expectativa do mercado brasileiro. De acordo com o
último boletim Focus, do Banco Central, a estimativa para a
expansão do PIB é de 2,48%
para este ano e 2,65% para 2020.
PIB mundial
De acordo com a OCDE, a
economia mundial também continua perdendo força, por isso
houve redução da estimativa de
crescimento para 3,3% em 2019
e 3,4% no próximo ano. Em novembro, a organização previa
expansão de 3,5% tanto neste
ano quanto em 2020.
As perspectivas econômicas
são mais fracas em quase todos
os países do G20 (grupo que reúne as 20 maiores economias do

mundo), em especial na zona do
euro, nomeadamente a Alemanha
e a Itália, bem como para o Reino Unido, o Canadá e a Turquia.
A OCDE identifica a desaceleração chinesa e europeia, bem
como o enfraquecimento do comércio global, como os principais fatores que pesam sobre a
economia mundial.
Impactos
“Vulnerabilidades oriundas
da China e enfraquecimento da
economia europeia, combinadas
com uma desaceleração do comércio e da indústria global, alta
incerteza política e riscos nos
mercados financeiros, poderiam
minar o crescimento forte e sustentável no médio prazo em todo
o mundo”, diz a entidade.
A entidade alerta ainda que
novas restrições comerciais e
incerteza políticas podem trazer
efeitos adversos adicionais ao
crescimento global.
“As restrições comerciais
introduzidas no ano passado são
um entrave ao crescimento, in-

vestimento e padrões de vida, particularmente para as famílias de
baixa renda”, diz o relatório. “O diálogo multilateral deve ser intensificado para evitar novas restrições
comerciais prejudiciais e para
aproveitar as oportunidades de
maior liberalização que poderiam
beneficiar todas as economias”.
A recomendação da OCDE é
que os bancos centrais continuem apoiando suas economias e
garantindo que as taxas de juros
de longo prazo permaneçam baixas, mas ressalta que a política
monetária sozinha não pode resolver a crise na Europa ou melhorar as perspectivas modestas
de crescimento a médio prazo.
“Um novo estímulo fiscal
coordenado em países europeus
com baixo endividamento, juntamente com reformas estruturais renovadas em todos os países da área do euro, impulsionariam uma recuperação do
crescimento, a produtividade e
estimulariam o crescimento
dos salários a médio prazo”.
(Agencia Brasil)

Mercado financeiro mantém
estimativa de inflação em 3,85%
A estimativa de instituições
financeiras para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), a inflação oficial do
país, este ano permanece em
3,85%. A informação consta do
boletim Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central
(BC), com projeções de instituições para os principais indicadores econômicos.
Para 2020, a previsão para a
inflação permanece em 4%. Para
2021 e 2022, também não houve alteração na estimativa:
3,75%.
A meta de inflação deste ano,
definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é 4,25%,
com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.
Para controlar a inflação e

alcançar a meta, o BC usa como
principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic. Para o mercado financeiro, a Selic deve
permanecer no seu mínimo histórico de 6,5% ao ano, até o fim
de 2019. Para o final de 2020, a
estimativa para a taxa é 8% ao
ano, assim como a previsão para
2021 e 2022.
A Selic, que serve de referência para os demais juros da
economia, é a taxa média cobrada nas negociações com títulos
emitidos pelo Tesouro Nacional,
registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic). A manutenção da Selic, como prevê o mercado financeiro neste ano, indica que o Copom considera as
alterações anteriores nos juros

básicos suficientes para chegar
à meta de inflação.
Ao reduzir os juros básicos,
a tendência é diminuir os custos
do crédito e incentivar a produção e o consumo. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e não
correm risco de ficar acima da
meta de inflação. Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo
é conter a demanda aquecida, e
isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam
a poupança.
Atividade econômica
A estimativa para a expansão
do Produto Interno Bruto (PIB)
– soma de todos os bens e ser-

viços produzidos no país – caiu
de 2,48% para 2,30% este ano.
Para 2020, a estimativa de crescimento do PIB subiu de 2,65%
para 2,70%. Em 2021 e 2022, a
expectativa segue em 2,50% de
crescimento do PIB.
Na quarta-feira (6), a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) também reduziu a estimativa de crescimento da economia brasileira para 2019, de
2,1% para 1,9%. Ainda assim, a
entidade aponta que uma recuperação moderada da economia
está em curso no país.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar
permanece em R$ 3,70 no final
deste ano e em R$ 3,75, no fim
de 2020. (Agencia Brasil)

Cheque especial perdeu mais de
1 milhão de clientes em janeiro
Em janeiro, 1,07 milhão de
clientes migrou do cheque especial rotativo para o empréstimo
parcelado, a juros mais baixos,
segundo a Federação Brasileira
de Banco (Febraban).
O volume de clientes que
migraram para essa linha de
crédito com custo menor
equivale a um aumento de 32%
na comparação com o mês anterior, segundo levantamento
da entidade feito em 12 ban-

cos, que representam cerca de
90% do mercado brasileiro desse produto.
Desde julho do ano passado, quando entraram em vigor
as novas regras de autorregulação, 6,2 milhões de pessoas
optaram pela mudança de linha
de crédito.
Segundo a Febraban, a taxa
de juros média dos empréstimos
parcelados fechou janeiro em
3,4% ao mês, queda de 0,1 pon-

