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Crise na Argentina deve prejudicar
exportação de veículos, diz Anfavea

Prefeitura cria comitê de crise para
acompanhar chuvas em São Paulo
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Fecomercio estima em R$ 45 mi
prejuízo com chuva em São Paulo

Bancos fazem mutirões
para renegociar dívidas

Esporte
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Comercial
Compra:   3,83
Venda:       3,84

Turismo
Compra:   3,69
Venda:       3,99

Compra:   4,31
Venda:       4,31

Compra: 147,25
Venda:     176,72

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

28º C

18º C

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

Previsão do Tempo

Recomeçou a temporada 2019
da Motogp com muita disputa A carioca Chloé Calmon

venceu o Noosa Longboard
Open e largou na frente na cor-
rida pelo título do World Surf
League Longboard Tour 2019
na Austrália. No domingo, ela
derrotou as duas surfistas que
vem lhe impedindo de ser cam-
peã mundial na modalidade pra-
ticada em pranchões como no
início do surfe. Nas semifinais,
passou pelo principal algoz, a

Chloé Calmon é a campeã
do Noosa Longboard Open

americana Tory Gilkerson,
para quem perdeu o título na
final de 2016. E na decisão
em Noosa, bateu a havaiana
Honolua Blomfield que tam-
bém a deixou como vice-
campeã em 2017. Neste ano,
a WSL está realizando um cir-
cuito com quatro etapas para
definir os títulos e a próxima
será na última semana de
agosto na Espanha.  Página 6

Foi no Qatar neste último
domingo que a temporada do
Mundial de Motovelocida-
de-Motogp recomeçou. Pa-
rece que em 2019 as batalhas
serão bastante acirradas.
Cheia de novidades e com um
maior equilíbrio entre as
equipes, o campeonato pro-
mete. Jorge Lorenzo quer
vencer com a Honda, queren-
do alcançar o triunfo com
três marcas diferentes na car-
reira, mas provavelmente leva-
rá um tempo para que se adap-
te à nova moto. Márquez quer
manter o título.         Página 6 Marquez (93) tentou mas Dovi (4) levou a melhor
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Fórmula E: Lucas a dois
pontos da liderança

neio, posicionando-o para brigar
pela ponta da tabela já na próxi-
ma corrida, a ser disputada no dia
23 de março, em Sanya, também
na China.

Como previa o próprio Lu-
cas, a corrida foi das mais pro-
blemáticas devido à pequena lar-
gura do traçado montado nas ruas
de Hong Kong e a baixa aderên-
cia do piso por causa da chuva que
caiu antes de largada. A combina-
ção desses fatores dificultou muito
as ultrapassagens e forçou os pi-
lotos a elevar o risco das mano-
bras, andando sempre perto tanto
uns dos outros quanto dos muros
e barreiras. Por causa disso a pro-
va teve várias batidas, uma inter-
rupção de 15 minutos (bandeira
vermelha) e duas bandeiras ama-
relas para retirada de acidentados
com safety car na pista.  Página 6

F
ot

o/
A

ud
i 

M
ot

or
sp

or
t

Lucas na pista de Hong Kong

Lucas Di Grassi obteve um
importante resultado na ma-
drugada de domingo (10), em
Hong Kong, durante a disputa
pela quinta etapa do Campeo-

nato Mundial de Fórmula E. O se-
gundo lugar registrado pelo bra-
sileiro da equipe Audi Sport Abt
Schaeffler o colocou a apenas
dois pontos da liderança do tor-

Na pista onde brilhou em
sua estreia no ano passado,
em St Pete, onde largou em
sua primeira corrida na Indy
na terceira colocação, Ma-
theus Leis t  esperava mais
uma vez um bom resultado –

Matheus Leist abandona
prova em St Pete:

“infelizmente estava no lugar
errado na hora errada”

Matheus Leist

mas, assim como na prova
de 2018, o brasileiro não
converteu o grande potenci-
al por conta de um abando-
no provocado após um aci-
dente causado por um adver-
sário, Ed Jones.      Página 6
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Dos 157
mortos em
acidente
aéreo na
Etiópia,

vários eram
voluntários
O acidente aéreo com o

Boeing 737, da Ethiopian Air-
lines, matou os 149 passagei-
ros e oito tripulantes. Das 157
pessoas a bordo, a maioria era
de estrangeiros e alguns volun-
tários de missões que atuavam
no país. Pelo menos 10 das ví-
timas eram funcionários das
Nações Unidas.

A aeronave caiu no domin-
go (10) de manhã, minutos de-
pois de decolar de Addis Abe-
ba, capital da Etiópia. O voo ET
302 caiu perto da cidade de
Bishoftu, ou Debre Zeit, cerca
de 50 quilômetros ao sul da
capital.                           Página 3

Presidente do
Paraguai se
reúne nesta
terça-feira

com
Bolsonaro

 
O presidente Jair Bolsona-

ro e o presidente do Paraguai,
Mario Abdo Benitez, reú-
nem-se nesta terça-feira
(12), em Brasília. O para-
guaio faz a visita oficial
acompanhado por uma comi-
tiva de ministros. Segundo
Abdo, vai conversar sobre a
renegociação do Anexo C do
Tratado de Itaipu, temas de
segurança de fronteira e coo-
peração comercial.     Página 3

A Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo
(FecomercioSP) estimou em R$
45 milhões os prejuízos ao co-
mércio causados pelas chuvas
e alagamentos que atingiram a
capital paulista e a região do
ABC Paulista. O cálculo da en-
tidade considera apenas o im-
pacto sofrido pelo comércio
nesta segunda-feira (11). 

De acordo com a
FecomercioSP, o valor repre-
senta 0,2% do faturamento to-
tal do mês de março nas regi-
ões do ABC e da capital
paulista. Segundo a entidade,
os setores mais afetados são
aqueles suscetíveis a compras
não programadas, como super-
mercados, farmácias e lojas de
roupas, além do grupo deno-
minado “outras atividades”,
como artigos esportivos, livros
e revistas.

“Num dia atípico como o
de hoje, são vários os aspec-

tos que impactam as vendas.
O primeiro é que muitos tra-
balhadores, em acordo com a
empresa, optam por não se
deslocar [até o local de traba-
lho] e permanecem em casa.
Além disso, o trabalhador que,
em sua hora de almoço ou fim
de expediente, poderia passar
na frente de estabelecimentos
comerciais e shoppings e com-
prar alguma coisa por impul-
so, não efetuará”, destaca, em
nota, a FecomercioSP. 

A entidade ressalta que a
dificuldade dos lojistas para
chegar até seus estabelecimen-
tos comerciais também causa
impacto negativo nas vendas de
produtos.

De acordo com a
FecomercioSP, os pequenos
negócios são os que devem ter
mais prejuízo, já que contam
com menor número de empre-
gados e menos alternativas
para se manterem abertos.
(Agencia Brasil)

Agência bancária
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A Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), em parceria
com órgãos de defesa do consu-
midor (Procons) de todo o país,
realiza, a partir desta segunda-
feira (11), mutirões para nego-
ciação de dívidas. A ação ocorre
na semana em que se comemora

o Dia Mundial do Consumidor,
15 de março.

Segundo a Febraban, os mu-
tirões são eficazes porque cerca
de 80% das pessoas que partici-
pam dessas ações chegam a um
acordo com os bancos.

De acordo com a Febraban,

os estados da Paraíba e do Mara-
nhão e as cidades mineiras de
Uberlândia, Ubá, São Sebastião
do Paraíso e Carmo do Rio Cla-
ro são algumas das localidades
que já confirmaram participação
nos mutirões.

A federação lembra, porém,
que o consumidor não precisa
esperar pela realização de um
mutirão caso necessite negociar
suas dívidas. Os principais ban-
cos mantêm canais para prestar
esse serviço e reservam, em seus
sites, áreas específicas para tal
atendimento. Os cinco maiores
bancos do país representam
aproximadamente 95% do mer-
cado de crédito ao consumidor
no Brasil.

Além das ferramentas desen-
volvidas pelas instituições finan-
ceiras, os clientes podem enca-
minhar suas propostas de negoci-
ação aos bancos por meio do site
consumidor.gov.br.        Página 3

Enem terá nova diagramação
para economizar papel

O Governador João Doria
sobrevoou na manhã de segun-
da-feira (11) as áreas inundadas
na Capital e Região Metropo-
litana de São Paulo devido às
fortes chuvas que atingem o
Estado desde o início da noite
de domingo.

Governador sobrevoa
 áreas alagadas e anuncia

medidas emergenciais
Doria determinou priorida-

de no atendimento a desabriga-
dos, a remoção de pessoas em
áreas de risco e a atuação coor-
denada da Defesa Civil Estadual,
Corpo de Bombeiros e prefeitu-
ras de cidades afetadas pelas en-
chentes.                            Página 2
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Governador sobrevoa áreas alagadas
e anuncia medidas emergenciais

O Governador João Doria
sobrevoou na manhã de segunda-
feira (11) as áreas inundadas na
Capital e Região Metropolitana
de São Paulo devido às fortes
chuvas que atingem o Estado des-
de o início da noite de domingo.

