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Inflação oficial sobe em fevereiro
puxada por alimentação e educação

Previdência: Bolsonaro
defende negociações

diferentes das do passado
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,81
Venda:       3,81

Turismo
Compra:   3,66
Venda:       3,97

Compra:   4,30
Venda:       4,31

Compra: 147,25
Venda:     176,72

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

21º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

2ª etapa marca estreia de
nova categoria na

competição: Super Rental Campeão do IMSA Wea-
therTech SportsCar Champi-
onship em 2018 e do Campe-
onato Norte-americano de En-
durance, o time da Whelen En-
gineering Racing segue foca-
do para repetir sua performan-
ce na temporada 2019. Depois
de terminar as 12 Horas de
Sebring no pódio nos últimos
três anos, a equipe quer estar
no degrau mais alto na segun-

12 Horas de Sebring: Nasr,
Derani e Curran animados

para brigar pela vitória
da etapa do ano, que aconte-
cerá neste sábado (dia 16).

O brasileiro Pipo Derani,
vencedor das 12 Horas de Se-
bring em 2016 e 2018 pela Ex-
treme Speed Motorsports, pas-
sou a integrar a equipe este ano
e estará ao lado do compatrio-
ta Felipe Nasr e do norte-ame-
ricano Eric Curran no #31
Whelen Engineering Racing
Cadillac DPi-V.R.       Página 8

A segunda etapa da Copa São
Paulo de Kart Granja Viana
acontece neste final de semana
no Kartódromo Granja Viana,
em Cotia (SP). Após a abertura
da temporada com intensas dis-
putas, a organização do torneio
estreará uma das novidades para
a edição de 2019: a categoria
Super Rental, classe promoci-
onal que foi criada para pilotos
poderem competir por um cus-
to mais baixo e fazerem a tran-
sição do kartismo amador para
o profissional.             Página 8 Super Rental
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Sada Cruzeiro e EMS
Taubaté Funvic se enfrentam

nesta quarta-feira
Os times mineiros do Sada

Cruzeiro (MG) e do Fiat/Minas
(MG) fazem jogos atrasados nes-
ta quarta-feira (13) devido a par-
ticipação dos dois no Campeona-
to Sul-Americano de Clubes –
onde a equipe cruzeirense foi
campeã. O grupo minastenista
está no interior de São Paulo para
enfrentar o São Francisco Saú-
de/Vôlei Ribeirão (SP) às 19h,
com transmissão do Canal Vô-
lei Brasil  (http://
canalvoleibrasil.cbv.combr), en-
quanto o elenco celeste recebe o
EMS Taubaté Funvic (SP) às 20h em
confronto que será mostrado no site
Globoesporte.com.        Página 8
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Lucarelli

Ricardo/Álvaro Filho vence
no classificatório, e Brasil terá

força máxima em Doha

Bruno Schmidt ataca observado por Evandro em Fortaleza

O Brasil terá cinco duplas
na fase de grupos do torneio
masculino da etapa de Doha
(Qatar) do Circuito Mundial
de vôlei de praia 2019. Na
terça-feira (12),  Ricardo e
Álvaro Filho (BA/PB) supe-

raram os italianos Marco
Caminati e Alex Ranghieri
por 2 sets a 1 (21/18, 22/
24, 15/10) pelo classifica-
tório, fazendo com que o
país tenha força máxima no
torneio.                     Página 8
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Revisão do
Tratado de
Itaipu será
desafio, diz

presidente do
Paraguai

O presidente do Paraguai,
Mario Abdo Benítez, disse  na
terça-feira (12) que a revisão
do Tratado de Itaipu será um de-
safio para o Brasil e o Paraguai.
Abdo se reuniu com o presi-
dente Jair Bolsonaro, no Palá-
cio do Planalto, durante sua vi-
sita oficial ao país.

“Hoje tocamos em pontos
que trazem desafios para a nos-
sa relação, como Itaipu. Seja
qual for o processo da negoci-
ação, estou seguro que, assim
como foi no início, vai seguir
sendo benéfica para ambos os
povos, fortalecendo nossa co-
nectividade”, disse.    Página 3

EUA retiram
todos os

funcionários de
embaixada da

Venezuela
O governo dos Estados Uni-

dos anunciou a retirada de to-
dos os diplomatas e funcioná-
rios da embaixada norte-ameri-
cana da Venezuela. Nas redes
sociais, o secretário de Estado
norte-americano, Mike Pom-
peo, afirmou que a decisão foi
tomada pela “deterioração” da 
situação no país vizinho.

“Os EUA irão retirar o res-
tante pessoal da embaixada esta
semana. Esta decisão reflete a
deterioração da situação na Ve-
nezuela, bem como a conclusão
de que a presença de funcioná-
rios [dos EUA] tornou-se um
constrangimento para a políti-
ca dos Estados Unidos”, disse
Pompeo no Twitter.     Página 3

O presidente Jair Bolsonaro
disse  na terça-feira (12) esperar
que os parlamentares não façam
alterações profundas na proposta
de reforma da Previdência envia-

da pelo governo ao Congresso
Nacional no mês passado.

“Se não fizermos uma reforma
da Previdência mais próxima des-
sa que enviamos, o Brasil pode

correr um sério risco no tocante a
sua economia”, disse o presiden-
te, participar de eventos com o pre-
sidente do Paraguai, Mario Abdo
Benítez, no Palácio do Planalto.

Bolsonaro voltou a dizer que
não haverá nomeações para car-
gos de confiança ou liberação de
emendas parlamentares em tro-
ca de votos pela reforma previ-
denciária. “Nós vamos liberar as
emendas impositivas, porque
não temos que fugir delas. As
negociações no nível que existia
no passado não existirão no meu
governo”, afirmou.

Em evento no Itamaraty, o pre-
sidente disse acreditar em uma tra-
mitação mais rápida do que a que
ocorreu no ano passado, quando o
então presidente Michel Temer
apresentou uma proposta para re-
formar a Previdência.     Página 4
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Congresso Nacional

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), que calcula a infla-
ção oficial do país, ficou em
0,43% em fevereiro deste
ano. A taxa é superior ao
0,32% em janeiro, segundo
dados divulgados  na terça-
feira (12) pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O IPCA acumula taxas de
0,75% no ano e de 3,89% em
12 meses, de acordo com o
IBGE. A inflação acumulada em
12 meses ficou pouco abaixo da
meta da inflação do governo
federal, que é 4,25%. Página 3
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Conab estima safra de
grãos em 233,3 milhões

de toneladas

Proposta financeira de mais
de R$ 70,5 milhões fica com
1º lote de parques municipais
de SP, entre eles o Ibirapuera

Operação sobre caso
 Marielle foi vazada,

confirmou um dos alvos

Em um dia de relativa cal-
ma no mercado financeiro, o
dólar norte-americana voltou
a fechar em baixa. O dólar co-
mercial encerrou a terça-fei-
ra (12) vendido a R$ 3,817,
com recuo de 0,66% em re-
lação à cotação de segunda-
feira (11).

Dólar cai pela terceira sessão
seguida e fecha em R$ 3,81

Na bolsa de valores, o dia
foi de estabilidade. O Iboves-
pa, índice da B3 (antiga Bolsa
de Valores de São Paulo),
operou com alta em alguns
momentos, mas fechou o pre-
gão com leve queda de 0,2%,
aos 97.828 pontos. (Agencia
Brasil)
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Prefeitura decreta emergência e
anuncia ajuda para vítimas da enchente

A Prefeitura de São Paulo vai
publicar nesta quarta-feira (13)
um decreto de  situação de
emergência para as regiões afe-
tadas pelas enchentes ocorridas
desde a noite do último domin-
go até a manhã de segunda-feira
(11). Além dos benefícios ine-
rentes ao decreto, como isenção
do IPTU e saque do FGTS para
quem se enquadrar nesta situa-
ção, o prefeito Bruno Covas
também anunciou que vai buscar
outras medidas compensatórias
junto ao governo do Estado,
como a isenção da conta de água
e uma linha de crédito na Desen-
volve SP para quem perdeu bens
durante a enchente.