to percentual em relação a dezembro de 2018.
Já a taxa média de juros do
cheque especial, a mais cara
modalidade oferecida pelos
bancos, ficou em de 12,6% ao
mês, com aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao
mês anterior.
De acordo com dados do
Banco Central (BC), a taxa de
juros do crédito pessoal chegou
a 6,6% ao mês, em janeiro. O

crédito consignado teve taxa de
1,8% ao mês.
A Febraban e o BC defendem
que o cheque especial seja usado somente para emergências e
por curto espaço de tempo.
Segundo o BC, em janeiro o
saldo do cheque especial para
pessoas físicas chegou a R$
24,193 bilhões, um aumento de
10,1% comparado a dezembro e
um recuou de 0,8% em 12 meses. (Agencia Brasil)

Metade das mortes de jovens das
Américas ocorre por causas evitáveis
A metade das mortes de jovens entre 10 e 24 anos em países do continente americano
ocorre por causas evitáveis. As
três principais são os homicídios, os acidentes de trânsito e os
suicídios. O dado é de relatório
recente da Organização PanAmericana da Saúde (Opas) que
analisa informações sobre a saúde dos jovens das Américas entre 2010 e 2018
O relatório registra que a
taxa de mortalidade de jovens
na região é maior entre os ho-

mens. Os homicídios matam a
cada ano mais de 45 mil jovens
entre 15 e 24 anos nas Américas. A maioria dos casos envolve armas de fogo.
Outro dado mostra que a
taxa de suicídios vem aumentando em toda a região e as
mortes também atingem, principalmente, os jovens do sexo
masculino. São cerca de 12
mil mortes por suicídio a cada
ano na faixa etária entre 15 e
24 anos.
Em relação ao trânsito, os

condutores jovens têm até dez
vezes mais probabilidade de se
envolver em acidentes que os
adultos. Aproximadamente 30
mil jovens de 15 a 24 anos morrem a cada ano no trânsito nas
Américas.
O número de casos de gravidez entre jovens também foi
analisado pela Opas. A conclusão é que a América Latina e o
Caribe tiveram a segunda taxa
mais alta de gravidez entre jovens de 15 a 19 anos no período entre 2010 e 2015.

O informe sugere que, além
de ações para melhorar a saúde
dos jovens da região, é preciso
que o atendimento envolva outras áreas, as famílias, as escolas e a comunidade para atuarem
no sentido de melhorar as condições de vida dessa faixa etária. Sugere também a adoção de
ações dirigidas a grupos vulneráveis como os indígenas e afrodescendentes.
O relatório da Opas analisou
dados de 48 países e territórios
das Américas. (Agencia Brasil)

Cetesb identifica espuma que
invadiu córrego em Salto
A espuma mal cheirosa que
invadiu um córrego da cidade de
Salto, no interior paulista, na terça-feira (5), foi identificada pela
Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo (Cetesb) como resultado de resto de produtos utili-

zados para fabricar sabão em pó.
O material estava no pátio de uma
indústria química, localizado no
bairro da Olaria, e teria escoado
para o Rio Tietê e em seguida para
o córrego do Ajudante.
“Com a chuva, o produto atin-

giu o sistema de drenagem e posteriormente o córrego. A companhia está avaliando as medidas
administrativas que serão aplicadas em razão da infração ambiental”, disse a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente/

Cetesb por meio de nota.
Na manhã de quarta-feira (6),
a espuma já havia se dissipado e
levada pela correnteza.
A prefeitura de Salto foi procurada, mas a reportagem não conseguiu contato. (Agencia Brasil)

Coreia do Norte
reconstrói estação
para lançamento
de mísseis
Imagens aéreas captadas por satélites identificaram que a
Coreia do Norte começou a reconstrução de um local para o
lançamento de mísseis. Pelas imagens, a interpretação é que o
processo recomeçou na Estação de Lançamento de Satélites
Sohae antes do encontro entre o líder norte-coreano, Kim Jongun, e o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.
Segundo a imprensa sul-coreana, as informações foram transmitidas a parlamentares e funcionários da inteligência do governo da Coreia do Sul. O acordo, segundo negociações anteriores
entre Kim e Trump, era desmontar a estação de mísseis.
No final do mês passado, o norte-coreano e o norte-americano se reuniram, em Hanói, no Vietnã, no esforço de buscar um
acordo para a desmilitarização. Mas as negociações não avançaram.
O representante especial dos EUA para a Coreia do Norte,
Stephen Biegun, que liderou os esforços de negociação antes da
cúpula, que se encontrou na quarta-feira (6) com negociadores
sul-coreanos e japoneses.
No início desta semana, o secretário de Estado dos EUA, Mike
Pompeo, disse acreditar que Washington enviará uma delegação
à Coreia do Norte nas próximas semanas. Porém, houve um alerta do assessor especial da Casa Branca John Bolton, sobre a possibilidade de elevar as sanções contra os norte-coreanos. (Agencia Brasil)