Doria determinou prioridade
no atendimento a desabrigados,
a remoção de pessoas em áreas
de risco e a atuação coordenada
da Defesa Civil Estadual, Corpo
de Bombeiros e prefeituras de
cidades afetadas pelas enchen-
tes. O restabelecimento de ser-
viços públicos interrompidos
pelas chuvas também é conside-
rado prioritário.

Desde a madrugada desta se-
gunda, o Governador e o Coro-
nel Walter Nyakas Júnior, Che-
fe da Casa Militar e Coordena-
dor da Defesa Civil Estadual,
reúnem informações sobre as
regiões mais afetadas pelas chu-
vas. Ambos fizeram voos sobre

bairros nas zonas Sul e Leste de
São Paulo, além das cidades de
Ribeirão Pires e São Bernardo
do Campo.

“Estamos monitorando todas
as ocorrências no Centro de Ge-
renciamento de Emergências”,
afirmou Doria. “A Defesa Civil
enviou equipes para os pontos
afetados com técnicos do IPT
[Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas] e do Instituto Geológico”,
acrescentou o Governador.

Doria determinou ainda que
a Defesa Civil defina com a Se-
cretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente e a Secretaria de
Transportes Metropolitanos
medidas emergenciais para reto-
mada de serviços públicos par-
cial ou totalmente interrompi-
dos pelas enchentes, como
transporte sobre trilhos e linhas
de ônibus.

O monitoramento do nível de
rios e mananciais também está

sendo feito em tempo real. Um
gabinete de crise foi instalado no
CICC (Centro Integrado de Co-
mando e Controle). No local,
atuam em conjunto profissionais
da Defesa Civil Estadual, DAAE
(Departamento de Águas e Ener-
gia Elétrica), Corpo de Bombei-
ros, além de órgãos da Prefeitu-
ra de São Paulo.

Doria lamentou as mortes
provocadas por deslizamentos e
enchentes na Grande São Paulo.
“Transmito minha total solidari-
edade às famílias atingidas pe-
las fortes chuvas em diversos
municípios do Estado”, declarou
o Governador. Ele também pe-
diu que moradores em áreas de
risco deixem os locais imedia-
tamente. “Nossa principal preo-
cupação agora é proteger vidas.”

Índice de Chuvas 
As medições pluviométricas

no início deste mês mostram ín-

dices muito acima das médias
históricas de chuva. Em Santo
André, por exemplo, choveu
182mm nas últimas 24 horas
o equivalente a 80% da média
para todo o mês de março. Em
São Bernardo do Campo e Ri-
beirão Pires, o registro das úl-
timas 24 horas também foi al-
tíssimo e correspondeu a 78%
e a 74% das médias mensais,
respectivamente.

O Secretário de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, Marcos
Penido, reforçou a determina-
ção do Governador para que a
atuação estadual seja total-
mente integrada ao trabalho
das prefeituras. “Foram chuvas
muito fortes durante um perí-
odo muito longo em várias regi-
ões, inclusive nas cabeceiras dos
rios. Todas as secretarias esta-
duais e prefeituras estão coor-
denando ações para minimizar o
impacto.”

Prefeitura cria comitê de crise para
acompanhar chuvas em São Paulo

A prefeitura de São Paulo
criou um comitê de crise para
avaliar os impactos e tomar as
medidas necessárias após inten-
sas chuvas que atingiram a ca-
pital paulista. O último balan-
ço do governo estadual con-
firma a morte de 11 pessoas e
cinco feridos.  Balanço do
Corpo de Bombeiros aponta
que de 0h até as 10h20 foram
registrados 78 acionamentos
por quedas de árvores, 76
desmoronamentos e 698 por
enchentes e alagamentos.

De acordo com o Centro de
Gerenciamento de Emergências
(CGE), das 19h de domingo até
as 7h desta segunda-feira,.(11)
choveu 57,8 milímetros (mm),
o que corresponde a 32,6% do
volume esperado para todo o
mês de março, que é 177,4 mm.
O volume acumulado no mês é
160,8 mm, 90,6% do esperado.

O prefeito em exercício
Eduardo Tuma disse que a situa-
ção ocorrida nesta madrugada foi
“absolutamente imprevisível”.
Farão parte do comitê de gestão
de crise os seguintes órgãos:
secretarias de Governo, Segu-
rança Urbana e de Subprefeitu-
ras, o Gabinete do Prefeito e a
Secretaria Especial de Comuni-
cação. O prefeito Bruno Covas,
que estava de licença não remu-
nerada, informou que retornará
na terça-feira, (12) às suas ati-
vidades. Ainda nesta tarde os in-

tegrantes do comitê visitarão as
regiões mais afetadas.

São Paulo chegou a ter 56
pontos de alagamento desde 18h
de domingo (10), sendo 30 de-
les intransitáveis, segundo dados
do CGE. Às 15h, apenas três
pontos permanecem intransitá-
veis: um em Pirituba, zona oes-
te, e dois na Vila Prudente, zona
leste. Houve transbordamento
dos córregos Ipiranga, dos Me-
ninos, Tamanduateí, Aricanduva,
Rio Verde, Oratório, do piscinão
Guaramiranga e do Rio Tietê.

Equipe da Assistência Soci-
al da prefeitura iniciaram o ca-
dastramento de desabrigados,
mas não foi informado o núme-
ro de pessoas afetadas pelas chu-
vas. Equipe de outras regiões da
cidade foram deslocadas para o
bairro Ipiranga, uma das áreas
mais atingidas. A secretaria está
com pontos de apoio no Centro
Educacional Unificado (CEU)
Heliópolis e Meninos e Clube
da Comunidade (CDC) Barão de
Resende. Segundo a prefeitura,
as famílias estão recebendo kits
de higiene pessoal, kits de lim-
peza, lanches, colchões, cober-
tores e cestas básicas.

Deslocamentos
O trânsito na capital ficou

carregado na manhã desta segun-
da-feira. O rodízio de carros foi
liberado e o pico de congestio-
namento foi registrado às 10h30

com 180 quilômetros de filas.
O recorde deste ano ocorreu no
dia 4 de fevereiro às 9h30, com
202 quilômetros. As falhas em
semáforos também complica-
ram a vida dos motoristas em
algumas vias. Foram registrados
25 equipamentos apagados por
falha, 11 em amarelo intermi-
tente e quatro apagaram por fal-
ta de energia elétrica.

A prefeitura informou que a
operação de ônibus está em gra-
dativa normalização. No início
da manhã a circulação do Ex-
presso Tiradentes foi interrom-
pida devido a alagamento na Ave-
nida do Estado. A operação foi
parcialmente retomada a partir
das 7h10.

A operação Plano de Atendi-
mento entre Empresas de Trans-
porte em Situação de Emergên-
cia (Paese), que coloca ônibus
extras gratuitos para os usuári-
os do transporte público, foi aci-
onada na madrugada a pedido da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), entre
as estações Santo Amaro e Gran-
ja Julieta. Nesta tarde, a linha 10
Turquesa da CPTM continua pa-
ralisada, sem previsão de retor-
no, por causa de alagamento.

Alguns ônibus ficaram ilha-
dos na Avenida do Estado e na
região de Vila Prudente. Por cau-
sa dos alagamentos, ônibus de
oito linhas estão impedidos de
circular pela Marginal Tietê,

abaixo da Ponte das Bandeiras,
e fazem desvios pela Rua Vo-
luntários da Pátria, Rua Santa
Eulália e Avenida Santos Dum-
mont. A saída de frota das em-
presas Imperial e Movebuss,
nos bairros Cambuci e Vila Al-
pina, respectivamente, também
foi afetada.

Previsão
São esperadas chuvas inter-

mitentes nesta tarde, mas com
menor intensidade, segundo pre-
visão do CGE. O órgão destaca que
o solo encharcado mantém poten-
cial para deslizamento de terra em
áreas de risco e formação de ala-
gamentos. A temperatura hoje não
deve ultrapassar 25ºC.

Para esta terça-feira (12), a
previsão é sol entre nuvens pela
manhã e sensação de tempo aba-
fado. Durante a manhã são espe-
radas pancadas isoladas de chu-
va e devem se intensificar entre
a tarde e o início da noite. Per-
manece o risco de transborda-
mento de rios e córregos, bem
como a formação de alagamen-
tos intransitáveis e deslizamen-
tos de terra em áreas de risco.

Na quarta-feira (13), o cená-
rio é parecido, com chuvas en-
tre o meio da tarde e o início da
noite, com pancadas de forte in-
tensidade. A umidade do ar  per-
manece alta com os menores
índices acima dos 60%. (Agên-
cia Brasil)

Aplicativo “Minha Escola SP” reúne
informações dos estudantes da rede pública

Lançada em meados de
2018, a plataforma “Minha Es-
cola SP” nasceu com o intuito
de se tornar um canal de
comunicação direto e gratuito
com toda a comunidade escolar
e a sua rede. Contudo, o aplica-
tivo ainda não é muito conheci-
do entre os pais e responsáveis.

Pelo app é possível acompa-
nhar os dados escolares via ce-
lular ou qualquer dispositivo
conectado. Professores da rede
estadual também já estão regis-
trando todas as informações de
cada estudante por meio desta
ferramenta que é, segundo os
idealizadores, uma secretaria
escolar digital.