Em coletiva na sede da pre-
feitura, Bruno Covas também
falou sobre os investimentos
nesta área. De acordo com ele,
a prefeitura investiu R$ 160 mi-
lhões, ou 86% dos R$ 185 mi-
lhões previstos com recursos
próprios no orçamento munici-
pal para prevenção de enchentes,
como limpeza de córregos, ga-
lerias e construções de pis-
cinões. O valor total de R$ 580
milhões contempla recursos do
governo do Estado e Federal
para construção de piscinões,
que não foram transferidas no
ano passado. “A limpeza de cór-
regos e de galerias é um traba-
lho realizado com frequência pela
Prefeitura de São Paulo”, obser-
vou o prefeito. “O valor de R$
580 milhões foi a previsão da
Prefeitura, mas que dependeria da
transferência de recursos do go-
verno do Estado e Federal. ”

Ao lado dos secretários mu-
nicipais integrantes do Comitê
de Crise e após realizar uma vi-
sita ao bairro do Ipiranga, um
dos mais atingidos pelos alaga-
mentos, o prefeito detalhou o
cronograma de entrega de novos
piscinões na cidade. “Já entrega-
mos três piscinões neste gover-
no e vamos entregar outros cin-
co até o final de 2020”, disse
Bruno Covas.

A Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras
(SIURB) também abriu licitação
para o projeto de executivo de
outros seis piscinões – a última
fase antes da licitação para cons-
trução - e ainda elabora o proje-
to executivo de mais três. “Es-
tamos discutindo também uma

PPP (Parceria Público-Privada)
para os piscinões. O período para
manifestação de interesse ter-
mina em 29 de março e a ideia é
transferir a gestão e a manuten-
ção dos atuais 31 piscinões da
cidade para iniciativa privada,
sendo que 22 deles serão ampli-
ados e teremos a construção de
mais 15 construídos”, destacou
o prefeito.

Decreto de Emergência
A Prefeitura de São Paulo vai

publicar nesta quarta-feira (13)
um decreto de situação de emer-
gência delimitando as áreas afe-
tadas pelas enchentes ocorridas
desde a noite do último domin-
go até a manhã da segunda-feira
(11). A Secretaria Municipal das
Subprefeituras elabora o mapa,
que permitirá que as pessoas afe-
tadas pelos alagamentos possam
sacar o FGTS.

De acordo com lei federal,
as pessoas poderão sacar quan-
tias de até R$ 6.220,00.

Linha de Crédito
O prefeito Bruno Covas vai

solicitar ao governo do Estado a
abertura de linha de crédito com
juros subsidiados no programa
estadual “Desenvolve SP” para as
pessoas afetadas pelas enchentes.
O pedido será apresentado nesta
quarta-feira (13) durante uma
reunião com o governador de São
Paulo, João Doria, com os pre-
feitos da região metropolitana.

Durante a reunião, o prefei-
to Bruno Covas também solici-
tará a isenção da cobrança de
conta de água aos moradores
atingidos pelos alagamentos.

Assistência Social
A Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS) vem prestando
acolhimento às vítimas das en-
chentes na sua rede socioassis-
tencial e oferecendo insumos
como cestas básicas, kits higie-
ne e limpeza, colchões e cober-
tores aos desabrigados. Já foram
atendidas 1.010 famílias.

“A assistência às famílias
continua nesta terça-feira. Esta-
mos com dois pontos de atendi-
mento na Vila Prudente, para as
pessoas que ainda não foram ca-
dastradas. A Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimen-

to Social está fazendo as visitas
e garantindo o apoio da Prefeitu-
ra para os que foram afetados”,
disse o secretário José Castro.

A secretaria possui uma das
maiores redes de serviços soci-
oassistenciais da América Lati-
na, com 148 serviços para po-
pulação em situação de rua e
aproximadamente 22 mil vagas,
sendo 18.411 de acolhimento.

Para atendimento, a Secreta-
ria conta com mais de 600 ori-
entadores do Serviço Especi-
alizado de Abordagem Social
(SEAS), Coordenação de Pron-
to Atendimento Social (CPAS),
54 Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS), 30
Centros de Referência Especi-
alizados de Assistência Social
(CREAS) e 6 Centros de Refe-
rência Especializado para Popu-
lação em Situação de Rua (Cen-
tro POP).

Pela extensão das áreas atin-
gidas, a SMADS realocou parte
da equipe do SEAS para uma
ação de força tarefa nas regiões
mais afetadas, como Ipiranga.

Atendimentos de Saúde
Por conta dos alagamentos

que atingiram diferentes pontos
da capital paulista nos últimos
dias, as Unidades de Vigilância
em Saúde (UVIS), da Secretaria
Municipal da Saúde (SMS), es-
tão reforçando as orientações,
que já fazem parte da rotina, so-
bre os cuidados em áreas propí-
cias a alagamento e sintomas de
doenças como a leptospirose.

As equipes dos serviços de
saúde das regiões atingidas por
alagamentos e os Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS), que atu-
am diretamente com as comuni-
dades por meio de visitas regula-
res, estão empenhados na orien-
tação correta sobre os cuidados
para evitar contaminações.

Sintomas:
É importante que a popula-

ção fique atenta a sintomas e pro-
cure um serviço de saúde caso
apresente:

Febre
Calafrios
Diarreia
Náuseas e vômitos
Icterícia (olhos e pele ama-

relados)
Fezes claras

Urina escura
Ferimentos
Fraqueza e cansaço
Falta de apetite
Sangramentos
Nesses casos, reportar ao

médico que teve contato com
água da enchente.

A população atingida pelos
alagamentos deve ainda verificar
se a carteira de vacinação está
atualizada e, havendo dúvidas,
procurar a Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima.

Zeladoria
As equipes de varrição con-

centram esforços nos principais
pontos de alagamentos, priori-
zando os serviços de coleta de
entulho, volumosos e lavagem
das vias usando água reutilizável.

As equipes de limpeza estão
com 230 agentes deslocados
para a região do Ipiranga, mais
115 agentes atuando na Vila Ma-
riana e outros 110 ajudantes vin-
dos de outras regiões. Ao todo,
foram 455 pessoas mobilizadas
durante o dia.  “As equipes de
limpeza continuam realizando o
trabalho iniciado ontem, percor-
rendo as áreas afetadas. Todo o
material que foi colocado nas
ruas ontem à noite foi removido
esta manhã. Esse processo con-
tinuará sendo executado”, disse
o secretário das Subprefeituras,
Alexandre Modonezi.

A secretaria estima que as
equipes de limpeza trabalhem
nos locais atingidos até o final
da semana com o auxílio de ca-
minhões de hidrojato e tratores.
A limpeza das vias principais será
concluída nesta terça-feira.

A Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana (Amlurb) rea-
liza a 7ª edição do Plano Chuvas
de Verão, que consiste na inten-
sificação da limpeza de bueiros
e ramais durante o período de
chuvas. O objetivo é evitar pon-
tos de alagamento nas bacias da
cidade.

Em 2018, foram realizadas
1.231.659 operações de limpe-
zas de boca de lobo e bueiros.
Em relação aos resíduos descar-
tados nas ruas, no mesmo ano,
foram recolhidos aproximada-
mente 831.12 mil toneladas de
resíduos de varrição, varrição
mecanizada e entulho.

Proposta financeira de mais de R$ 70,5 milhões fica com
1º lote de parques municipais de SP, entre eles o Ibirapuera

Na abertura dos envelopes da
licitação da concessão do  Par-
que Ibirapuera, realizada na se-
gunda-feira, (11), a empresa
Construcap apresentou a melhor
proposta financeira pelos 35
anos de concessão dos parques:
R$ 70,5 milhões. A outorga mí-
nima fixada pela Prefeitura de
São Paulo para o 1 º Lote de Par-
ques paulistanos, que inclui além
do Ibirapuera outros cinco em
outras regiões da cidade (Jacin-
tho Alberto, Eucaliptos, Tenen-
te Brigadeiro Faria Lima, Laje-
ado e Jardim Felicidade) era de
R$ 2,1 milhões. A proposta fi-
nanceira que ficou em primeiro
lugar representa mais de 33 ve-
zes o valor mínimo. O outro con-
corrente, Grupo Cataratas, apre-
sentou proposta financeira de
R$ 25,4 milhões.

A Prefeitura também rece-
berá uma outorga variável, ao
longo de toda a concessão, esti-
mada em R$ 82,4 milhões, cor-
respondente a 1,12% sobre a

receita bruta da concessionária.
A vencedora será a responsável
pela prestação dos serviços de
gestão, operação e manutenção
dos seis parques. Também res-
ponderá pela execução de obras
e serviços de engenharia nos
equipamentos.

O valor mínimo previsto para
ser investido nos parques (e de-
finido pela concessão) é de R$
167 milhões. Serão feitos inves-
timentos na implantação e me-
lhoria de equipamentos esporti-
vos, playground, pistas de cami-
nhada, iluminação, mobiliário,
dentre outros.

A partir de agora a licitação
entra na fase de recursos. Pos-
teriormente, em uma nova ses-
são serão abertos os envelopes
contendo os documentos refe-
rentes à garantia da proposta fi-
nanceira, da habilitação jurídica,
da técnica e da econômico-fi-
nanceira. A empresa só será de-
clarada vencedora se atender às
exigências legais na documenta-

ção apresentada no segundo en-
velope. A qualificação final será
divulgada em ata a ser publicada
no Diário Oficial do Município.