Venezuela expulsa
embaixador da
Alemanha
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expulsou na
quarta-feira (6) o embaixador da Alemanha no país, Daniel Martin Kriener. Ele tem 48 horas para deixar Caracas. O diplomata é
acusado de agir em favor da ingerência externa e por apoiar o
autodeclarado presidente venezuelano, Juan Guaidó.
De acordo com comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador, é “persona non grata” por atuar em violação “às regras básicas que regem as relações diplomáticas”.
Kriener foi na segunda-feira (4) ao Aeroporto Internacional
Simón Bolívar, em Maiquetía, durante a chegada de Guaidó, que
passou mais de uma semana fora da Venezuela, viajando por cinco países: Colômbia, Brasil, Paraguai, Argentina e Equador.
Em comunicado, o governo Maduro condenou os atos do
embaixador alemão. “A Venezuela considera inaceitável que um
representante diplomático estrangeiro no seu território para exercer mais como um líder político em alinhamento claro com a
agenda de setores conspiração extremistas do papel público oposição venezuelana.”
O texto diz ainda que: “A República Bolivariana da Venezuela
reitera a sua vontade de manter uma relação de respeito e cooperação com todos os governos na Europa”. (Agencia Brasil)

Minas e Energia divulga leilões
de energia elétrica até 2021
O Ministério de Minas e
Energia (MME) divulgou na
quarta-feira (6), no Diário
Oficial da União (DOU), as
portarias de número 151 e
152, publicadas na seção 1,
com o calendário de leilões
de compra de energia elétrica
de novos empreendimentos e
de geração existente que serão realizados neste e nos próximos dois anos, no período de
2019 a 2021.
Para compra de energia nova,
estão previstos os seguintes leilões: em 2019, leilão A-4 em 27
de junho e leilão A-6 em 26 de

setembro.
Em 2020, devem ser promovidos o leilão A-4 em 23 de abril
e leilão A-6 em 24 de setembro.
Para em 2021, estão previstos o
leilão A-4 em 29 de abril e leilão A-6 em 30 de setembro.
Para a contratação de energia de geração já existente, o
cronograma estimado prevê: em
2019, leilões A-1 e A-2 em 6 de
dezembro.
Em 2020, as previsões são
para os leilões A-1 e A-2 em 4
de dezembro; e 2021, leilões A1 e A-2 em 3 de dezembro.
(Agencia Brasil)

Carnaval dá 12 dias “de recesso”
para deputados e senadores
Após a maratona do carnaval,
se para a maioria dos brasileiros
hoje é dia de voltar ao trabalho,
para deputados e senadores, retorno às atividades, só na semana que vem. Na manhã da quartafeira de cinzas (6) movimento no
prédio do Congresso, só do pessoal que cuida da troca do carpete do Salão Verde da Câmara
e da lavagem do carpete azul do
Senado. Até a próxima terça-feira (12), quando estão marcadas
as próximas sessões deliberativas nas duas Casas, serão 12 dias
¨de recesso”, sem votações. A
última foi na quarta-feira passada, dia 27 de fevereiro.
Nem a pressa para início da
tramitação da Reforma da Previdência, eleita prioridade no
Executivo e Legislativo, fez com
que sessões deliberativas fossem marcadas esta semana. Na
quinta-feira (7) e sexta-feira (8)