Entre as principais informa-
ções dos estudantes dentro da
escola estão o boletim de no-

tas, registro de frequência, car-
teirinha estudantil, entre outras
atividades.

O serviço, desenvolvido
pela Coordenadoria de Informa-
ção, Monitoramento e Avalia-
ção Educacional (CIMA), tam-
bém permite que os usuários
avaliem a merenda escolar do
dia. O intuito é desenvolver uma
estratégia para mensurar as di-
ficuldades da rede. Na fase ini-
cial de implantação, o aplicati-
vo estará disponível para celu-
lares e tablets com sistema An-
droid (basta baixar Minha Esco-
la SP na Play Store).

Alimentação escolar
Os estudantes podem quali-

ficar a merenda e opinar se gos-
taram ou não do cardápio ofere-

cido. Para isso, contam com uma
enquete dentro do sistema para
avaliar a refeição negativa ou
positivamente. Os dados são en-
caminhados às Coordenadorias
da Secretaria da Educação que
irão replanejar os cardápios a
partir dessas respostas.

“Para que possamos me-
lhorar e construir a escola da
melhor maneira possível, é im-
portante ouvir os alunos. Es-
tamos construindo algo que
seja bom para todos”, afirma
Júlio Ramos, coordenador da
Coordenadoria de Infraestrutu-
ra e Serviços Escolares (CISE).

As prefeituras responsáveis
pela distribuição da alimenta-
ção nas escolas estaduais
(rede descentralizada) tam-
bém podem solicitar a inclu-

são do recurso no app.

Carteirinha estudantil
Outra novidade que o apli-

cativo trouxe foi a carteirinha
estudantil digital que vem com
fotografia, nome, série e uni-
dade. Cada uma traz um QR
Code para identificar o aluno
dentro da rede.

O documento pode ser visu-
alizado off-line, após o acesso
inicial. Um link para a carteiri-
nha foi colocado já na página de
abertura do aplicativo. A estudan-
te Alícia Ornelas, da 4º série do
Ensino Médio da E.E. Professor
Antonio José Leite, conta que já
baixou a plataforma no celular. 
“Agora é muito mais fácil para
dar a nossa opinião”, ressalta
a jovem.

Alerta: Corpo de Bombeiros registra
mais de 700 ocorrências de enchentes

O Corpo de Bombeiros está
trabalhando com força total
com equipes em toda região
metropolitana de São Paulo.
Na segunda-feira (11), até
16h20, registrou 740 ocorrên-
cias de enchentes.

No momento, são prioriza-
dos os chamados com vítimas
em locais de difícil acesso, em

veículos onde há possibilidade
de correnteza ou em locais com
risco de deslizamento.

O helicóptero Águia da PM
auxilia na região da Vila Pruden-
te, Ipiranga e avenida do Estado,
devido ao transbordamento do
rio Tamanduateí. Também foram
registrados 94 desabamentos e
deslizamentos de terra e 155

quedas de árvores.
Equipes atuam nos três des-

lizamentos mais graves ocorri-
dos em: Ribeirão Pires, onde
duas pessoas morreram, duas
estão soterradas e duas desa-
parecidas; no Parque São Ra-
fael, uma criança com parada
cardíaca e a mãe foram leva-
das ao hospital; e em Embu,

três vítimas em estado grave
foram socorridas.

Em caso de emergência,
l igue para a Defesa Civil
199 ou para os Bombeiros
193. Cadastre no SMS
40199 para receber alertas de
chuvas da Defesa Civil.

Atualizada em 11/03/2019
às 16h36.

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 ) 
Rolam hoje homenagens às mulheres (dia internacional foi

dia 8). Em tempo: a bancada das vereadoras está maior, mas elas
ainda são minoria entre 55 parlamentares: Noemi (PR), Edir
(PSD), Juliana (PT), Soninha (PPS), Sandra (DEM), Rute (PSD),
Patrícia (PSDB), Adriana (PSDB) e Janaína (NOVO). Parabéns
pra elas.     

P R E F E I T U R A  ( S P )  
Bastaram 2 dias no exercício do cargo de prefeito de São

Paulo, pro vereador e presidente da Câmara paulistana - Eduardo
Tuma (PSDB) - demonstrar o quanto tá afinado com o prefeito
Bruno Covas (PSDB), não só em tempos de Cidade Linda mas
principalmente em tempos difíceis de enchentes e quedas de ár-
vores.       

A S S E M B L E I A  ( S P ) 
Cauê (PSDB) se empenha pra tirar a Casa (única no Brasil) da

condição de posse somente em 15 março. Pergunta aos demais
94 deputados: vão abrir mão do direito de cumprir o mandato
integral, ou pode pintar o que pintou quando alguns não aceitaram
(Constituinte estadual 1989): Mandado de Segurança ? 

G O V E R N O  ( S P ) 
Conforme a coluna antecipa desde a eleição (outubro 2018)

de Doria, o governador e novo dono do PSDB paulista tomaria o
diretório nacional e faria as reformas que Serra, Aécio e Alckmin
nunca fizeram. Em tempo: uma ‘refundação’ visa também estan-
car o avanço inesperado do DEM (ex-PFL), aliado histórico com
FHC.    

C O N G R E S S O 
A historinha de que parte dos deputados federais e senadores

- em tese da base parlamentar de sustentação ao governo Bolso-
naro-Mourão - começa a pensar sobre possível afastamento do
Presidente é notícia falsa (fake news). Os generais do Exército
Brasileiro já agem como “Sentinelas do Forte Constitucional”. 
  

  P R E S I D Ê N C I A 
Batalhas internas podem ser cruéis, mesmo nos governos elei-

tos (via democrática com princípios republicanos nas Constitui-
ções). Daí, a importância dos Comandos Militares no governo
Bolsonaro-Mourão, agindo como missões das pazes (sociais)
possíveis, fruto do preparo deles pras enfrentar guerrilhas e guer-
ras.                

P A R T I D O S 
A ação de impugnação de mandato efetivo (da Procuradoria

do Regional Eleitoral no Estado de São Paulo) por uso de ‘candi-
daturas’ fictícias em 2018, vai tentar cassar os mandatos dos de-
putados federais Renata Abreu, Marco Feliciano e Roberto Lu-
cena (os 3 do PODEMOS) e Paulinho da Força (SD). Consegui-
rão ???     

H I S T Ó R I A S 
Família militar brasileira (em especial o Exército) começa a

resgatar (com a mais antiga Marinha e a mais moderna Aeronáu-
tica) e reescrever suas missões (via governo Bolsonaro-Mou-
rão), acima dos ‘conceitos’ ideológicos ‘mortos’ em combate’
no Século 20 e dos partidos ainda com seus donos ou sócios
preferenciais.   

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

rência das liberdades (possíveis) 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 paulista.
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Dos 157 mortos em acidente
aéreo na Etiópia, vários

 eram voluntários
O acidente aéreo com o Boeing 737, da Ethiopian Airlines,

matou os 149 passageiros e oito tripulantes. Das 157 pessoas a
bordo, a maioria era de estrangeiros e alguns voluntários de mis-
sões que atuavam no país. Pelo menos 10 das vítimas eram fun-
cionários das Nações Unidas.

A aeronave caiu no domingo (10) de manhã, minutos depois
de decolar de Addis Abeba, capital da Etiópia. O voo ET 302 caiu
perto da cidade de Bishoftu, ou Debre Zeit, cerca de 50 quilô-
metros ao sul da capital.

Em 2010 ocorreu o último grande acidente envolvendo um
avião da Ethiopian Airlines - foi o Boeing 737-800, que explo-
diu depois de decolar do Líbano, matando 83 passageiros e sete
tripulantes. (Agencia Brasil)

Presidente do Paraguai se
reúne nesta terça-feira

com Bolsonaro
 
O presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mario

Abdo Benitez, reúnem-se nesta terça-feira (12), em Brasília. O
paraguaio faz a visita oficial acompanhado por uma comitiva de
ministros. Segundo Abdo, vai conversar sobre a renegociação do
Anexo C do Tratado de Itaipu, temas de segurança de fronteira e
cooperação comercial.

Autoridades brasileiras informaram que também está em pauta
a construção de duas pontes ligando Brasil e Paraguai. Anterior-
mente, Abdo disse que pretende pedir a Bolsonaro a suspensão da
concessão do status de refugiado a dois paraguaios  Juan Arrom e
Anúncio Martí, julgados pelo sequestro de uma mulher há 18 anos.

“Nós somos bons aliados estratégicos e vamos também discu-
tir a cooperação em termos de segurança e inteligência, e contar
com questões que fazem nosso relacionamento bilateral com um
dos países que mais influenciam nossa economia “, afirmou Abdo.

O presidente do Paraguai disse que as viagens ao exterior são
necessárias para manter o relacionamento com os parceiros co-
merciais e dar mais visibilidade ao país para “apresentá-lo ao mun-
do”. (Agencia Brasil)

Guaidó marca
manifestação para

protestar contra apagão
Em meio ao apagão que atinge a Venezuela há cinco dias, Juan

Guaidó, autodeclarado presidente venezuelano, convocou  na
segunda-feira (11) a população para manifestações nesta terça-
feira (12) a partir das 15h. Em discurso na Assembleia Nacional,
ele defendeu a união de forças em busca da conslidação dos “di-
reitos”. Guaidó lembrou que, em janeiro, havia avisado que “dias
duros” viriam.