Os recursos provenientes
desta concessão serão destina-
dos ao Fundo Municipal de De-
senvolvimento Social (FMD). O
objetivo do fundo é garantir que
as receitas auferidas sejam re-
vertidas em investimento para
áreas prioritárias como saúde,
educação, segurança, habitação,
transporte, mobilidade urbana,
assistência social e investimen-
tos nos campos de atuação das
subprefeituras.

Concessão do Ibirapuera +
parques da periferia (Jacintho
Alberto, Eucaliptos, Ten Brig
Faria Lima, Lajeado e Jardim Fe-
licidade) - Resumo receita total
(R$1.000,00)

Sobre o Edital
Tipo de contrato: Concessão

de serviços
Objeto: Concessão para a

prestação dos serviços, gestão,
operação e manutenção dos  Par-
ques Ibirapuera, Jacintho Alber-
to,  Eucaliptos, Tenente Briga-
deiro Faria
Lima, Lajeado e Jardim Felici-
dade, precedida de obras e ser-
viços de engenharia.

Modalidade de
licitação: Concorrência Interna-
cional

Critério de julgamento:  mai-
or oferta pela outorga fixa única
(Oferta mínima: R$ 2,1 milhões).

Período de transição:
- Mês zero:  Lajeado 

e Tenente Brigadeiro Faria Lima
- 7º mês:  Eucaliptos  e 

Ibirapuera (no caso do Ibirapuera,
o concessionário acompanhará a
operação do equipamento
pela SVMA durante os seis pri-
meiros meses da assinatura do con-
trato. Depois, a  SVMA  acompa-
nha a operação do concessioná-
rio por mais dois meses).

- 13º mês: Jacintho
Alberto e Jardim Felicidade

Saúde disponibiliza vacinação contra
Febre Amarela em estações de trem e

terminais de ônibus da Zona Leste
A Secretaria Municipal

da Saúde (SMS) está dispo-
nibilizando postos volantes
para vacinação contra Febre
Amarela em nove estações
da CPTM das linhas Coral
(11) e Safira (12), além de
dois terminais de ônibus da
região leste da cidade neste
mês de março. A ação visa
facilitar o acesso e garantir
a imunização da população. 

A vacina será disponibi-
l i z ada  nos  d i a s
12,14,19,21,26 e 28 de mar-
ço, ou seja, às terças e quin-
tas- fe i ras  des te  mês .  Nas

estações Itaquera, Dom Bos-
co, José Bonifácio, Guaiana-
ses, São Miguel, Jardim He-
lena, Itaim Paulista e Jardim
Romano da CPTM e no ter-
minal de ônibus Cidade Ti-
r aden te s  o  a t end imen to
acon tece rá  da s  16h  à s
20h30.  Já  na es tação Co-
mendador Ermelino, será das
9h às 18h. No Terminal Me-
tropol i tano São Mateus  o
horário de atendimento será
dividido em dois turnos, das
8h às 11h e das 17h às 19h. 

Vale ressaltar que a vaci-
na continua disponível em

todas as Unidades Básicas
de Saúde da capital de se-
gunda a sexta e aos sábados
nas AMA/UBS Integradas na
cidade. Após a aplicação da
dose ,  são  necessá r ios  10
dias para a vacina oferecer
proteção efetiva.

Em novembro do ano pas-
sado, a prefeitura lançou o
Plano Municipal de Enfren-
tamento às Arboviroses, que
prevê, entre outras coisas, a
intensificação da vacinação
contra a febre amarela e a
busca por pessoas que ainda
não se protegeram contra a

doença. A cobertura atual da
vacina de febre amarela na
capital paulista é de 78,76%,
o que equivale a mais de 9,2
milhões de doses aplicadas. A
meta é chegar a 95%.

No ano passado foram 13
casos de febre amarela con-
t ra ídos  na  c idade  de  São
Paulo ,  que  resu l ta ram na
morte de seis pessoas. Ne-
nhum caso de febre amarela
foi registrado em 2019. 

Serviço
Datas: 14, 19, 21, 26 e

28 de março

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 ) 
Não era desta vez que o vereador e presidente do Parlamento

paulistano Eduardo Tuma (PSDB) tinha que entrar pra história
como o mais jovem no exercício da prefeitura. O caos climático

livrou-o de ter que assumir o que os Séculos impõem à Pauliceia
Desvairada.       

P R E F E I T U R A  ( S P )  
O ex-vice de Doria (PSDB) Bruno Covas (PSDB) não tá pre-

ocupado com o que pensam a seu respeito (leia-se acusações) de
que é um ‘turistinha’ de passagem no Palácio Matarazzo. Tá pre-
ocupado em melhorar a zeladoria da cidade. Milagres, só direto

com São Pedro.         

A S S E M B L E I A  ( S P ) 
O sobrinho-neto do marechal Castello Branco (1º Presidente

do período dos governos militares no Brasil - 1964 a 1985), que

toma posse no próximo 15 março, deve ser o deputado a concor-
rer à 2ª Secretaria (prefeitura) da Mesa. O PSL pode concorrer

cargo a cargo.  

G O V E R N O  ( S P ) 
Enquanto o governo Bolsonaro-Mourão marcha fora do com-

passo pelo fato de não ter completado sequer 3 meses no Poder,

o governo Doria-Rodrigo marcha de forma aliada e alinhada pra
dominar e reinar nos campos das guerras até a batalha final em
2020.     

C O N G R E S S O 
A coisa tá tão pouco profissional - no sentido de dar às banca-

das o que elas precisam pra sobreviver (eleições municipais 2020
e reeleições ao Senado e Câmara Federal), de governos estaduais

2022 - que amadores terão que fazer ‘madureza’ de sobrevivên-
cia.

      
 P R E S I D Ê N C I A 
Governo Bolsonaro-Mourão é aquele time de futebol que em

tese tem tudo pra vencer as próximas partidas, por conta dos ad-
versários históricos estarem com seus times bem enfraquecidos

e sem dinheiro necessário pra subornar os árbitros e os ‘bandei-
ras’.                  

P A R T I D O S 
Seja qual for a votação pra que os crimes de ‘caixa 2’ - come-

tidos com variações pra ‘caixa 3’ tipo ‘doação legal’ - sejam jul-
gados criminalmente pela Justiça (até o Supremo) ou pela Justi-
ça Eleitoral pode ser a senha pra continuidade ou a diminuição

das fraudes.      

H I S T Ó R I A S 
O que já está em jogo, pros militares das 3 Forças Armadas

brasileiras (em especial o Exército) é resgatar e manter a credi-

bilidade de ter voltado ao governo pela via do voto direto. A mis-
são agora é de escoltar e levar Bolsonaro-Mourão até 2022 e de

lá a 2026.            

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

rência das  liberdades (possíveis) de imprensa. Ele está dirigen-

te na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu
a Medalha Anchieta na Câmara de São Paulo e o Colar de Honra
ao Mérito na Assembleia de São Paulo.
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Revisão do Tratado de Itaipu
será desafio, diz presidente

do Paraguai
O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, disse  na

terça-feira (12) que a revisão do Tratado de Itaipu será um
desafio para o Brasil e o Paraguai. Abdo se reuniu com o pre-
sidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, durante sua
visita oficial ao país.

“Hoje tocamos em pontos que trazem desafios para a nos-
sa relação, como Itaipu. Seja qual for o processo da negocia-
ção, estou seguro que, assim como foi no início, vai seguir
sendo benéfica para ambos os povos, fortalecendo nossa co-
nectividade”, disse.

Os dois países se preparam para a revisão do Anexo C do
Tratado de Itaipu, que dispõe sobre as bases financeiras do em-
preendimento. A binacional do Brasil e do Paraguai conta com
orçamento anual de US$ 3,5 bilhões, dos quais 70% destinam-
se ao pagamento da dívida da construção, que deverá ser quitada
até dezembro de 2022, quando vence do Anexo C do tratado.

Hoje, cada país tem direito a metade da energia produzida
pela usina, mas o Paraguai usa apenas cerca de 15% do total.
Pelo tratado, o Brasil tem preferência de compra da energia ex-
cedente dos paraguaios. Esse é um dos termos que o Paraguai
quer rever na negociação, para que o país tenha mais autonomia
sobre sua energia excedente, abrindo a possibilidade, por exem-
plo, de venda para outros países ou ainda de colocar no livre
mercado do Brasil.