sessões nas duas Casas só de discurso, sem deliberações, isso
quer dizer que os parlamentares
que esticarem a folia, não terão
qualquer prejuízo no salário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cumpre essa semana agenda no Amapá e só volta à
Brasília na semana que vem. Já
Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara , também passa a
quarta-feira fora de Brasília, mas a
assessoria não informou se será
assim o restante da semana.
Servidores
Para os servidores da Câmara o expediente de quarta-feira
foi normal, a partir do meio-dia,
já no Senado, em conformidade
com a Portaria 13/18, da primeira-secretaria da Casa, é ponto
facultativo, os servidores só voltam ao trabalho nesta quinta-feira. (Agencia Brasil)
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Dodge diz que medidas do Estado
não podem discriminar o cidadão
ESTADO DO RIO. Diversas propostas para incentivar o desenvolvimento e a modernização do agro no Rio foram apresentadas no dia 20 de fevereiro, durante o seminário “Possibilidades
do Agronegócio no Estado do Rio de Janeiro”. Participaram do
encontro na Sociedade Nacional de Agricultura (SNA) especialistas do setor, representantes da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), da Organização das Cooperativas do
Brasil (OCB), membros da Academia Brasileira de Medicina
Veterinária (Abramvet), entre outros.
PRESSÃO. Em janeiro, o índice que mede a variação de preços da Cesta de Mercado Total (IPCMT) apresentou acréscimo
de 1,97%, em relação ao mês anterior. O indicador é calculado
pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), instituição de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de
São Paulo, e apura o dispêndio das famílias paulistanas para aquisição de produtos alimentícios.
CORÉIA DO SUL. AAgência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia do Sul (APQA) anunciou a habilitação de mais nove
estabelecimentos brasileiros para exportar carnes para seu mercado. Esses novos estabelecimentos habilitados já haviam cumprido com a etapa anterior, de autorização junto ao Ministério da
Segurança dos Alimentos e Medicamentos (MFDS) daquele país.
ARMAZÉNS. Tomou posse à nova diretoria da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab). O novo presidente, Newton
Araújo Silva Júnior, é funcionário de carreira da empresa há 40
anos e foi aplaudido pelos funcionários ao ser chamado para assinar o termo de posse. A ministra da Agricultura Teresa Cristina,
informou que parte dos armazéns da companhia será leiloada nos
próximos meses, por estar subutilizada.
REGULARIZAÇÃO. A ministra da Agricultura, informou aos
senadores que a meta do governo é entregar 600 mil títulos de
regularização fundiária aos assentados em todo o país. Os títulos
são fundamentais para reduzir o que a ministra chamou de “insegurança total” no campo, porque permitem que os assentados tenham acesso ao crédito rural e aos programas do governo. “A
agricultura familiar não consegue ter acesso ao crédito por problemas fundiários e por falta de assistência técnica. É preciso
dar celeridade à entrega dos títulos e é isso que vamos fazer”,
disse.
UM BILHÃO. Em depoimento na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária do Senado, Tereza Cristina informou que tentará aumentar para R$ 1 bilhão a verba destinada pelo governo ao
seguro-rural, que garante os produtores em caso de prejuízos na
safra. A verba destinada ao seguro na safra 2018/2019 é de R$
440 milhões. A ministra informou que a meta é obter junto à área
econômica mais R$ 600 milhões. Com isso, o seguro-rural, que
hoje atende a 42 mil produtores em todo o país, poderá passar a
atender, cerca de 150 mil produtores.
CRÉDITO. A ministra da Agricultura, se reuniu com o presidente do BNDES, Joaquim Levy, para tratar de novas linhas de
crédito para investimentos no agronegócio. Na conversa, os dois
acertaram, entre outros assuntos, que o banco vai ajudar a acelerar a implantação e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
O cadastramento é imprescindível para que os produtores sejam
habilitados a obter crédito no sistema financeiro.
INVESTIMENTO. A Secretaria de Agricultura dos Estados
Unidos (no Brasil equivale ao MAPA) está investindo US $ 122
milhões, para expandir e atualizar sistemas elétricos rurais em
varios estados. O financiamento inclui mais de US $ 7 milhões
para financiar tecnologias de redes inteligentes para melhorar as
operações do sistema e monitorar a segurança da rede. O secretario de Agricultura é Sonny Perdue.
CAFÉ. Um dos mais antigos hábitos do brasileiro - aquela
tradição de tomar seu cafezinho “passado na hora” - tem adquirido novas roupagens com sabores e formas diferenciadas e registra aumento cada vez maior no consumo per capita. O consumo
de café em no mundo foi estimado em 165 milhões de sacas de
60kg num período seguido de doze meses. E, no Brasil, maior
produtor e exportador de café, o consumo foi calculado em 21
milhões de sacas anuais.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Também
é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicada no
site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): SNA/
Rio, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, Mapa, USDA)

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse na
quarta-feira (6), no lançamento
da Campanha da Fraternidade,
que o papel do Ministério Público é zelar para que as políticas
públicas incluam todos os cidadãos, alertando que as medidas
adotadas pelo Estado não podem
discriminar e devem contribuir
para o combate da corrupção,
criminalidade, violência e pobreza.
“São os mais pobres, sempre, as maiores vítimas do egoísmo humano. E a solidariedade
é o seu maior antídoto”, disse a
procuradora ao participar do lançamento da Campanha da Frater-

nidade, organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), cujo tema este
ano é Fraternidade e Políticas
Públicas.
Ao comentar a proposta de
reforma da Previdência, Dodge
adotou um tom prudente, e disse que todo e qualquer governo
deve prezar pela Constituição,
que, segundo ela, estabelece critérios para um Estado fraterno.
“A campanha [da CNBB]
lembra que fraternidade e política pública são temas vinculados, e lembra que cada cidadão
tem o direito e o dever cívico de
participar da elaboração das políticas públicas. [A discussão

sobre a reforma da Previdência]
é um debate cidadão”, disse.
A procuradora-geral, Raquel
Dodge, destacou, mais de uma
vez, a necessidade do combate à
corrupção que, segundo ela, é
uma ameaça ao financiamento de
políticas públicas voltadas para
a população brasileira.
CNBB
O cardeal Sergio da Rocha,
presidente da CNBB, disse que
o objetivo da campanha deste
ano é estimular a participação
dos cristãos na construção e
acompanhamento das políticas
públicas, esclarecendo que a
Igreja não adota uma postura

politico-partidária.
Sobre a reforma da Previdência, o cardeal disse que a CNBB
ainda avaliará o texto enviado
pelo governo. Segundo ele, o
importante é assegurar os direitos dos menos privilegiados e
evitar retrocessos de conquistas
dos trabalhadores.
“É muito importante o diálogo. Não apenas entre o governo
e o Congresso, mas um diálogo
que escute todos os segmentos
da sociedade”, disse. Segundo o
cardeal, a Igreja já manifestou
essa preocupação em governos
anteriores que tentaram aprovar
mudanças na Previdência.
(Agencia Brasil)