O interino responsabilizou o presidente da Venezuela, Nico-
lás Maduro, pelo apagão. “O regime usurpador tenta confundir a
todos aproveitando-se da falta de esperança. Nesta etapa, nosso
êxisto será a união de todos os fatores do país, a exigência dos
nossos direitos e a mobilização em nível nacional.”

O apagão é tema principal da sessão desta segunda-feira na
Assembleia Nacional. “Continuamos monitorando a situação.
Nosso povo continua a viver com a preocupação de novos apa-
gões, enquanto os cínicos mentem e zombam da dor e da morte”,
afirmou Guaidó na sua conta no Twitter.

A Assembleia Nacional deve analisar hoje a proposta de Guai-
dó para declarar estado de emergência em todo território vene-
zuelano devido aos impactos causados pelo colapso no setor elé-
trico. Há informações de organizações não-governamentais que,
pelo menos, 17 pessoas morreram nos últimos dias porque hos-
pitais e clínicas não tiveram condições de prestar atendimento.

Guaidó lembrou que, em 2009, o governo venezuelano de-
cretou emergência elétrica e que, em 2013, as instalações de
energia do país passaram a ser controladas por forças públicas.
Ao comparar o apagão com a falta de luz e alimentos, ele foi
aplaudido pelos presentes.

“O ditador bloqueia a água e a luz como bloqueou a ajuda
humanitaria.  Bloqueia comida, medicamentos e a prosperidade
da Venezuela. Quem rouba Miraflores [em referência à sede do
governo da Venezuela] e queima oportunidades somente quer
agravar a tragédia do dia a dia do venezuelano.” (Agencia Brasil)

Instituições financeiras,
consultadas pelo Banco Central
(BC), aumentaram levemente a
estimativa para a inflação este
ano. A previsão para o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) passou de
3,85% para 3,87%.

Em relação a 2020, a previ-
são para o IPCA permanece em
4%. Para 2021 e 2022, também
não houve alteração na estima-
tiva: 3,75%. As projeções estão
no boletim Focus, publicação
semanal elaborada com base em
estimativas de instituições fi-
nanceiras sobre os principais
indicadores econômicos.

A meta de inflação deste ano,
definida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), é 4,25%,
com intervalo de tolerância en-
tre 2,75% e 5,75%. A estimati-

va para 2020 está no centro da
meta (4%). Essa meta tem inter-
valo de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Para 2021,
o centro da meta é 3,75%, tam-
bém com intervalo de tolerância
de 1,5 ponto percentual. O CMN
ainda não definiu a meta de in-
flação para 2022.

Com a finalidade de contro-
lar a inflação e alcançar a meta,
o BC usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, a
Selic. Para o mercado financei-
ro, 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 refe-
rência para os demais juros da
economia, é a taxa média cobra-

da nas negociações com títulos
emitidos pelo Tesouro Nacional,
registradas diariamente no Sis-
tema Especial de Liquidação e
de Custódia (Selic).

A manutenção da Selic,
como prevê o mercado financei-
ro neste ano, indica que o Co-
pom considera as alterações an-
teriores nos juros básicos sufi-
cientes para chegar à meta de
inflação.

Ao reduzir os juros básicos,
a tendência é diminuir os custos
do crédito e incentivar a produ-
ção 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 Co-
pom aumenta a Selic, o objetivo
é conter a demanda aquecida, e

isso causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos en-
carecem 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 – foi
ajustada de 2,30% para 2,28%.

Para 2020, a estimativa de
crescimento do PIB subiu de
2,70% para 2,80%. Em 2021 e
2022, a expectativa segue em
2,50% de crescimento do PIB.

Dólar
A previsão do mercado finan-

ceiro 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)

Carnaval movimentou R$ 3,78 bi
na economia do Rio

O carnaval de 2019 reuniu
mais de 7 milhões de foliões no
Rio de Janeiro e movimentou
R$ 3,78 bilhões em receitas na
economia da cidade, divulgou
hoje (11) a prefeitura, que co-
memorou os números, conside-
rados recordes. O balanço con-
sidera os dias entre a sexta-fei-
ra de carnaval (1º) e o último
fim de semana (9 e 10), quando
havia megablocos desfilando na
cidade.

A receita gerada para os se-
tores de comércio e serviços
aumentou 26% em comparação
com 2018. A cidade recebeu
mais de 1,6 milhão de turistas,
que ficaram no Rio durante uma
média de sete a 11 dias.

Outro número positivo in-
formado pela prefeitura foi a
queda no número de atendimen-
tos nos postos de saúde. Foram
16,4% menos pacientes recebi-
dos nessas unidades. A tempe-
ratura mais amena foi um dos
motivos apontados, já que o car-
naval teve clima nublado e chu-
va na maior parte do tempo.

Essa movimentação gerou
um número 14% maior de lixo
na cidade, segundo a Companhia
Municipal de Limpeza Urbana
(Comlurb). Foram 1.227 tone-
ladas de resíduos, se contabili-
zados os blocos de rua, o Sam-
bódromo, os bailes de carnaval
e outras festividades.

Equipes do programa Lixo

Zero aplicaram 231 multas para
quem descartou lixo de forma
irregular e 999 para os famo-
sos “mijões”, que tiveram que
desembolsar R$ 563,30.

A Guarda Municipal atuou
com quase 5,5 mil agentes nos
blocos de rua e quase 3,5 mil
no Sambódromo e efetuou 26
prisões em 18 ocorrências de
crime. A maioria dos registros
ocorreu durante os blocos de
rua. A Secretaria de Ordem Pú-
blica (Seop), rebocou 2.528 ve-
ículos durante o Carnaval, uma
média de 14 por hora. Neste
ano, a secretaria aumentou o
número de reboques de 18 para
50, e os proprietários dos veí-
culos removidos devem procu-

rar os depósitos municipais no
Recreio dos Bandeirantes ou
São Cristóvão para retirá-los,
das 8h às 17h.

Também no balanço da pre-
feitura consta que a Secretaria
de Fazenda apreendeu 10 mil
itens irregulares com ambulan-
tes até domingo (10). O rol de
apreensões inclui bebidas di-
versas, vidro, isopores, cigar-
ros, mesas, caixa de som, boti-
jão de gás, churrasqueiras, tri-
ciclos e carrinhos, que foram
lacrados pela Coordenadoria de
Controle Urbano e levados para
o depósito da Prefeitura, onde
podem ser recuperados com a
apresentação de nota fiscal.
(Agencia Brasil)

Em fevereiro, a produção de
veículos no país cresceu 29,9%
na comparação com janeiro, e
20,5% na comparação com o
mesmo mês do ano anterior. O
dado foi divulgado  na segunda-
feira (11) pela Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea).

Segundo a Anfavea, 257,2
mil veículos foram produzidos
no país em fevereiro.

Licenciamento
Em fevereiro, 168.577 ve-

Produção de veículos
cresceu 29,9%
 em fevereiro

ículos leves novos nacionais
foram licenciados no país. So-
mando-se também os veículos
leves importados, foram licen-
ciados 190.273 veículos.

Considerando-se o total de
veículos (o que engloba veícu-
los leves, caminhões e ônibus
e incluindo também os impor-
tados) foram licenciados no
país 198.641 veículos, queda
de 0,6% em comparação a ja-
neiro e aumento de 26,6% em
comparação a fevereiro do ano
passado. (Agencia Brasil)

Bancos fazem mutirões para renegociar dívidas
A Federação Brasileira de

Bancos (Febraban), em parceria
com órgãos de defesa do con-
sumidor (Procons) de todo o
país, realiza, a partir desta segun-
da-feira (11), mutirões para ne-
gociação de dívidas. A ação
ocorre na semana em que se co-
memora o Dia Mundial do Con-
sumidor, 15 de março.

Segundo a Febraban, os mu-
tirões são eficazes porque cer-
ca de 80% das pessoas que par-
ticipam dessas ações chegam a
um acordo com os bancos.

De acordo com a Febraban,
os estados da Paraíba e do Ma-

ranhão e as cidades mineiras de
Uberlândia, Ubá, São Sebastião
do Paraíso e Carmo do Rio Cla-
ro são algumas das localidades
que já confirmaram participação
nos mutirões.

A federação lembra, porém,
que o consumidor não precisa
esperar pela realização de um
mutirão caso necessite negoci-
ar suas dívidas. Os principais
bancos mantêm canais para pres-
tar esse serviço e reservam, em
seus sites, áreas específicas para
tal atendimento. Os cinco mai-
ores bancos do país representam
aproximadamente 95% do mer-

cado de crédito ao consumidor
no Brasil.

Além das ferramentas desen-
volvidas pelas instituições finan-
ceiras, os clientes podem enca-
minhar suas propostas de nego-
ciação aos bancos por meio do
site consumidor.gov.br. A plata-
forma, criada pelo governo fe-
deral, é um canal direto de co-
municação entre os consumido-
res e mais de 80 instituições fi-
nanceiras de todo o Brasil, para
solução alternativa de conflitos
de consumo, e está disponível na
internet e também por meio de
aplicativos para celular.