A usina é recordista mundial de geração de energia, com mais
de 2,6 bilhões de megawatts-horas (MWh) acumulados desde o
início de sua produção, em 1984. No ano passado, com 96,6
milhões MWh de energia gerada, a usina abasteceu 15% do mer-
cado de energia elétrica brasileiro e 90% do paraguaio.

Novas pontes
Bolsonaro e Abdo também conversaram sobre a construção

de mais duas pontes entre Brasil e Paraguai, que devem custar
cerca de US$ 70 milhões, cada uma.

Um das pontes será construída sobre o Rio Paraná e ligará a
cidade paranaense de Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Puerto
Presidente Franco. Essa ficará a cargo do Brasil e deverá servir
para desafogar o intenso fluxo na Ponte da Amizade, que liga Foz
do Iguaçu à Ciudad del Este. A obra será custeada pela margem
brasileira de Itaipu Binacional.

A outra ponte, sobre o Rio Paraguai, que ficará a cargo do
país vizinho, será custeada pela margem paraguaia de Itaipu. Essa
ponte ligará a cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul,
a Carmelo Peralta, no Paraguai. O objetivo é facilitar o acesso
ao Oceano Pacífico.

Após reuniões no Palácio do Planalto, os dois presidentes
deram declarações à imprensa e seguiram para o Palácio Itama-
raty, onde foi oferecido um almoço a Abdo. Ele embarca ainda
hoje de volta à Assunção, capital do Paraguai. (Agencia Brasil)

EUA retiram todos
os funcionários de

embaixada da
Venezuela

O governo dos Estados Unidos anunciou a retirada de todos
os diplomatas e funcionários da embaixada norte-americana da
Venezuela. Nas redes sociais, o secretário de Estado norte-ame-
ricano, Mike Pompeo, afirmou que a decisão foi tomada pela
“deterioração” da  situação no país vizinho.

“Os EUA irão retirar o restante pessoal da embaixada esta
semana. Esta decisão reflete a deterioração da situação na Vene-
zuela, bem como a conclusão de que a presença de funcionários
[dos EUA] tornou-se um constrangimento para a política dos
Estados Unidos”, disse Pompeo no Twitter.

Sanções
Em comunicado do Departamento de Gabinete do Tesouro

de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), o governo norte-
americano anunciou  na segunda-feira (11) sanções a um banco
com sede na Rússia por manter negócios com o presidente “ile-
gítimo” da Venezuela, Nicolás Maduro.

O Evrofinance Mosnarbank (VTB Bank), banco de propri-
edade russa e venezuelana, é a primeira instituição financeira
estrangeira punida por seus vínculos com a Venezuela. No
caso, o banco mantinha negócios com a estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA).

Pela decisão, serão congelados  ativos e proibidas transações
com indivíduos ou entidades dentro dos Estados Unidos ou em
trânsito no país.

Alerta
“O regime ilegítimo de Maduro se beneficiou do sofri-

mento do povo venezuelano”, disse o secretário do Tesouro,
Steven T. Mnuchin. “Esta ação demonstra que os Estados Uni-
dos vão tomar medidas contra instituições financeiras estran-
geiras que sustentam Maduro, regime ilegítimo e que contri-
bui para o colapso econômico e crises humanitárias, que as-
solam o povo da Venezuela.”

O texto informa ainda que assim como os Estados Unidos,
mais de 50 países apoiam Juan Guaidó, autodeclarado presiden-
te da Venezuela, como representante do governo venezuelano.

No documento, há detalhes sobre a parceria firmada entre o
então presidente Hugo Chávez, em 2011, e os russos no banco
VTB Bank. Segundo o Tesouro norte-americano, VTB Bank é o
segundo maior banco da Rússia. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que calcula a inflação oficial do
país, ficou em 0,43% em feve-
reiro deste ano. A taxa é superior
ao 0,32% em janeiro, segundo
dados divulgados  na terça-feira
(12) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

O IPCA acumula taxas de
0,75% no ano e de 3,89% em 12
meses, de acordo com o IBGE.

A inflação acumulada em 12
meses ficou pouco abaixo da
meta da inflação do governo fe-
deral, que é 4,25%.

A inflação de fevereiro foi
puxada principalmente pelos ali-
mentos, que tiveram inflação de
0,78% no mês, e pelos gastos
com educação, que cresceram
3,56% no período.

Entre os responsáveis pela alta
de preços do grupo alimentação

estão o feijão-carioca (51,58%),
a batata-inglesa (25,21%), as hor-
taliças (12,13%) e o leite longa
vida (2,41%).

Os gastos com educação fo-
ram puxados pelos reajustes pra-
ticados no início do ano letivo.
As mensalidades dos cursos re-
gulares subiram, em média,
4,58% e foram o item individu-
al que mais contribuiu para o re-
sultado do IPCA em fevereiro.

Também registraram inflação
os grupos habitação (0,38%),
artigos de residência (0,2%),
saúde e cuidados pessoais
(0,49%) e despesas pessoais
(0,18%). Os custos com comu-
nicação permaneceram estáveis
em relação a janeiro.

Por outro lado, registraram
deflação (queda de preços) os
grupos vestuário (0,33%) e trans-
portes (0,34%). (Agencia Brasil)

Recuperações judiciais têm queda de
44,7% e falências avançam 27,1%

Os pedidos de recuperação
judicial no país caíram 44,7%
em fevereiro na comparação
com o mesmo mês do ano pas-
sado, aponta indicador da em-
presa de consultoria Serasa Ex-
perian. Em relação a janeiro, foi
registrado recuo de 23,2%. No
total, foram 73 requerimentos
em fevereiro deste ano e 95 em
janeiro. As micro e pequenas
empresas lideraram os pedidos,
com 36, seguidas pelas grandes
(20) e médias (17).

As falências, por outro lado,
avançaram 27,1% em relação a

fevereiro de 2018. Foram 122
pedidos em fevereiro deste ano,
ante 96 no ano passado. Na com-
paração com janeiro,
houve acréscimo de 62,7% no
total de requerimentos. Em ja-
neiro, foram 75 registros de fa-
lência. O destaque, novamente,
são as micro e pequenas empre-
sas com 59 pedidos no segundo
mês do ano, enquanto os médi-
os e os grandes empreendimen-
tos fizeram 39 e 24 pedidos, res-
pectivamente.

Para os economistas da Se-
rasa Experian, as oscilações re-

fletem “o quanto a atividade em-
presarial segue influenciada pe-
los efeitos da estagnação da eco-
nomia, que persiste diante dos
sinais de recuperação muito
abaixo das expectativas”.

Bimestre
No primeiro bimestre do

ano, os pedidos de recuperação
judicial caíram 13,8% em rela-
ção a igual período do ano pas-
sado, somando 168 requerimen-
tos. Em janeiro e fevereiro de
2018, foram registradas 195
solicitações. As micro e peque-

nas empresas lideram o número
de pedidos, com 98 ocorrênci-
as, seguidas pelas médias (42) e
grandes empresas (28).

Em relação às falências, hou-
ve um aumento de 12,6% no pri-
meiro bimestre do ano na com-
paração com janeiro e fevereiro
de 2018. Foram 197 pedidos
neste ano e 175 no ano passado.
Novamente, destacam-se as mi-
cro e pequenas empresas com 98
falências requeridas. As médias
empresas somaram 59 requeri-
mentos e as grandes, 40. (Agen-
cia Brasil)

Conab estima safra de grãos em
 233,3 milhões de toneladas

Plantação de milho

A safra de grãos 2018/2019
deve alcançar a marca de 233,3
milhões de toneladas, uma redu-
ção em relação ao levantamento
anterior, de 0,4%. Em relação à
safra 2017/2018, a previsão in-
dica aumento de 2,5%. Os dados
do 6º levantamento foram divul-
gados  na terça-feira (12) pela
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab).

“Tivemos algumas dificulda-
des climáticas. Houve uma que-
bra na soja, no arroz e no feijão,
mas o milho teve desempenho
muito bom e o algodão também.
Isso é suficiente para atender ao
nosso consumo interno com bas-
tante tranquilidade e cumprir os
compromissos de exportações,
sem problemas”, disse o diretor do
Departamento de Comercialização
e Abastecimento da Secretaria de
Política Agrícola do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Silvio Farnese.

Apesar da redução em rela-
ção ao levantamento anterior, a
Conab destaca que a safra atual
será a segunda maior da série
histórica do país. “O bom de-
sempenho é impulsionado pela
melhora da produção do milho
na segunda safra do grão”, diz a
companhia.