Juíza diz que não descumpriu decisão
do STF ao prender Paulo Preto
A juíza federal Gabriela
Hardt, da 13ª Vara Federal em
Curitiba, disse na quarta-feira
(6) que não desrespeitou decisão do ministro Gilmar Mendes ao determinar a prisão do
ex-diretor da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A) Paulo Vieira de Souza, conhecido
como Paulo Preto, no dia 19 de
fevereiro.
A informação consta em
ofício enviado nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal
(STF) a pedido do ministro, que
é relator de um pedido de liber-

dade no qual a defesa de Paulo
Preto alega que a juíza descumpriu decisão anterior de Mendes, que determinou a soltura do
ex-diretor no ano passado.
No documento, Gabriela
Hardt afirma que Paulo Preto é
investigado na Operação Lava
Jato como suposto operador financeiro em um esquema da
Odebrecht para pagar indevidamente políticos e agentes públicos que eram ligados à Petrobras. Segundo a magistrada,
os fatos não têm relação com
os supostos recebimentos de

propina na Dersa, acusações
que o ex-diretor responde em
liberdade devido ao habeas
corpus concedido por Gilmar.
“A decisão reclamada foi tomada no exercício regular da
jurisdição, com base nas leis e
nas provas, independentemente
de qualquer posicionamento da
imprensa ou do Ministério Público Federal a respeito do
caso, e as alegações de que este
Juízo teria tentado driblar V. Exª
não encontram sustentação alguma”, afirmou a juíza.
Após receber as informa-

ções prestadas pela juíza, ministro vai decidir o pedido de liberdade feito pela defesa de
Paulo Preto.
Em maio do ano passado,
Gilmar Mendes mandou soltar
Paulo Preto. Na ocasião, a
prisão foi decretada no âmbito do processo sobre denúncias de irregularidades em
desapropriações para construção do Rodoanel Sul, em
São Paulo, que teriam acarretado prejuízo de mais de R$
7,7 milhões aos cofres públicos. (Agencia Brasil)

Plataforma registra 70 tiroteios
durante carnaval no Rio
O laboratório de dados sobre
violência armada da plataforma
digital Fogo Cruzado registrou
70 tiroteios na região metropolitana do Rio durante o período
de carnaval. Em consequência da
troca de tiros, 23 pessoas foram
baleadas, 12 morreram e 11 ficaram feridas.
O número de tiroteios registrado este ano representa um
aumento de 15% em relação ao
carnaval de 2018, que teve 61
registros com 30 pessoas baleadas – 18 feridos e 12 mortos.
De acordo com o relatório,

das 18h do dia 1º de março às
12h de quarta-feira (6) houve
uma média de 12 tiros por dia.
Os bairros com o maior número
de registros foram Complexo
do Alemão (5), e o bairro Colégio, na zona norte, com 4 troca
de tiros e Bangu, na zona oeste,
com o registro de 3 tiroteios. O
número de vítimas de bala perdida neste carnaval chama a atenção: 5 pessoas foram atingidas,
sendo que 4 morreram.
Desde o início de 2019, o
Fogo Cruzado já registrou 45
vítimas de bala perdida na região

do Grande Rio. Destas, 14 morreram.
Plataforma digital
O Fogo Cruzado é um laboratório sobre violência armada
que agrega e disponibiliza informações através de um aplicativo para tecnologia mobile combinado a um banco de dados.
Uma plataforma digital colaborativa que tem o objetivo de registrar a incidência de tiroteios
e a prevalência de violência armada na região metropolitana do
Rio de Janeiro e do Recife.

Alertas são dados em tempo
real para usuários que estiverem
em um raio de 4 quilômetros da
incidência de um tiro, baseado
em seu GPS. A ferramenta também agrega informações – somadas a notícias veiculadas na
imprensa e por órgãos policiais
– em um banco de dados com
geolocalização, horários das incidências, mortos e feridos em
cada ocasião, bem como o registro da presença de agentes públicos de segurança no local da
ocorrência, desde julho de
2016. (Agencia Brasil)

ProUni abre inscrições para lista de espera
O Programa Universidade
para Todos (ProUni) abre nesta
quinta-feira (7) as inscrições
para a lista de espera. Aqueles
que se inscreveram no programa,
mas ainda não garantiram uma
bolsa de estudos nas instituições
particulares de ensino, devem
manifestar seu interesse, na página do programa,até sexta-feira (8).
A lista de espera vale apenas
para os cursos escolhidos na
hora da inscrição. Cada participante pôde escolher até duas
opções.
Podem participar da lista de
espera apenas para a primeira
opção de curso os estudantes
que não foram selecionados na
primeira, nem na segunda cha-

mada regular do programa.
Aqueles que foram selecionados na segunda opção de curso,
mas cuja turma não foi formada,
podem também se inscrever apenas para a primeira opção de curso.
Para a segunda opção de curso podem se inscrever na lista
de espera apenas aqueles cuja
turma da primeira opção não foi
formada, independente de terem
sido selecionados nas chamadas
regulares.
A relação dos candidatos participantes da lista de espera estará disponível para consulta pelas instituições na próxima segunda-feira (11).
Todos os candidatos participantes da lista de espera terão

que comparecer, nos dias 12 e
13 deste mês, às respectivas instituições de ensino nas quais estão pleiteando vaga, para apresentar a documentação para
comprovação das informações
prestadas na inscrição.
ProUni
De acordo com o Ministério
da Educação, ao todo, 946.979
candidatos inscreveram-se na
primeira edição do ProUni deste ano. Como cada candidato
podia escolher até duas opções
de curso, o número de inscrições chegou a 1.820.446.
Nesta edição estão sendo
ofertadas 243.888 bolsas de estudo em 1.239 instituições particulares de ensino. Do total de

bolsas, 116.813 são integrais e
127.075, parciais (50% do valor das mensalidades).
O ProUni concede bolsas de
estudo integrais e parciais em
cursos de graduação e sequenciais de formação específica em
instituições privadas de educação superior. Em contrapartida,
as instituições que aderem ao
programa têm isenção de tributos.
Os estudantes selecionados
podem pleitear ainda a bolsa
permanência, para ajudar a custear os estudos, e também usar
o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para garantir parte da mensalidade não coberta
pela bolsa do programa. (Agencia Brasil)