Negociação online
Os acordos feitos de forma

virtual já representam até 40%
do total, em algumas institui-
ções financeiras. Pela estimati-
va do setor, as negociações on-
line, entre este e o próximo ano,
já deverão ultrapassar as presen-
ciais, feitas nas agências – a
exemplo do que ocorre com as
transações bancárias, com o
maior uso do mobile banking
(ferramenta que permite a reali-
zação de serviços bancários por
meio de dispositivos móveis,
como celulares) no dia a dia do
cliente. (Agencia Brasil)

Crise na Argentina deve prejudicar
exportação de veículos, diz Anfavea
O setor automotivo não es-

pera que as exportações de veí-
culos cresçam este ano, princi-
palmente por causa da situação
na Argentina, que passa por uma
crise cambial. “Infelizmente,
neste ano, as exportações de ve-
ículos não serão as melhores
notícias”, disse  na segunda-fei-
ra (11) o presidente da  Associ-
ação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Carlos Bo-
telho Megale. 

“O nosso principal problema
é o nosso principal parceiro, que
é a Argentina, que infelizmente,
está em uma situação muito difí-
cil e acreditamos que o mercado
argentino será muito baixo este
ano. Estamos fazendo um esfor-
ço importante para mandarmos ve-
ículos para outros países como
Colômbia, Chile e Uruguai. Esta-
mos buscando novos mercados
fora da América Latina também”,
disse Megale.

Segundo ele, as empresas de-
vem se esforçar para substituir o
mercado argentino por outros.
“Mas isso leva tempo. E o merca-
do argentino é o segundo maior
mercado da América do Sul. En-
tão, quando ele se retrai, nós, que
somos os maiores fornecedores,
sentimos”, acrescentou.

Em fevereiro, as exportações
atingiram a marca de US$ 876
milhões. “Abaixo de US$ 1 bi-
lhão. E US$ 1 bilhão é uma re-
ferência boa para a gente. Aci-
ma é um número razoável. Mas
estamos abaixo. Se somarmos
janeiro e fevereiro estamos com
R$ 1,6 bilhão. É muito aquém,
36% abaixo do ano passado”,
disse Megale.

Produção e vendas
Em fevereiro, a produção de

veículos no país cresceu 29,9% na
comparação a janeiro e 20,5% na
comparação com o mesmo mês
do ano anterior. Segundo a Anfa-
vea, 257,2 mil veículos foram pro-
duzidos no país em fevereiro. 

Já as vendas de veículos (o
que engloba veículos leves, cami-
nhões e ônibus e incluindo tam-
bém os importados) apresentou
queda de 0,6% em comparação a
janeiro e aumento de 26,6% em
comparação a fevereiro do ano
passado, com 198.641 veículos
produzidos.

“A boa notícia neste mês de
fevereiro foi a produção, quando
ultrapassamos 257 mil veículos.
Para um mês de fevereiro, que é
um mês curto, é um bom número.
Tivemos um mercado interno
bom, com mais de 198 mil unida-
des comercializadas, o que dá uma
média diária de 9,9 mil unidades
comercializadas. Então o ano está
começando bem”, disse Megale.

Segundo ele, esses números
positivos na produção e na venda
se devem principalmente ao aque-
cimento do mercado interno. “O
primeiro ponto é a confiança. Há
um clima mais otimista, as pes-
soas estão mais confiantes na ma-
nutenção de seus empregos e
achando que o país está voltando
a crescer. O segundo ponto é o fi-
nanciamento. O nível de inadim-
plência está muito baixo no país.
Os bancos estão mais animados
para oferecer crédito”, falou o
presidente da Anfavea.

Programas
Megale também comentou

sobre o programa IncentivAuto,

do governo paulista, que prevê in-
centivos fiscais a montadoras que
façam novos investimentos no
estado. Serão concedidos descon-
tos de até 25% no valor do Impos-
to Sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) para em-
presas que apresentarem planos de
construção ou ampliação de plan-
tas industriais em valores superi-
ores a R$ 1 bilhão. Para se bene-
ficiarem das reduções tributárias,
as companhias deverão gerar pelo
menos 400 novos postos de tra-
balho.

Para Megale, o plano é positi-
vo porque ajuda a reduzir a carga
tributária e mostra sensibilidade
do governo com o setor. Mas, para
ele, a proposta não trará benefíci-
os em curto prazo e não contem-
pla a maior preocupação da indús-
tria automobilística, que são os
créditos acumulados.

“Acho que toda redução de
carga tributária no país é bem-vin-
da. O Brasil tem uma carga tribu-
tária muito elevada para o nosso
setor, muito acima de outros paí-
ses, então, qualquer redução de car-
ga, mesmo que seja de um estado,
é positiva. Mas esse é um progra-
ma que parece que vai ter efeito
mais de médio a longo prazo. A
curto prazo ele não tem efeito. E o
que temos falado é que hoje, a cur-
to prazo, temos um problema que
precisa ser equacionado, que é dos
créditos de ICMS retidos pelo go-
verno de São Paulo”, falou o pre-
sidente da associação.

Segundo ele, essa questão já
está sendo negociada com o go-
verno paulista. “A gente espera que
novas medidas venham no senti-
do de a gente aproveitar esse cré-
dito, talvez até revertendo ele para

novos negócios na indústria”, fa-
lou.

“O que resolveria [o proble-
ma] é a devolução dos créditos,
que são de direito das montado-
ras. Quando, por exemplo, você
compra uma peça, você paga o
ICMS. Quando você exporta o ve-
ículo, a exportação é isenta de
ICMS. E isso fica retido no go-
verno. Isso é dinheiro das monta-
doras. Inclusive, o cálculo do pre-
ço do veículo a ser exportado con-
sidera isso como recurso nosso.
Se isso fica retido no estado e o
estado não devolve para as mon-
tadoras, isso acaba virando preju-
ízo. E isso preocupa as empresas”,
explicou o presidente da Anfavea.
A soma desses  recursos retido,
disse ele, chega a ser superior a
R$ 5 bilhões.

Ford
Sobre o fechamento da fábri-

ca da Ford, Megale disse não po-
der comentar sobre a decisão da
empresa em fechar sua unidade
em São Bernardo do Campo. Ele
disse apenas que a medida deverá
trazer impactos para a região, mas
que espera que os funcionários
dessa unidade sejam absorvidos
por outras montadoras.

“Nos preocupa, naturalmente,
o fechamento de fábricas no Bra-
sil porque a gente entende que o
mercado vai crescer e que o Brasil
tem potencial para ser um dos cin-
co maiores mercados do mundo.
Acho que se a economia trouxer
bons resultados, como a gente es-
pera este ano, nosso mercado vai
continuar crescendo. Nossa proje-
ção é de crescimento de 11,4%, que
poderá até ser superado”, falou
Megale. (Agencia Brasil)
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ARMAZENAGEM. A Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) realiza um estudo para definir a reestruturação de sua
rede armazenadora. A ideia inicial prevê uma redução em 29% da
quantidade de Unidades Armazenadoras (UAs), saindo de 92 para
65. O montante não se refere ao número de imóveis, uma vez que
as UAs são formadas por diversos armazéns e estruturas admi-
nistrativas. Atualmente, a Companhia possui 167 armazéns em
operação e, com o plano, espera-se que haja uma queda de 39.

PROJETOS. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, es-
teve reunida com secretários para discutir os projetos estratégi-
cos do ministério. Estão presentes secretários ou representan-
tes das secretarias de Defesa Agropecuária; Política Agrícola;
Comércio e Relações Internacionais; Agricultura Familiar e Co-
operativismo; Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação; As-
suntos Fundiários; Aquicultura e Pesca; além da diretoria do Ser-
viço Florestal Brasileiro.

ESTIMATIVAS. O agro brasileiro deverá crescer acima da
média mundial nos próximos dez anos, o que eleva a participação
do País como o principal exportador global das carnes (bovina,
frango e suína), milho e açúcar. Essa é uma das conclusões do
Outlook Fiesp 2028 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro,
que reúne novas estimativas para o setor. A pesquisa foi elabora-
da pelo Departamento de Agronegócio (Deagro) da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

MULHERES. Escolaridade foi o principal atributo a influ-
enciar positivamente os rendimentos das mulheres que atuam no
agronegócio. Este é um dos resultados apontados no terceiro e
último volume do estudo “Mulheres no Agronegócio”, elabora-
do pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Apli-
cada), da Esalq/USP. De acordo com a pesquisa do Cepea, o au-
mento do nível de escolaridade das mulheres ocupadas no setor
de 2004 a 2015 respondeu por cerca de 22% do aumento real
observado nos rendimentos médios nesse mesmo período, que
foi de 57%.

FEIRA. A Embrapa participa da primeira edição da ANU-
FOOD Brazil, uma feira de negócios exclusiva para o setor de
alimentos e bebidas, de 12 a 14 de março, das 10h às 19h, no São
Paulo Expo, em São Paulo. O evento segue o modelo da Anuga, a
maior feira de alimentos do mundo, que acontece em Colônia, na
Alemanha, e reúne cerca de sete mil expositores e 160 mil visi-
tantes. 