Para a segunda colheita do
milho, a expectativa é que a pro-
dução chegue a 66,6 milhões de
toneladas, volume 23,6% supe-
rior ao registrado na safra pas-
sada. “Esse resultado é reflexo
da maior área”, afirma o supe-
rintendente de Informações do

Agronegócio da Conab, Clever-
ton Santana. “Com 80% dos
grãos já plantados, os agriculto-
res devem destinar 12 milhões
de hectares para plantio em vez
dos 11,5 milhões de hectares da
safra passada”.

Segundo a Conab, o estudo
mostra que o algodão também
teve destaque positivo, chegando
a uma produção de até 2,6 milhões
de toneladas da pluma, cresci-
mento de 28,4%. A área plantada
chegou a 1,6 milhão de hectares.

Por outro lado, a soja, res-
ponsável por cerca de 49% da
produção nacional de grãos, terá
redução de 4,9%, chegando a
113,5 milhões de toneladas. A
quebra de safra, prevista em 5,8
milhões de toneladas, pode ser
observada em importantes esta-
dos que cultivam a oleaginosa,
como Paraná, Goiás, Mato

Grosso do Sul e a região do
Matopiba, principalmente na
Bahia. Mesmo assim, esta é a
terceira maior produção já regis-
trada, chegando próximo ao vo-
lume total de soja produzidos
pelo país na safra 2004/2005.

O feijão também apresentou
produção menor na primeira sa-
fra. Com uma colheita de 987,5
mil toneladas, a queda pode che-
gar a 23,2%. Com menos pro-
duto no mercado, o preço da le-
guminosa está atrativo para os
produtores, o que incentiva mai-
or área plantada na segunda sa-
fra do grão, que poderá resultar
em uma produção de 1,36 mi-
lhão de toneladas. O número é
impulsionado pelo aumento do
feijão tipo cores, que tende a
crescer em 28%, e na variedade
preto, com alta de 20,9%. No
caso do feijão-caupi, a tendên-

cia é de uma queda de 6%, prin-
cipalmente pela expectativa de
redução da área cultivada em
Mato Grosso.

O diretor de Política Agríco-
la e Informações da Conab, Gui-
lherme Bastos, explicou que a
perda da soja teve impacto do
período de seca, entre dezembro
e início de janeiro. “Com isso,
principalmente as variedades
mais precoces sofreram. Havia
a expectativa de que as varieda-
des de ciclo médio tivessem re-
cuperação, mas não consegui-
ram. No entanto, as variedades
do ciclo tardio devem ter se be-
neficiado por esse regime de
chuvas um pouco mais normali-
zado agora em fevereiro. Com
relação ao feijão, a mesma situ-
ação aconteceu”, disse Bastos.

Sobre o abastecimento de
arroz no país, o diretor afirmou
que a produção brasileira não é
suficiente para atender a toda a
demanda interna e que sempre há
necessidade de importação. Se-
gundo ele, o consumo interno é
de cerca de 12 milhões de tone-
ladas. A previsão para a produ-
ção de arroz é de 10,6 milhões
de toneladas nesta safra.

Área plantada
A área semeada na safra

2018/2019 está estimada em
62,9 milhões de hectares e se
confirma como a maior já regis-
trada no país. O crescimento es-
perado é de 1,9%, ou 1,15 mi-
lhão de hectares, em relação à
safra passada. (Agencia Brasil)
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Indicador sobre tendências do
mercado de trabalho recua em fevereiro

O Indicador Antecedente de
Emprego (Iaemp), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), recuou
1,8 ponto de janeiro para feve-
reiro e chegou a 99,3 pontos, em
uma escala de zero a 200. A que-
da veio depois de o indicador
subir 10,3 pontos nos três me-
ses anteriores. O Iaemp busca
antecipar tendências futuras do
mercado de trabalho, com base

na opinião de consumidores e
empresários da indústria e dos
serviços.

Segundo o economista Ro-
dolpho Tobler, a queda em feve-
reiro não parece significar uma
reversão da tendência de alta que
vinha ocorrendo nos meses an-
teriores. O resultado sugere ape-
nas que a recuperação do merca-
do de trabalho continuará ocor-

rendo de forma lenta e gradual.
Outro índice de mercado de

trabalho, o Indicador Coinciden-
te de Desemprego (ICD), no en-
tanto, apresentou melhora de ja-
neiro para fevereiro. Calculado
com base na opinião de consu-
midores sobre o desemprego
atual, o indicador recuou 2,4
pontos em fevereiro, para 92,1
pontos, em uma escala de zero a

200 (em que quanto menor a
pontuação, melhor o resultado).

Com isso, a queda fica acu-
mulada em 8,1 pontos nos últi-
mos quatro meses. De acordo
com Tobler, embora ainda se
encontre em patamar elevado, a
queda no indicador sinaliza evo-
lução favorável da taxa de de-
semprego neste início de ano.
(Agencia Brasil)

Governo quer leiloar seis terminais
portuários no Pará

Após o leilão de concessão
de 12 aeroportos e da ferro-
via Norte-Sul, previstos para
março, o próximo passo do
governo será conceder à ini-
ciativa privada a exploração de
cinco áreas portuárias em Be-
lém e uma em Vila do Conde,
no Pará. O leilão, marcado
para o dia 5 de abril, na Bolsa
de Valores de São Paulo, pre-
vê investimentos de R$ 430
milhões nas seis áreas.

Todas as seis áreas são des-

tinadas à movimentação e ar-
mazenagem de granéis líqui-
dos (combustíveis). De acor-
do com o Ministério da Infra-
estrutura, o valor mínimo de
outorga começará em R$ 1. A
medida, segundo a pasta, visa
a assegurar o maior percentu-
al de investimento e não a ge-
ração de caixa para a União.

O ministério aposta que
com o leilão haverá maior
competitividade e melhoria na
logística de abastecimento de

combustíveis na Região Nor-
te do país.  “Essa parceria será
fundamental para o desenvolvi-
mento e a competitividade do
setor portuário do país”, ava-
lia o ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio Gomes de Freitas.

Os investimentos nas cin-
co áreas do Porto de Belém
devem totalizar R$ 304,3 mi-
lhões. Em três áreas, os con-
tratos para a movimentação e
armazenamento de granéis lí-
quidos têm duração de 15

anos, podendo ser prorroga-
dos por igual período. Nas
duas restantes, o prazo é de 20
anos, também prorrogáveis
por igual período.

Já em Vila do Conde, o
contrato de arrendamento do
terminal é de 25 anos, prorro-
gável por 25. A previsão de in-
vestimento é de R$ 126,3 mi-
lhões. Com a ampliação, a mo-
vimentação de granéis líquidos
será ampliada em 4 milhões to-
neladas/ano. (Agencia Brasil)
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O presidente Jair Bolsona-
ro disse  na terça-feira (12)
esperar que os parlamentares
não façam alterações profundas
na proposta de reforma da Pre-
vidência enviada pelo governo
ao Congresso Nacional no mês
passado.

“Se não fizermos uma re-
forma da Previdência mais pró-
xima dessa que enviamos, o
Brasil pode correr um sério ris-
co no tocante a sua economia”,
disse o presidente, participar
de eventos com o presidente
do Paraguai, Mario Abdo Be-
nítez, no Palácio do Planalto.

Bolsonaro voltou a dizer que
não haverá nomeações para car-
gos de confiança ou liberação de
emendas parlamentares em tro-
ca de votos pela reforma previ-
denciária. “Nós vamos liberar as
emendas impositivas, porque

Previdência:
Bolsonaro defende

negociações diferentes
das do passado

não temos que fugir delas. As
negociações no nível que exis-
tia no passado não existirão no
meu governo”, afirmou.

Em evento no Itamaraty, o
presidente disse acreditar em
uma tramitação mais rápida do
que a que ocorreu no ano pas-
sado, quando o então presiden-
te Michel Temer apresentou
uma proposta para reformar a
Previdência. “É difícil, mas
acredito que vai ser possível
aprovar. Acredito que, desta
vez, [o tema] vai ter a agilida-
de que merece.”

O texto está na Câmara dos
Deputados e depende da for-
mação das comissões para tra-
mitar. Sugestões de alterações
no texto foram feitas por líde-
res de partidos em uma reunião
com o presidente, na semana
passada. (Agencia Brasil)

O delegado Giniton Lages,
chefe da Delegacia de Homicí-
dios do Rio de Janeiro, afirmou
na terça-feira (12) que haverá
uma segunda etapa de investiga-
ções sobre o assassinato da ve-
readora Marielle Franco (PSOL-
RJ) e do motorista Anderson
Gomes. Nesta fase, serão inves-
tigados possíveis mandantes do
crime e o paradeiro do carro uti-
lizado no dia do assassinato.