Blocos atraíram 4,5 milhões de
foliões no carnaval carioca
Os blocos de rua atraíram
4,5 milhões de pessoas no Rio
de Janeiro, em nove dias de folia. A estimativa foi divulgada
na quarta-feira (6) pela Empresa de Turismo do Município do
Rio de Janeiro (Riotur) e inclui também os primeiros desfiles, ocorridos ainda em fevereiro.
Segundo a Riotur, o dia
com maior número de foliões
nos blocos foi terça-feira (5),
quando 1,6 milhão de pessoas
se divertiram em 68 blocos espalhados pela cidade. O segundo dia com maior presença de
folioes foi sábado (2), que re-

gistrou 1,2 milhão de pessoas,
em 76 blocos. No total, contando a quarta-feira (6), 420
blocos já tomaram as ruas.
Os números da Riotur estimam o total de foliões, sendo
que uma pessoa pode ter ido a
mais de um bloco, o que costuma ser o mais provável.
Para calcular o volume de foliões, os técnicos do Centro
de Operações Rio calculam
número de pessoas por metro
quadrado, levando em consideração a extensão do bloco.
Para esse cálculo são usadas
imagens aéreas e de câmeras
de monitoramento. Os maio-

res blocos foram o Cordão do
Bola Preta, com 500 mil pessoas, e o Frevo da Lud, da cantora Ludmilla, com 1,2 milhão
de foliões.
Em reunião na quarta-feira,
o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comemorou os resultados do carnaval, principalmente o aporte de recursos da iniciativa privada na festa. “Foram
R$ 41 milhões para o carnaval.
Isso faz com que a prefeitura
coloque menos recursos públicos, o que é um grande benefício para todos nós. O carnaval
precisa ter sustentabilidade, viabilidade. É a maior festa do

mundo, não faz sentido nenhum
ele viver de recursos públicos”, destacou o prefeito, em
nota divulgada pela prefeitura.
O prefeito defende a redução da verba pública destinada
às escolas de samba, como já
vem ocorrendo desde que assumiu o governo. Já os dirigentes das escolas argumentam
que a festa atrai milhões de turistas à cidade, o que reverte
em lucro para o comércio e o
setor hoteleiro e contribui
para o recolhimento de impostos, o que, para eles, justificaria o aporte de recursos públicos. (Agencia Brasil)
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Cory Wallace está confirmado no
Mundial MTB 24 Horas Solo
23h48min35, contra 37 voltas
em 24h16min42 de Jason. No ano
seguinte, o bicampeonato veio
após 27 voltas completadas em
24h09min08, à frente do norteamericano Taylor Lideen e do australiano Jason, segundo e terceiro colocados, respectivamente.
“O Mundial de 2018 foi muito difícil. O clima tipicamente
escocês se mostrou um desafio.
Choveu por 20 das 24 horas. O
pior aconteceu às 8h da manhã,
com a temperatura despencando
para 3 a 4 graus Celsius e grandes rajadas de vento. Isso
jogou a meu favor, porque cresci nas montanhas rochosas do
Canadá e passei muitos dias da
minha vida nesse clima”, conta
Cory. ”Nos últimos mundiais,
acho que percorri cerca de 320
km em média para o título, uma
das quilometragens mais baixas
que já percorremos. Isto deveuse à natureza difícil, com muita

Clima frio e chuvoso marcou a
subida íngreme, descidas técnicas e o clima que tornou o percurso bastante lamacento. Algumas corridas de 24 horas percorrem mais de 450 km, o que eu
sinto que pode ocorrer no Brasil”, complementa.

prova na Escócia
O circuito de Costa Rica conta com 29 km de extensão e 500
metros de altimetria acumulada,
tendo como atrações a passagem
pela belíssima cachoeira do Parque Natural Municipal Salto do
Sucuriú e também pelo meio de

Foto/Divulgação

Yamaha Racing Brasil apresenta campeão
mundial para disputa do Brasileiro de Enduro

Romain Dumontier
Campeão mundial de Enduro
Youth, Romain Dumontier, é o
grande reforço da Yamaha Racing
Brasil para a temporada 2019.
O piloto francês de 30 anos
de idade passa a integrar a equipe Yamaha O2BH Racing ao lado
de Rômulo Bottrel e Patrik Capila na disputa pelo Brasileiro de
Enduro FIM.