TRIGO. As importações brasileiras de trigo no primeiro bi-
mestre de 2019 chegaram a 1,23 milhão de toneladas, um volu-
me 13% superior a igual período de 2018. Apenas no mês de
Janeiro de 2019 o Brasil importou nada menos de 620.414,24
toneladas, e em Fevereiro passado um pouco mais de 610 mil
toneladas. “Os valores internos do cereal continuam firmes, ape-
sar dos baixos volumes comercializados, com viés de alta, pela
maior utilização do trigo importado a partir de agora”, explica a
T&F Consultoria Agroeconômica.

OVOS. No dia 7, as expectativas de negócios mais volumo-
sos pelo período do mês não se concretizaram e o mercado de
ovos caminhou dentro de certa normalidade. Com isso, os pre-
ços se mantiveram inalterados nas mesmas bases dos nove dias
anteriores: a caixa de ovos brancos sendo comercializada por
valores entre R$70,00 a R$72,00 e a de ovos vermelhos entre
R$82,00 a R$87,00. 

CONSUMO. Alinhado à missão de contribuir para a evolu-
ção das áreas de alimentos, bebidas e embalagens em benefício
do consumidor e da sociedade, o Instituto de Tecnologia de Ali-
mentos (Ital) coordena dia 14, às 10h, o seminário gratuito “Ali-
mentos 2030 – A mobilização do setor alimentício na promoção
do consumo responsável”. O evento faz parte da programação da
Anufood Brazil, inédita feira de negócios exclusiva de alimentos
e bebidas, que ocorre de 12 a 14 de março no São Paulo Expo.

UNICA. A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA),
aprovou a nomeação de Evandro Gussi como seu diretor-presi-
dente. Formado em Direito pela Faculdade Toledo de Presidente
Prudente, Evandro Gussi é mestre e doutor em Direito pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de
São Paulo, respectivamente. “Queremos continuar a contribuir
com o Brasil. Nosso propósito é garantir bases institucionais que
tragam regras claras e previsíveis ao mercado nacional e interna-
cional”, disse Gussi.

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 Para-
guai 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): Conab, Mapa, Deagro/Fi-
esp/SNA, Cepea/Esalq, Embrapa, Agrolink, Avisite, Ital)

Em operação realizada na
manhã de segunda-feira (11), a
prefeitura de Mangaratiba (RJ),
no litoral fluminense, interditou
as atividades de uma base da Vale
na Ilha da Guaíba. A mineradora
também recebeu uma multa de
R$ 30 milhões.

O Terminal da Ilha da Guaíba
(TIG) foi construído em 1973 e
recebe cerca de 40 milhões to-
neladas de minério de ferro por
ano, que chegam de trem e são
levados de navio ao Porto de
Sepetiba, para exportação. O ter-
minal já havia sido interditado no
dia 31 de janeiro, quase uma se-

mana após o rompimento da bar-
ragem da Vale em Brumadinho
(MG), que resultou em centenas
de mortes. No mesmo dia, po-
rém, a Vale anunciou que obteve
decisão favorável para restabe-
lecer suas atividades.

A prefeitura informou em
seu site que a  nova interdição
ocorre após terem sido constadas
irregularidades nas atividades da
mineradora. Também não teria
sido apresentada a certidão de con-
formidade da licença de operação.
O município alega que as ativida-
des não estão de acordo com as
leis ambientais, e diz ter detecta-

do problemas de poluição com
risco à saúde humana e cobra es-
tudos e análises laboratoriais.

A prefeitura enfatiza ainda
que, embora o imbróglio com a
Vale não seja interessante para o
município, a mineradora deve se
adequar à legislação. A prefeitura
diz também que comunicará ao
Ministério Público Federal
(MPF) acerca das irregularidades.

Em nota, a Vale disse que tem
todas as licenças necessárias para
a regular operação do terminal e
que irá adotar as medidas cabíveis
para garantir o restabelecimento
das suas atividades.

Na interdição realizada em
31 de janeiro, a prefeitura mul-
tou a mineradora em R$ 20 mi-
lhões e cobrou a apresentação
dos documentos que garantem a
licença de operação. De acordo
com o município, eles seriam neces-
sários devido ao armazenamento
temporário do minério no local, ati-
vidade com grande capacidade polui-
dora. No mesmo dia, quando confir-
mou a retomada das operações, a Vale
afirmou que “o terminal apresentou
todas as licenças ambientais válidas
e a prefeitura de Mangaratiba deci-
diu cancelar a ordem de interdição”.
(Agencia Brasil)

Enem terá nova diagramação
 para economizar papel

O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) terá uma nova dia-
gramação na edição deste ano. O
exame não terá mais folha de ras-
cunho. Agora, segundo o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), os cadernos de questões
do Enem terão um espaço em
branco para apoio na elaboração
de cálculos e da redação. 

A medida gerará “uma signi-
ficativa economia com papel e
impressão”, de acordo com o
Inep. Além da mudança na diagra-
mação, os dados biométricos dos
estudantes passarão a ser coleta-
dos com uma pequena esponja que
permite a coleta da digital e pode
ser utilizada mais de três mil ve-
zes. Até o ano passado, a coleta da

digital era feita com uma lâmina
de grafite, individual. 

A capacitação dos colabora-
dores envolvidos na aplicação do
Enem será feita principalmente
a distância, reduzindo a capaci-
tação presencial. Ao todo, cerca
de 500 mil pessoas trabalham na
aplicação das provas. Segundo o
Inep, essa medida eliminará gas-
tos com passagem aérea e ter-
restre, hospedagem, aluguel de
salas e auditórios em diversas
partes do país.

Neste ano, o Enem será apli-
cado nos dias 3 e 10 de novem-
bro. As inscrições estarão aber-
tas de 6 a 17 de maio. Entre 1º
e 10 de abril os estudantes po-
derão pedir isenção da taxa de
inscrição. Nesse mesmo perío-

do, o Inep vai receber as justifi-
cativas dos que faltaram às pro-
vas em 2018.

As medidas que serão adota-
das no Enem fazem parte do
Programa de Redução de Cus-
tos e Otimização dos Recur-
sos Logísticos, um dos seis
pilares do Programa de Mo-
dernização do Inep. O Progra-
ma recorre a um modelo de
tutoria, no qual consultores
externos atuam em conjunto
com as equipes internas. 

Ao todo, o Inep estima uma
economia de R$ 42 milhões nos
exames e avaliações de 2019
que estão a cargo da autarquia.
Economia que, ao longo do ano,
pode ser ainda maior do que a
esperada. “Com a contribuição

de consultores contratados, pre-
tendemos diminuir ainda mais os
custos a partir da redução de des-
pesas adicionais. Todas as me-
didas de economia estão sen-
do adotadas de forma a man-
ter a qualidade na impressão,
distribuição, monitoramento,
segurança e aplicação dos exa-
mes do Inep”, diz o presiden-
te da autarquia, Marcus Vini-
cius Rodrigues, em nota divul-
gada pelo Inep. 

Além do Enem, o Inep é res-
ponsável por avaliações como a
Prova Brasil, o Exame Nacional
para Certificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos (Enc-
ceja) e o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade). (Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017261-30.2015.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila
Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS COSTA SOUZA, Brasileiro,
Casado, Administrador, RG 03682786780, CPF 298.822.978-38, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Fernanda Medina Ghisloti - Epp, EPP, CNPJ: 13.958.302/
0001-19, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 1.770,70
(Outubro/2015), representada pelo cheque n° 000020 no valor de R$ 1.230.00, sacado contra o Banco Itaú
S/A. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias,
efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias
supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade,
e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios,
requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2019. 09 e 12/03

VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA -  EDITAL CITAÇÃO. Prazo
de 15 dias. Processo nº 0003276-47.2011.8.26.0004. O MM Juiz de Direito da
2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa, Comarca de São Paulo/SP, Dr. CARLOS
BORTOLETTO SCHMITT CORRÊA, na forma da lei, etc. FAZ SABER a REAL
VISÃO CONSTRUTORA LTDA., inscr ita no CNPJ sob nº 47.031.281/0001-03,
com endereço na Avenida Mogiana, 2280, bairro Jardim Independência, Cidade
de Ribe i rão Preto/SP,  CEP 14.076-400,  que CONDOMÍNIO CONJUNTO
RESIDENCIAL ALTO DE PINHEIROS - CONDOMÍNIO 2001, ajuizou ação de
RESCISÃO CONTRATUAL e DEVOLUÇÃO de DINHEIRO, tendo por objeto obter
a declaração de rescisão contratual e ser ressarcido de valores pagos. Estando
a ré em lugar ignorado, incerto e não sabido, foi deferida a expedição do
presente EDITAL para CITAÇÃO da empresa ré acima mencionada, para, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis,  que f luirá após o decurso do prazo do
presente edital, CONTESTE a ação, sob pena de serem presumidos verdadeiros
os fatos alegados na inicial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na form ada lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São
Pua lo /SP,  aos  06  de  feve re i ro  de  2019 . Eu ,  Esc reven te ,  d ig i te i . Eu ,
Coordenadora, subscrevi. a) Carlos Bortoletto Schmitt Corrêa, Juiz de Direito.