De acordo com Lages, nesta
segunda etapa será investigada
ainda a motivação do atirador,
uma vez que os policiais identi-
ficaram que Ronnie Lessa, poli-
cial militar reformado detido
hoje, nutria ódio contra pessoas
de esquerda e havia pesquisado
informações de Marielle e o
deputado federal Marcelo Frei-
xo (PSOL-RJ), entre outros.

“O perfil dele [Ronnie Les-
sa] revela uma obsessão por de-
terminadas personalidades que
militam à esquerda política”,
disse Lages. “Você percebe
ódio e desejo de morte. Você
percebe o comportamento de
alguém capaz de resolver uma
diferença do modo como foi o
caso Marielle.”

Segundo o delegado, as apu-
rações não se encerram nas pri-
sões do sargento reformado
Ronnie Lessa e do ex-policial
militar Élcio Vieira de Queiroz,
realizadas nas primeiras horas
desta terça-feira.

“O caso ainda está em aber-
to. Estamos entregando a pri-
meira fase, e a segunda ainda está
em andamento”, disse o delega-
do, que lembrou que hoje foram
cumpridos também 34 manda-
dos de busca e apreensão refe-
rentes ao caso.

 
Indiciamentos
O delegado informou que

Lessa e Vieira foram indiciados
com os agravantes de impossi-
bilitar a defesa da vítima, em-
boscada e motivo torpe. “O cri-
me de ódio, segundo doutrina,
encaixa no motivo torpe”.

O delegado defendeu o sigi-
lo das investigações como im-
prescindível e disse que o modo
como o crime foi executado le-
vou a concentração por parte dos
policiais nos preparativos para o
assassinato e na fuga.

“Como fizeram um crime
praticamente perfeito, temos
que inverter a ordem das coisas:
não é dos vestígios para os au-
tores, mas dos autores para os
vestígios”, disse o delegado.

 
Mobilização
O caso Marielle e Anderson

mobilizou 47 policiais civis de-
dicados exclusivamente. Mais de
5,7 mil páginas de investigação
foram produzidas, em um inqu-
érito que tem 29 volumes e ou-
viu 230 testemunhas. O número
de linhas telefônicas intercepta-

das chega a 314. 
“Não quero que o caso Ma-

rielle e Anderson se repita. Esse
é o maior motivo da nossa dedi-
cação nesse tempo todo. É fa-
zer com que a resposta chegue
para mandar recado. O crime
Marielle e Anderson não pode se
repetir. Esse caso não pode fi-
car sem resposta, é muito peri-
goso ficar sem resposta”.

De acordo com o delegado,
indícios mostram os suspeitos
foram “muito treinados”. Segun-
do ele, o cuidado em permane-
cer no automóvel, um Cobalt,
desde o deslocamento na orla da
Barra da Tijuca às 17h20 até o
momento do crime entre 21h09
e 21h12.

O percurso foi captado por
uma série de câmeras da cidade,
e o delegado disse que foi afas-
tada a hipótese de que o desliga-
mento de câmeras nos arredores
do local do crime tivesse rela-
ção com os assassinos.

Nesse período em que os
assassinos estavam esperando,
uma assessora de Marielle che-
gou a pôr a mão na maçaneta no
carro deles, confundindo o veí-
culo com o Uber que ela estava
esperando.

 
Clonagem
Para identificar o carro usa-

do no crime, os policiais chega-
ram a procurar proprietários de
Chevrolet Cobalt Prata de mo-

delo LS no Rio de Janeiro. Ao
todo, 443 carros desse tipo fo-
ram identificados na cidade e
126 form mapeados como pos-
sibilidades. “Trabalhamos neles
um a um”, disse o delegado, que
descobriu que o carro usado foi
clonado a partir de um veículo
de propriedade de uma cuidado-
ra de idosos na zona sul.

O caso fez com que 190 pes-
soas procurassem o Disque
Denúncia até agosto do ano
passado para dar informações
que poderiam estar relaciona-
das. O delegado disse que,
apesar  de nenhuma delas 
ter apontado os responsáveis
pelo crime, esses dados aju-
daram a apontar diretrizes para
a investigação.

O delegado afirmou que não
foi identificada relação alguma
de Ronnie Lessa com a família
do presidente Jair Bolsonaro.
“O fato de ele morar no con-
domínio de Bolsonaro não diz
muita coisa para a investigação
da Marielle”, disse. “Ele não
tem uma relação direta com a
família Bolsonaro. Nós não
detectamos isso.”

Lages destacou sua satisfa-
ção em apresentar parte dos re-
sultados da investigação e disse
que os policiais tiveram que li-
dar com muita “contrainteligên-
cia que existe com objetivo de
desviar o foco e desequilibrar a
equipe”. (Agencia Brasil)

No dia em que dois suspei-
tos de terem matado a vereado-
ra Marielle Franco (PSOL-RJ)
e o motorista Anderson Pedro
Gomes foram presos no Rio de
Janeiro, deputados federais do
PSOL pediram respostas para a
motivação do crime e
sobre mandantes, que na
próxima quinta-feira (14) com-
pleta um ano.

A bancada do PSOL se reu-
niu na terça-feira (12) para de-
cidir a coleta de assinaturas e
requer a instalação de uma Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) para investigar a atua-
ção das milícias no Rio de Janei-
ro. São necessárias 171 assina-
turas.

“Quem matou Marielle não
foi apenas quem apertou o gati-
lho. Quem matou Marielle foi
quem planejou a sua morte, foi
quem desejou a sua morte, foi
quem contratou, foi quem poli-
ticamente desejou eliminar Ma-
rielle. É muito importante para
o país saber quem mandou ma-
tar Marielle, qual objetivo polí-
tico e qual a motivação”, disse o
deputado Marcelo Freixo (RJ).

Freixo e Marielle eram ami-
gos e trabalharam juntos por 10

PSOL quer saber sobre
mandante e motivação do

assassinato de Marielle
anos, até ela se eleger vereado-
ra. Para ele, hoje é um dia impor-
tante, mas não comemorar ou
sentir “qualquer felicidade”.

“Não há justificativa para que
quase um ano depois, só agora a
gente tenha informação de quem
executou, mas que bom que essa
informação chegou. A gente es-
pera que ela seja acompanhada
de provas contundentes e, pare-
ce, que elas existem”, afirmou.

Suspeitos 
Sobre os acusados, Freixo

afirmou que ambos estão envol-
vidos em crimes anteriores. O
deputado afirmou que Marielle
pagou com a vida o preço da in-
segurança e do envolvimento
político na segurança pública.

“Não nos cabe apontar para
esses mandantes. Não é o nosso
papel. Não podemos ser levia-
nos. Cabe a Polícia Civil, em
prazo imediato, dar respostas”,
disse.

O deputado elogiou a forma
como o governador do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, condu-
ziu o processo ao afirmar estar
do lado da Polícia Civil cobran-
do a elucidação do caso. (Agen-
cia Brasil)

A operação de terça-feira
(12) que resultou na prisão de
dois suspeitos pelos assassina-
tos de Marielle Franco e Ander-
son Gomes foi vazada. A infor-
mação foi divulgada por uma das
promotoras do Ministério Públi-
co (MP) que atuaram no caso,
citando uma confissão informal
do sargento reformado da Polí-
cia Militar Ronnie Lessa, a in-
tegrantes da força-tarefa.

Ronnie foi preso ainda de
madrugada, se preparando para
sair de casa, em um condomínio
de luxo na Barra da Tijuca, mes-
ma situação do também ex-PM
Elcio Vieira de Queiroz, que
mora no bairro Engenho de Den-
tro, na zona norte.

“Com relação à suposta fuga
dos denunciados, um deles, o
Ronnie, de forma informal,
confessou ali, naquele mo-
mento, que ele tinha sido avi-
sado”, revelou a promotora
Simone Sibílio, coordenadora
do Grupo de Atuação Especi-
al Contra o Crime Organizado
(Gaeco), durante coletiva na
tarde de hoje. 

Em função do vazamento,
segundo a promotora, a opera-
ção, prevista para amanhã (13),
teve que ser antecipada. Ronnie
e Elcio foram denunciados pelo
MP por homicídio  qualificado 
contra Marielle e Anderson por
tentativa de homicídio contra

Operação sobre caso Marielle
foi vazada, confirmou um

dos alvos
Fernanda Chaves, assessora que
estava no carro no dia do crime,
em 14 de março de 2018.

Motivação
Segundo Simone, o MP apu-

rou, até o momento, que a moti-
vação está ligada à repulsa de
Ronnie às causas defendidas por
Marielle, o que também é co-
nhecido como crimes de ódio. 