Romain Dumontier desembarca no Brasil nos próximos dias
para fazer sua estreia em solo
nacional na etapa de abertura do
campeonato, em Itapema-SC,
nos dias 16 e 17 de março.
“Depois de 11 anos competindo no Mundial de Enduro, sendo os últimos 6 anos com meu
próprio time com apoio da Ya-

maha, estou muito feliz em representar a Yamaha Racing Brasil no
campeonato nacional. É uma nova
e entusiasmante experiência. Estou ansioso por começar minha
jornada com a YZ 250X e também
para conhecer o Brasil. E espero
contribuir muito com o time e
com o campeonato”, afirma Romain Dumontier.
Os esforços da Yamaha Motor do Brasil em fomentar o esporte crescem a cada temporada.
“Trazer o Dumontier faz parte da nossa estratégia para fomentar o esporte no Brasil. Integrar
um campeão mundial ao time
agrega experiência e injeta conhecimento ao esporte brasileiro. Foi
assim no motocross com a vinda
do Carlos Campano, em 2012, e
deverá ser assim no enduro com
a chegada do Dumontier, que tem
expressivos resultados nos campeonatos europeus”, afirma Helio Ninomiya, Gerente Executivo
de Marketing e Planejamento da
Yamaha Motor do Brasil.
Para a equipe Yamaha O2 BH
Racing, a chegada de um atleta
experiente como Dumontier

agrega experiência aos pilotos
brasileiros. “O Romain é um piloto e uma pessoa que vai nos
ajudar muito. Foi escolhido a
dedo para um projeto que é muito maior do que vencer campeonatos. Eu fico imaginando o Patrik e o Bottrel tendo a oportunidade de dividir o box com um
piloto de primeira linha, vindo do
país com maior tradição no Mundial de Enduro. Imagino o quanto eles vão aprender, ganhar experiência em vários quesitos,
desde preparação de moto à alimentação, postura, e tudo mais.
O Romain foi escolhido a dedo
para isto. Já tem identificação
com Yamaha e é especialista em
motos 2T, e vai nos ajudar a movimentar o mercado de 2T no
Brasil, que é um pedido do público. Claro, tem chance de ser
campeão brasileiro, mas vem especialmente para ajudar a desenvolver. Vem motivado com esta
nova perspectiva. Muita coisa bacana está no horizonte. O esporte tem muito a ganhar”, diz Guto
Constantino, chefe da equipe Yamaha O2BH Racing.

Circuito Mundial

A dupla Thiago/George (SC/
PB) começa a disputa da etapa
três estrelas de Sydney, na Austrália. Eles são os únicos representantes brasileiros no torneio,
que foi realizado em Sydney em
2017 e retorna ao calendário em
2019. A etapa rende pontos para
o ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), mas
não conta pontos para a corrida
olímpica brasileira, que computa apenas eventos acima de quatro estrelas.
Thiago e George estão no
grupo F e estreiam contra os lituanos Rumsevicius e Kazdailis.
Também estão na chave dos brasileiros os italianos Andrea Abbiati/Tiziano Andreatta, e os tailandeses Surin Jongklang/Padsawud. Os primeiros de cada grupo vão direto às oitavas de final,
enquanto segundos e terceiros
disputam a repescagem, e o evento segue no formato de eliminatória simples até a decisão.
Thiago e George já disputa-

Foto/Divulgação

Thiago/George representa o Brasil na
etapa três estrelas de Sydney, na Austrália

Thiago (esq) e George representarão o Brasil na etapa da
Austrália
ram nove etapas de Circuito Mundial juntos, ficando com a medalha de prata na etapa três estrelas
de Haiyang, na China, no ano
passado. Outra dupla que também estava inscrita na etapa de
Sydney, Márcio Gaudie e Harley (RJ/DF) acabaram eliminados no classificatório, ao serem superados pelos franceses
Krou/Rowlandson por 2 sets a

0 (21/19, 21/16), ficando de
fora do torneio.
As duplas campeãs da etapa de Sydney recebem um prêmio de cerca de R$ 38 mil,
além de 600 pontos no ranking
geral da Federação Internacional de Voleibol.
O Brasil soma sete medalhas
em torneios internacionais disputados em Sydney. Além das

medalhas olímpicas de prata de
Ricardo/Zé Marco (BA/PB) e
Adriana Behar/Shelda, e do
bronze de Adriana Samuel/Sandra Pires (RJ) em 2000, o país
conquistou também duas pratas
em etapas do Circuito Mundial, com Guilherme Marques/
André Lima, e dois bronzes,
com Franco/Roberto Lopes, ambas em 1991 e 1992.
Na etapa de abertura do Circuito Mundial em 2019, o Brasil ficou com o ouro de Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE). Após
Sydney, a etapa seguinte será o
torneio quatro estrelas de Doha,
no Qatar, que já conta pontos para
a corrida olímpica brasileira. A
competição contará apenas com
o naipe masculino.
A primeira etapa da corrida
olímpica brasileira no feminino
ocorre em Xiamen, na China, de
24 a 28 de abril. O Brasil é o atual campeão do Circuito Mundial
no naipe feminino, com Ágatha
e Duda (PR/SE).