12  e  13/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016928-21.2014.8.26.0001 A MM. Juiza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Gislaine Maria de
Oliveira Conrado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TO’ TEMPEROS E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ
06.257.628/0001-53, na pessoa de seu representante legal, que Banco do Brasil S/A, ajuizou ação de
cobrança, objetivando o recebimento da quantia de R$ 248.012,77 (duzentos e quarenta e oito mil,
doze reais e setenta e sete centavos) atualizado até 30/06/2014, referente ao contrato para desconto de
títulos n. 152.100.623 firmado em 23/09/2005 com vencimento final em 16/09/2006, não havendo a
cobertura do saldo devedor pela ré. Estando a ré em local ignorado, foi expedido o presente edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem defesa, sob pena de revelia. Em caso de revelia,
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de janeiro de 2019.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1095312-89.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 14ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Tessitore, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Maria Laudelina Garcia Luiz, CPF 096.881.908-70, que Banco Rendimento S/A lhe 
ajuizou ação de Execução, para cobrança de  R$.88.553,38(19/09/2012), oriunda da Cédula de Crédito 
Bancário  CCB  Abertura de Limite C/C Cheque Especial nº 30038/2012 emitido em 18/01/2012, 
encontrando-se o réu em lugar ignorado, deferida a citação por edital para que o mesmo, em 3 dias úteis, 
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado, sob pena de penhora em tantos bens bastem a 
garantia da execução. Em caso de pagamento, a verba honorária será pela metade. No prazo para 
embargos (15 dias úteis), reconhecendo o crédito e depositando 30% do valor, incluindo custas e 
honorários, poderá pagar o restante em 06 parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% ao mês. Em caso 
de revelia, será nomeado curados especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de fevereiro de 2019. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0005612-68.2018.8.26.0007. O Dr. Carlos Alexandre Böttcher,
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Aline
Moreira Lopes de Jesus CPF: 313.071.458-84, que Associação de Instrução Popular e Beneficência - Escola de
Enfermagem CNPJ: 50.228.097/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança pelo Procedimento Sumário, sendo
julgada procedente e condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 7.281,31 (Dezembro/2018), ora em fase
de Cumprimento de Sentença. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena
de ser acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 14/02/2019. 09 e 12/03

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo 0003711-53.2018.8.26.0011. O Dr. Théo Assuar Gragnano,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Fábio
Lima Marques CPF: 298.061.398- 36, que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CNPJ: 61.198.164/
0001-60 ajuizou Ação de Reparação de Danos pelo Procedimento Comum, sendo julgada procedente e
condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 17.331,52 (Março/2018), ora em fase de Cumprimento de
Sentença. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de ser
acrescido de multa de 10% e honorários sucumbenciais de 10% (Art. 523 § 1º e 3º do NCPC), quando serão
penhorados bens para garantia da execução, podendo no prazo de 15 dias, oferecer impugnação. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 23/01/2019. 09 e 12/03

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1004891-25.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo
Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Izabel Dutra da Silva Rodrigues CPF: 185.260.548-05 e Marcelo
Rodrigues CPF: 064.861.828-57 (sócios da requerida EFEITO DIGITAL PRINTING LTDA, CNPJ 14.582.180/
0001-71), com endereço à Rua Kiel, 84, Casa Verde, CEP 02512-050, São Paulo - SP, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Denis Schiavoni ME, objetivando o recebimento
de R$ 4.726,37 (Fevereiro/2015), representada pela nota fiscal de serviços n° 612, no valor de R$ 3.444,00.
Estando os sócios da requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03
dias, efetuem o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embarguem a execução, a fluírem após os
20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela
metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios,
requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
de juros de 1% ao mês. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de dezembro de 2018. 09 e 12/03
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Chega a 12 o número de mortos
por causa de forte chuva em São Paulo

O Corpo de Bombeiros atuali-
zou para 12 o número de mortos em
razão da forte chuva que atingiu a
Grande São Paulo na madrugada e
manhã de segunda-feira (11). Foram
quatro mortes em Ribeirão Pires e

um em Embu das Artes por causa
de deslizamentos, três em São Cae-
tano, dois em Santo André, um em
São Bernardo e um em São Paulo,
por afogamento. Também foram re-
gistrados seis feridos.

A 12ª morte foi um homem
encontrado em um córrego na
Avenida Engenheiro Olavo Alai-
sio de Lima, em Santo André.

O Corpo de Bombeiros atuali-
zou também os acionamentos à cor-

poração em razão das chuvas. Desde
a 0h até as 16h20, foram 123 ocor-
rências de quedas de árvores, 94 des-
moronamentos e desabamentos e
740 chamados por enchentes e
alagamentos.(Agencia Brasil)
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Recomeçou a temporada 2019
da Motogp com muita disputa
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A carioca Chloé Calmon
venceu o Noosa Longboard
Open e largou na frente na cor-
rida pelo título do World Surf
League Longboard Tour 2019
na Austrália. No domingo, ela
derrotou as duas surfistas que
vem lhe impedindo de ser cam-
peã mundial na modalidade pra-
ticada em pranchões como no
início do surfe. Nas semifinais,
passou pelo principal algoz, a
americana Tory Gilkerson, para
quem perdeu o título na final de
2016. E na decisão em Noosa,
bateu a havaiana Honolua
Blomfield que também a deixou
como vice-campeã em 2017.
Neste ano, a WSL está realizan-
do um circuito com quatro eta-
pas para definir os títulos e a
próxima será na última semana
de agosto na Espanha.

“Estou muito feliz por ga-
nhar este evento, mas muito
mais feliz ainda com os rumos
que o longboard está seguindo
agora”, destacou Chloé Calmon.
“Os novos eventos e o novo for-
mato de disputa vão colocar o
longboard numa posição muito
melhor. Teremos mais oportuni-
dades para ganhar o título mun-
dial e mais oportunidades para
mais surfistas poderem compe-
tir, o que é muito legal. Vai ser
muito empolgante isso, pois nos
últimos anos os títulos vinham
sendo decididos em uma úni-
ca etapa, ou duas, agora te-
remos quatro esse ano, o que
é muito bom”.

O Noosa Longboard Open
foi o primeiro evento do ano
promovido pela World Surf
League com a grande novidade
da igualdade na premiação da
categoria feminina com a mas-
culina. E foram as meninas que
fecharam o campeonato no do-
mingo em Sunshine Beach,
onde as ondas de 2-3 pés em
Castaways estavam melhores
do que no palco principal em
Noosa. Chloé Calmon ganhou
pela vitória os mesmos 5.000
dólares do norte-americano
Justin Quintal, que também ba-
teu um campeão mundial na fi-
nal masculina, o defensor do
título Steven Sawyer. O sul-afri-
cano ficou com 2.500 dólares
pelo vice-campeonato, assim
como Honolua Blomfield.

A brasileira construiu a vi-
tória desde as primeiras ondas
surfadas na final, que valeram
notas 5,50 e 6,33. Quando a
havaiana esboçou uma reação
numa onda de 5 pontos, Chloé
respondeu com sua melhor
apresentação, aproveitando
bem uma esquerda mais longa
para mostrar as manobras clás-
sicas dos pranchões e ganhar
nota 7,33. Com ela, totalizou

Chloé Calmon é a campeã
do Noosa Longboard Open

Chloé Calmon

imbatíveis 13,66 pontos, mes-
mo com Honolua Blomfield
chegando perto da virada no
final. A havaiana entrou num
bom ritmo com as séries e
achou boas ondas para tirar
duas notas na casa dos 6 pon-
tos, atingindo 13,03 nas duas
computadas com o 6,53 rece-
bido na última que surfou.  

DIA DA VINGANÇA – O
domingo foi quase como um
dia da vingança para Chloé Cal-
mon, contra as duas surfistas
que vêm lhe tirando a chance de
conquistar o título mundial nos
últimos anos. Especialmente
Tory Gilkerson, a quem agora
derrotou nas semifinais. Em
2016, elas decidiram o título na
final da etapa única na China e a
californiana foi a campeã. Em
2017, tiveram duas etapas e
Chloé ganhou a primeira em
Papua Nova Guiné derrotando
Crystal Walsh, depois de pas-
sar pela mesma Honolua
Blomfield nas semifinais.

A etapa decisiva foi na Chi-
na e Tory Gilkerson apareceu
de novo para impedir que a ca-
rioca seguisse defendendo a li-
derança do ranking, derrotan-
do-a na terceira fase. O cami-
nho ficou livre e a havaiana Ho-
nolua Blomfield ficou com o
título com a vitória na China,
deixando Chloé como vice-
campeã de novo. Em 2018, o
título voltou a ser decidido
numa etapa única em Taiwan e
Gilkerson barrou a carioca
mais uma vez na terceira fase,
na briga pela segunda vaga para
as quartas de final na bateria
vencida pela atual campeã
mundial, Soleil Errico.