“Com relação ao crime de
ódio, se o que se chama de ódio
é irresignação, a reação, o des-
contentamento dele com algu-
mas questões relacionadas às
minorias, por exemplo, o perfil
dele, pelas pesquisas que ele
faz, o comportamento dele tem
esse perfil. Essa capitulação
não existe no Código Penal.
Juridicamente, é um motivo
torpe, em razão dessa reação
dele a todas as causas com as
quais a Marielle trabalhava. É
uma reação abjeta dele a essas
causas”, disse Simone.

Segundo o MP, o crime foi
meticulosamente planejado du-
rante três meses. Além das pri-
sões, foram emitidos mandatos
de busca e apreensão de docu-
mentos, telefones celulares,
computadores e armas. Tam-
bém participaram da coletiva
as promotoras Letícia Emile
Alqueres Petriz, Elisa Fraga e
Eliane de Lima Pereira.
(Agencia Brasil)

Roraima continua sendo abastecida
por usinas termelétricas

Mesmo com o retorno da
energia elétrica na Venezuela, o
estado de Roraima, cuja maior
suprimento elétrico é feito pelo
país vizinho, segue abastecida
por usinas térmicas. De acordo
com a Roraima Energia, subsi-
diária da Eletrobras responsável
pela distribuição de energia no
estado, não há previsão de que
Roraima retome o suprimento
energético da Venezuela.

Desde o apagão na última
quinta-feira (7), que deixou cer-
ca de 90% do país sem energia,
incluindo Caracas, o abasteci-
mento de energia em Roraima
está a cargo de cinco usinas ter-
melétricas.

Roraima é o único dos 27
estados brasileiros desconecta-
dos do sistema elétrico nacio-
nal. Metade de seu suprimento
de energia vem da usina hidrelé-
trica de Guri, através de uma li-
nha de transmissão inaugurada
em 2001 pelos então presiden-
tes Hugo Chávez e Fernando
Henrique Cardoso.

Antes do apagão, a importa-
ção de energia elétrica da Vene-
zuela era de apenas 30 MW (me-
gawatts) durante o dia, e o resto
é suprido por usinas térmicas
brasileiras. À noite, o volume
aumentava para 120 MW.

Com o novo cenário, a Ro-
raima Energia avalia que o acio-
namento das termelétricas con-

some diariamente cerca de um
milhão de litros de óleo com-
bustível. Para dar conta da de-
manda, uma operação logística
foi montada pelo Ministério de
Minas e Energia e a Agência
Nacional de Energia Elétrica
para levar caminhões com die-
sel para as usinas.

A Roraima Energia estima
que mesmo que o abastecimen-
to diário fosse suspenso, o com-
bustível armazenado é suficien-
te para manter as usinas funcio-
nando por oito dias. A Aneel fala
em dez.

“Dez dias é a reserva opera-
tiva (capacidade de estoque de
combustível) para a ausência de
reabastecimento, prevista na Por-
taria MME n° 483, de 14/12/
2017. No caso de operação em
capacidade máxima deverá haver
utilização da reserva operativa e
suprimento em contingência para
repor os volumes dessa reserva
operativa”, informou a Aneel.

Custo
Contudo, o acionamento das

térmicas faz com que o preço da
eletricidade tenha um custo mui-
to mais alto do que a linha de co-
nexão para a Venezuela, cuja ge-
ração é hidrelétrica. Esse impac-
to é absorvido por um subsídio
nas contas de luz, a Conta de Con-
sumo de Combustíveis (CCC).

Segundo estimativas da Câ-

mara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE), o au-
mento no subsídio para dar con-
ta do custo anual de operação do
sistema Boa Vista, com e sem a
importação da Venezuela, seria
de aproximadamente R$ 684
milhões.

Linhão
A solução estrutural para o

abastecimento de energia em
Roraima é ligar o estado ao sis-
tema elétrico nacional. A medi-
da depende da construção do li-
nhão de transmissão Manaus-
Boa Vista, o chamado linhão de
Tucuruí. Licitado em 2011, o
projeto ainda está em processo
de licenciamento ambiental, em
razão de um impasse envolven-
do os índios waimiri-atroari, que
habitam a região. O motivo é o
traçado previsto para o linhão.
Dos 721 quilômetros da malha,
cerca de 123 quilômetros pas-
sam dentro da Terra Indígena
Waimiri-Atroari.

No último dia 27, o governo
resolveu declarar o linhão um
empreendimento de infraestru-
tura de interesse da política de
defesa nacional. Com a declara-
ção de interesse nacional, em
tese, o governo pode acelerar as
etapas para que o projeto receba
o licenciamento ambiental. A
intenção do governo é que as
obras de construção do linhão

tenham início a partir do dia 30
de junho.

Venezuela
Depois do apagão, a energia

elétrica na Venezuela começou
a retornar no domingo (10), gra-
dualmente e de maneira parcial,
em bairros de Caracas e vários
estados. Na tarde da terça-feira
(12), o ministro de Comunica-
ção e Informação da Venezuela,
Jorge Rodriguez, informou que
o serviço de energia elétrica ti-
nha sido restaurado em quase
todo o país.

Mesmo com o retorno da
eletricidade, o presidente Nico-
lás Maduro anunciou  na terça-
feira(12) que as aulas permane-
cerão suspensas até esta quarta-
feira (13), até que o serviço elé-
trico esteja normalizado.

No domingo, a organização
não-governamental (ONG) Co-
devida, que atua na Venezuela,
informou que 15 doentes renais
morreram nos últimos dias no
país, em decorrência da falta de
diálise.

Maduro culpou os Estados
Unidos pelo apagão e disse que
“ataques cibernéticos” ocorre-
ram por intermédio de pessoas
infiltradas na empresa estatal de
energia Corpoelec. Segundo ele,
o objetivo é desestabilizar seu
governo por meio de sabotagem
cibernética. (Agencia Brasil)

STF determina bloqueio de
R$ 1,6 milhão em bens de Aécio Neves

A Primeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF)
decidiu na terça-feira (12), por
3 votos a 2, bloquear R$ 1,6
milhão em bens do deputado
Aécio Neves (PSDB-MG) e de
sua irmã, Andrea Neves, cada
um, atendendo a uma solicita-
ção da Procuradoria-geral da
República (PGR).

O valor visa garantir o paga-
mento de multa em caso de
condenação na ação penal em
que Aécio foi denunciado sob
a acusação de receber R$ 2
milhões em propina do em-
presário Joesley Batista, do
grupo J&F, em troca da atua-

ção política enquanto ele era
senador.  

O bloqueio de bens fora ne-
gado monocraticamente (indi-
vidualmente) pelo relator, mi-
nistro Marco Aurélio Mello,
mas a PGR recorreu, levando a
discussão para a Primeira Tur-
ma, onde a análise do caso foi
interrompida duas vezes por
pedidos de vista.

Nesta terça-feira, votou o
ministro Luiz Fux, que conce-
deu em parte o bloqueio, assim
como os ministros Luís Rober-
to Barroso e Rosa Weber. A
PGR havia pedido o arresto de
outros R$ 4 milhões a título de

reparação de danos morais co-
letivos, mas os ministros con-
cederam apenas o bloqueio dos
R$ 1,6 milhão de cada um dos
acusados, referentes à multa em
caso de condenação.

Além do relator, Marco Au-
rélio, votou por negar o blo-
queio o ministro Alexandre de
Moraes. Para eles, não há indí-
cios de que os acusados tentam
evadir o patrimônio de modo a
impedir o ressarcimento em
caso de condenação. 

Defesa
Durante o julgamento, as

defesas de Aécio e Andrea Ne-

ves sustentaram que a medida
é desnecessária e ilegal, en-
tre outras razões porque o
valor estipulado para o blo-
queio teria sido arbitrário,
baseado em suposições so-
bre crimes não comprovados
e  sem fundamentação  em
perícias.

“Há de existir algum indício
que autorize a crença de que a
pessoa, o acusado, está dissipan-
do bens”, disse o advogado Al-
berto Toron, que representa
Aécio. “O pedido feito pela
PGR não aponta um único ato
na linha da dissipação de bens”,
afirmou.   (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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2ª etapa marca estreia de nova
categoria na competição: Super Rental
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Copa SP de Kart

Copa São Paulo de Kart Granja Viana

A segunda etapa da Copa São
Paulo de Kart Granja Viana acon-
tece neste final de semana no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP). Após a abertura da
temporada com intensas dispu-
tas, a organização do torneio es-
treará uma das novidades para a
edição de 2019: a categoria Su-
per Rental, classe promocional
que foi criada para pilotos pode-
rem competir por um custo mais
baixo e fazerem a transição do
kartismo amador para o profis-
sional. Outra novidade é a esco-
lha do traçado desta etapa, que foi
definido por uma eleição nas re-
des sociais do KGV.