uma pedreira ativa da cidade.
“Ouvi dizer que o circuito brasileiro é longo e não tem muitas
subidas. Estou supondo que será
um percurso bem rápido, o que
favorece ciclistas de força como
eu. Também soube que o clima
não será quente nessa época do
ano. Farei muito treinamento de
sauna antes do evento, para garantir que meu corpo esteja pronto
para qualquer onda de calor que
possa atingir o Brasil na época do
Mundial”, comenta Cory, que
pela primeira vez viajará ao país.
Conselhos para os brasileiros - Experiente em provas de
longas distâncias realizadas nos
locais mais inóspitos, tendo vencido três vezes a Mongolia Bike
Challenge e outras três o Yak Attack, a corrida em maior altitude
do mundo, no Nepal, Cory dá
conselhos para os brasileiros que
tentarão o título de campeão
mundial nas mais diversas cate-

gorias por idade, masculino e feminino, algo que pode ser único
em suas carreiras.
Inscrições - As inscrições
para o Campeonato Mundial
Mountain Bike 24h Solo seguem
abertas e devem ser feitas diretamente pelo site da Sprinta: https://app.sprinta.com.br/event/
15bc4a294a01c5. Todas as informações sobre o evento estão
no site da Brasil Ride, em: http:/
/www.brasilride.com.br/press/
prova/24horasmundial.
O Campeonato Mundial
Mountain Bike 24 Horas Solo é
organizado pela Brasil Ride, com
a chancela da WEMBO (Organização Mundial de Mountain Bike
de Endurance) e tem Costa Rica
(MS) como cidade-sede. Os patrocinadores são Land Rover, Shimano, Specialized e Unidas - Aluguel de Carros. Continental
Pneus, Full Gas, La Maglia, Red
Bull e Thule são os apoiadores.

Kartismo

Segunda etapa do campeonato
da AKSP será hoje
Foto/Emerson Santos

A cidade de Costa Rica, no
Mato Grosso do Sul, sedia de
forma inédita neste ano o Campeonato Mundial Mountain Bike
24 Horas Solo da WEMBO (Organização Mundial de Mountain
Bike de Endurance). Nos dias 27
e 28 de julho, os melhores ciclistas de MTB de longa distância do mundo estarão no município do Centro Oeste brasileiro. Entre os confirmados, destaque para o atual bicampeão do
evento, o canadense Cory Wallace, vencedor em 2017, na Itália,
e em 2018, na Escócia.
O primeiro título de campeão mundial de Cory Wallace
foi conquistado após o vice-campeonato, em 2016, e a quarta colocação, em 2015. Na ocasião,
o bicampeão canadense da
maratona encerrou uma hegemonia de cinco anos do
australiano Jason English, ao
completar 38
voltas
em

Foto/ Russ Baker

Ciclista canadense vai em busca do terceiro título consecutivo da competição internacional, com edição de 2019 marcada para os dias 27 e 28 de julho

Paulo Sant’Anna foi o vencedor da primeira corrida da AKSP
O Carnaval acabou, mas o são 82 pilotos inscritos, com
show tem que continuar. A ale- lotação completa (30 pilotos)
gria tem que perdurar e o suor na Graduados, 22 na Sênior, e
escorrer, com muita adrenali- a estreia da nova categoria Lina, nem que seja debaixo de um ght, também com 30 pilotos
capacete. É isto que pensam 82 com menor experiência.
pilotos, entre 13 e 72 anos, que
“Eu tinha certeza que a
estarão a partir das 21h30 des- AKSP seria um sucesso, mas
ta quinta-feira (7) no Kartódro- fiquei surpreso com tamanha
mo de Interlagos, em São Pau- receptividade e adesão em tão
lo (SP), para disputarem a se- pouquíssimo tempo. Dobragunda etapa do campeonato da mos o número de inscritos em
Associação dos Kartistas de um mês. É o resultado da creSão Paulo (AKSP), e que já va- dibilidade, seriedade e organilerá como primeira etapa do zação de nosso trabalho, e do
segundo turno, numa formação custo baixo de nossas provas”,
diferenciada de disputas.
atesta Alberto Otazú, um dos
“A grande adesão dos pilo- fundadores e Diretor de Matos no nosso campeonato de- rketing da Associação dos Karmonstra que havia uma certa tistas de São Paulo.
demanda reprimida. Com uma
O Campeonato AKSP terá
boa organização e trabalho em durante o ano 10 etapas com
equipe, podemos alcançar os Rental Kart, sempre no Kartónossos objetivos sociais e ofe- dromo de Interlagos, às quinrecer uma gama maior de com- tas-feiras. O certame tem por
petições”, comenta Unnion enquanto três categorias (LiLee, idealizador e presidente da ght, Graduados e Sênior),
Associação dos Kartistas de que podem ser ampliadas já
São Paulo.
na terceira etapa, pois a
Fundada no dia 30 de janei- procura tem sido grande de
ro deste ano, a AKSP é uma as- pilotos para uma categoria
sociação formal e sem fins lu- intermediária entre Light e
crativos, com aspiração no fo- Graduados, e de uma para
mento e desenvolvimento do pilotos pesados, lastreados
kartismo. Focada principal- em 110 quilos. Atualmente
mente nos pilotos, através da nas três categorias existenunião e amizade entre os asso- t e s o s c o m p e t i d o r e s s ã o
ciados e ações organizadas e lastreados em 90 quilos.
baratas, o resultado tem sido de Como não tem fins lucratium sucesso surpreendente. vos, a AKSP cobra apenas nas
Uma semana depois de sua cri- participações em provas, o vaação o campeonato já reuniu lor negociado com o kartódro40 pilotos na pista, sendo 25 na mo, e uma taxa mínima para
categoria Graduados e 15 na cobrir despesas com troféus,
Sênior, para pilotos acima de fotos e filmagens profissio50 anos de idade. E exatamen- nais, e transmissão ao vivo em
te um mês depois desta prova, mídias sociais.