Agora, Chloé Calmon co-
meça em primeiro lugar no
ranking com 6.000 pontos, se-
guida por Honolua Bloomfield
com 4.500 e Tory Gilkerson
com 3.550, dividindo o tercei-
ro lugar com a também norte-
americana Rachael Tilly, campeã
mundial de 2015. Entre as qua-
tro semifinalistas do Noosa Lon-
gboard Open, a brasileira era a
única sem um título mundial no
currículo. A pernambucana tri-
campeã sul-americana, Atalanta
Batista, perdeu nas oitavas de fi-
nal e está em nono lugar no
ranking com 1.550 pontos.

Mais informações, notíci-
as, fotos, vídeos e todos os re-
sultados do Noosa Longboard
Open podem ser acessadas na pá-
gina do evento no
www.worldsurfleague.com. A se-
gunda etapa do World Surf Lea-
gue Longboard Tour 2019 é o
Galicia Longboard Pro agendado
para os dias 28 a 31 de agosto em
Pantin, na Galícia, Espanha, mas
que ainda não está confirmado.
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Dovisioso e Márquez reeditam final de 2018

Járcio Baldi

Uma corrida cheia de emo-
ções do inicio ao fim. Assim
começou a temporada 2019
da Motogp. O resultado foi
um “Dèjá vu” de 2018, com
Dovisioso e Márquez dispu-
tando a liderança e o piloto da
Ducati levando a melhor por
0,025s. Os cinco primeiros
pilotos cruzaram a linha numa
diferença de 0,6s. A grande
surpresa foi o 3º posto de Carl
Crutchlow, uma conquista para
quem ficou afastado das pistas
por cerca de quatro meses,
após o grave acidente ocorri-
do na Austrália em outubro do
ano passado, quando foi sub-
metido a uma cirurgia compli-
cada para a reconstrução de
seu calcanhar que teve dezoi-
to fraturas. O piloto inglês fi-
cou bastante emocionado:
“Depois de um péssimo inver-
no no hospital e nas clinicas de
fisioterapia, foi uma grande
surpresa esse pódio”. O vence-
dor, Dovisioso, está confiante
numa boa temporada: “Foi um
bom final de semana, pois não
estávamos bem nesse circuito
durante os testes de inverno.
Apesar de cometer um erro na
última volta consegui superar

Márquez que tinha problemas de
pneus ao final”.

O derrotado ficou feliz pelos
20 pontos conquistados porque
segundo o piloto esse é um cir-
cuito que não vai bem para sua
equipe. O veterano Valentino
Rossi, de 40 anos, cruzou em

quinto numa estupenda corrida
de recuperação, depois de ter lar-
gado em 14º. “Foi uma ótima
corrida, considerando o final de
semana, mas estou preocupado,
porque me parece que começa-
mos a temporada como em 2018.
Ano passado fui terceiro à 0,6s

e este ano com a mesma diferen-
ça fiquei em quinto. Ainda temos
dificuldade na aceleração”.

Enquanto Rossi fez uma cor-
rida de recuperação, seu compa-
nheiro de equipe Viñales teve o
caminho inverso, largando da
pole terminou em 6º. Pelo visto
a Yamaha terá bastante trabalho
pela frente. Apesar de uma bela
corrida o resultado está sob ju-
dice, já que várias equipes entra-
ram com um protesto junto à
corte de apelação, referente a um
acessório aerodinâmico que a
Ducati utilizou à frente da roda
traseira.

A Moto2 estreou os novos
propulsores Triumph de 775cc
tendo um final de prova disputa-
díssimo com Baldassari supe-
rando o suíço Luthi.

Na Moto3 o destaque ficou
com Romano Fenati, que não
venceu, mas deu um show de pi-
lotagem até errar no final e per-
der a liderança. O italiano retor-
nou às pistas depois de ter sido
suspenso do motociclismo ano
passado por atitude antidespor-
tiva. A prova foi vencida pelo ja-
ponês Kaito Toba, conquistando
uma vitória ao país do sol nas-
cente, sem triunfos desde 2007.
A próxima etapa será na Argenti-
na em 31 de março.

F
ot

o/
M

ot
oG

P

Fórmula E: Lucas a dois pontos da liderança

Di Grassi celebra o bom resultado

Lucas Di Grassi obteve um
importante resultado na madru-
gada de domingo (10), em Hong
Kong, durante a disputa pela quin-
ta etapa do Campeonato Mundi-
al de Fórmula E. O segundo lu-
gar registrado pelo brasileiro da
equipe Audi Sport Abt Schaeffler
o colocou a apenas dois pontos
da liderança do torneio, posici-
onando-o para brigar pela ponta
da tabela já na próxima corrida, a

ser disputada no dia 23 de mar-
ço, em Sanya, também na China.

Como previa o próprio Lu-
cas, a corrida foi das mais pro-
blemáticas devido à pequena lar-
gura do traçado montado nas ruas
de Hong Kong e a baixa aderên-
cia do piso por causa da chuva que
caiu antes de largada. A combina-
ção desses fatores dificultou mui-
to as ultrapassagens e forçou os
pilotos a elevar o risco das ma-

nobras, andando sempre perto tan-
to uns dos outros quanto dos mu-
ros e barreiras. Por causa disso a
prova teve várias batidas, uma in-
terrupção de 15 minutos (bandei-
ra vermelha) e duas bandeiras
amarelas para retirada de aciden-
tados com safety car na pista.

O acidente mais importante
aconteceu na penúltima volta. O
então segundo colocado Sam
Bird (Inglaterra, equipe Virgin
Envision Racing) tocou o car-
ro do líder Andre Lotterer
quando disputavam a posição
na curva 2, causando um furo
do pneu e quebra da suspensão
traseira direita que obrigaram
o piloto alemão da DS Teche-
etah a abandonar a corrida.
Bird recebeu a bandeirada em
primeiro, mas a direção de pro-
va analisou a cena e impôs ini-
cialmente cinco segundos de
punição ao britânico, que aca-
bou caindo para o sexto lugar e
cedendo a vitória ao suíço
Edoardo Mortara (Venturi).

Mesmo assim, o resultado
consta como provisório e ainda
pode sofrer alterações segundo

uma possível nova interpretação
a ser dada pelos comissários da
FIA. No meio disso tudo, Lucas,
que chegara em terceiro e já am-
pliara seu recorde para 29 pódi-
os na Fórmula E (58% de todas
as corridas da categoria), subiu
para o segundo lugar na classifi-
cação da prova.

Como o até então líder Jérô-
me D’Ambrosio (Bélgica, Mahin-
dra) abandonou em um dos aciden-
tes, Bird passou ao primeiro lugar
do campeonato, mas agora com Di
Grassi encostando na liderança. O
piloto inglês soma no momento 54
pontos contra 53 do belga e 52 do
brasileiro – que somente nessa
corrida eliminou 17 pontos da des-
vantagem que tinha para o primei-
ro colocado na tabela.

Confira os seis primeiros do cam-
peonato: 1) Sam Bird (Inglaterra, Vir-
gin Envision Racing), 54 pontos; 2)
Jérôme D’Ambrosio  (Bélgica,
Mahindra), 53; 3) Lucas Di Grassi
(Brasil, Audi Sport Abt Schaeffler) e
Edoardo Mortara (Suíça, Venruri), 52;
5) António Félix da Costa (Portugal,
BMW Andretti), 47; 6) Robin Frinjs
(Holanda, Envision Virgin)
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Matheus Leist abandona prova em St Pete:
“infelizmente estava no lugar errado na hora errada”

Na pista onde brilhou em sua
estreia no ano passado, em St
Pete, onde largou em sua primei-
ra corrida na Indy na terceira co-
locação, Matheus Leist espera-
va mais uma vez um bom resul-
tado – mas, assim como na pro-
va de 2018, o brasileiro não con-
verteu o grande potencial por
conta de um abandono provoca-
do após um acidente causado por
um adversário, Ed Jones.

O piloto da equipe Carpenter
bateu forte no muro e seu carro
ficou posicionado na saída de
curva, onde Matheus Leist, que
vinha logo atrás, acabou acertan-
do a roda traseira de Jones. Fal-
taram centímetros para o gaúcho
escapar, mas o choque acabou
danificando sua roda esquerda

traseira e com isso ele também
teve que abandonar a primeira
etapa da temporada 2019 da Indy.

“Vinha bem junto do carro a
minha frente e não vi o carro do
Ed Jones e, quando fui desviar, a
traseira do carro acabou encos-
tando no pneu dele e colocou fim
para minha corrida. Infelizmen-
te, estava no lugar errado na hora
errada. É uma pena porque adoro
a pista de St Pete, a gente tinha
feito o quinto tempo no warm up
e tinha um carro para fazer uma
boa prova”, diz Leist, que foi
campeão da F3 Inglesa em 2016
e, no ano seguinte, focou a car-
reira nos EUA, indo para Indy Li-
ghts e vencendo três corridas, in-
clusive a preliminar da Indy-500
no famoso oval de Indianápolis.
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Matheus Leist

A próxima etapa da Indy será
daqui a duas semanas, disputan-
do pela primeira vez no Circuito

das Americas, em Austin, no Te-
xas, onde também é realizado o
GP dos Estados Unidos de F1.