As tomadas de tempo na se-
gunda etapa do ano começam no
sábado de manhã, a partir das
08h. A Mirim é a primeira ca-
tegoria a entrar na pista e divi-
dirá a pista com a Cadete. Logo
em seguida, Rok Cup Executi-
ve, KZ2 Sênior (Shifter) e KZ2
Graduados (Shifter).

Às 08h40, as categorias que
fizeram suas tomadas de tempo
voltam à pista para duas baterias:
Mirim/Cadete (08h40 e 9h50),

Rok Cup Executive (09h e
10h10), KZ2 Shifter Kart (que
terá as categorias Graduados e
Sênior dividindo o mesmo grid
às 09h25 e 10h35).

A segunda sequência de to-
madas de tempo será iniciada às
11h com Rotax Micro Max, Ro-
tax Max/Masters, Rotax Mini
Max, Rotax DD2/Masters e Ro-
tax Júnior Max. A primeira prova
da Micro Max será às 11h50, se-
guida da Max/Masters às 12h10,

Mini Max às 12h35, DD2/Mas-
ters às 12h55 e Júnior Max às
13h20.

A segunda rodada de baterias
das mesmas categorias terá iní-
cio às 13h45 com a Micro Max,
seguida por Max/Masters às
14h05, Mini Max às 14h30,
DD2/Masters às 14h50 e Júnior
Max às 15h15.

A última sequência de toma-
das começará às 15h40 com a
categoria Super Fórmula 4, se-

guida da Sixspeed às 15h50, Fór-
mula 4 Júnior às 16h e Pró-500
às 16h10. A primeira prova da
Super Fórmula 4 será às 16h20,
enquanto a largada da Sixspeed
acontece às 16h40 e Fórmula 4
Júnior às 16h55.

Logo após as primeiras dis-
putas, a Super Fórmula 4 vai à
pista para sua segunda prova às
17h15, seguida por Sixspeed às
17h35 e Fórmula 4 Júnior às
17h55. Para o encerramento da
etapa, a Pró-500 realizará sua
prova única a partir das 18h25. A
prova com os karts carenados
terá duração de 1h20.

Nova categoria
Em sua estreia, a Super Ren-

tal terá sua tomada de tempos às
18h15 e prova única às 19h45.
Os karts e equipes de mecânicos
da Super Rental serão fornecidos
pelo próprio KGV, que organiza-
rá o Troféu Super Rental. A com-
petição será composta por seis
etapas no ano: serão 5 corridas
com 55 minutos de duração e
uma etapa final com uma bateria
de 2 horas.
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Campeão do IMSA Wea-
therTech SportsCar Champi-
onship em 2018 e do Campeo-
nato Norte-americano de Endu-
rance, o time da Whelen Engi-
neering Racing segue focado
para repetir sua performance na
temporada 2019. Depois de
terminar as 12 Horas de Se-
bring no pódio nos últimos três
anos, a equipe quer estar no
degrau mais alto na segunda
etapa do ano, que acontecerá
neste sábado (dia 16).

O brasileiro Pipo Derani,
vencedor das 12 Horas de Se-
bring em 2016 e 2018 pela
Extreme Speed Motorsports,
passou a integrar a equipe este
ano e estará ao lado do compa-
triota Felipe Nasr e do norte-
americano Eric Curran no #31
Whelen Engineering Racing
Cadillac DPi-V.R.

No final de janeiro, o trio
conquistou o segundo lugar nas
24 Horas de Daytona, após as
difíceis condições do tempo,
que tiraram as chances de bri-
garem pela vitória, já que a cor-
rida foi interrompida com ban-
deira vermelha, faltando duas
horas para o final.

“Não posso esperar para
voltar à pista e especialmente
em Sebring, onde tentarei mi-
nha terceira vitória em quatro
anos”, comentou Derani. “Es-
tou muito focado em continu-
ar nossa luta pelo campeonato
com a Whelen Engineering Ra-
cing, depois do segundo lugar
em Daytona”, continuou.

“Nossa equipe está sempre
em busca da precisão em tudo
que envolve um final de sema-
na de corrida e o que vimos em
Daytona nos dá uma motivação
extra para lutar ainda mais for-
te pela primeira vitória da equi-
pe na temporada. Estou 100%
certo de que estaremos com-
petitivos e vamos dar o máxi-
mo para vencer essa corrida
tão importante”, completou o
brasileiro de 24 anos.

Curran foi segundo em Se-
bring em 2016 e terceiro nas
duas últimas temporadas. “Fiz
boas corridas em Sebring nos
últimos anos, terminando no
pódio nos últimos três. Não
vejo a hora de voltar para lá e
tentar subir no degrau mais
alto”, disse o norte-americano.

“Sebring é uma corrida mui-
to dura. Corremos de dia até a
noite com todos os tipos de

12 Horas de Sebring:
Nasr, Derani e Curran
animados para brigar

pela vitória
Depois do segundo lugar nas 24 Horas de Daytona, em
janeiro, trio quer subir agora ao lugar mais alto do
pódio na prova deste sábado
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Trio quer brigar pela vitória em Sebring

condições. Estou ansioso
para brigar pela vitória este
ano com o Felipe e o Pipo.
As 12 Horas de Sebring são
uma das corridas clássicas
dos Estados Unidos e seria
fantástico voltar pra casa
com este troféu para todos da
equipe”, finalizou Curran.

Além do #31 Whelen En-
gineering Racing Cadillac
DPi-V.R., a equipe Action Ex-
press Racing também conta
com o #5 Mustang Sampling
Cadillac DPi-V.R do trio João
Barbosa, Filipe Albuquerque e
Brendon Hartley. Ao lado de
Christian Fittipaldi e Sebasti-
en Bourdais, Borbosa já ven-
ceu as 12 Horas de Sebring em
2015. A equipe também foi ter-
ceira colocada em 2016 e se-
gunda em 2017.

Este ano, em Daytona, Bar-
bosa, Fittipaldi (que fez sua des-
pedida das pistas) e Albuquer-
que defendiam o título da cor-
rida, mas enfrentaram proble-
mas logo no início e lutaram
muito para se recuperar e ter-
minar em sétimo lugar. Se fal-
tou sorte em Daytona, a equipe
espera que ela sobre agora em
Sebring, onde no ano passado
eles levaram uma batida e não
puderam brigar pelo pódio.

“No ano passado, vence-
mos em Daytona e tivemos
problemas em Sebring”, lem-
brou Barbosa. “Espero inverter
as coisas este ano”, frisou o
português.

“Sebring é uma pista que
exige muito e é um tipo de cor-
rida que você nunca sabe o que
irá acontecer”, continuou Bar-
bosa. “Para os pilotos, e tam-
bém para os carros, é um lugar
inesquecível. A Cadillac vai bem
nas ondulações que existem lá,
mas é duro para os pilotos. A
pista muda constantemente e
tem horas que você está olhan-
do direto para o sol na última
curva, então é bem complica-
do”, completou o campeão do
IMSA em 2014-15.

Os treinos em Sebring te-
rão início na quinta-feira (14).
O classificatório será na sexta-
feira (15), a partir das 11h45 (de
Brasília). No sábado, a 67ª edi-
ção das 12 Horas de Sebring
terá sua largada às 11h40 (de
Brasília). O Fox Sports trans-
mitirá algumas horas da dispu-
ta (da largada até às 15 horas e
das 21 horas até a chegada).

Superliga Cimed 18/19

Sada Cruzeiro e EMS Taubaté Funvic
se enfrentam nesta quarta-feira

Os times mineiros do Sada
Cruzeiro (MG) e do Fiat/Minas
(MG) fazem jogos atrasados nes-
ta quarta-feira (13) devido a par-
ticipação dos dois no Campeo-
nato Sul-Americano de Clubes –
onde a equipe cruzeirense foi
campeã. O grupo minastenista
está no interior de São Paulo para
enfrentar o São Francisco Saú-
de/Vôlei Ribeirão (SP) às 19h,
com transmissão do Canal Vôlei
Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.combr), en-
quanto o elenco celeste recebe
o EMS Taubaté Funvic (SP) às
20h em confronto que será mos-
trado no site Globoesporte.com.

A partida no ginásio do Ria-
cho, em Contagem (MG), marca
o encontro do segundo com o
terceiro colocado. O Sada Cru-
zeiro tem 51 pontos (18 vitórias
e duas derrotas), enquanto o
EMS Taubaté Funvic soma 44

pontos, após 16 resultados posi-
tivos e quatro negativos.

Para a partida de amanhã, a
equipe mineira aposta no fator
casa para conseguir mais um re-
sultado positivo na tabela.

São Francisco Saúde/Vôlei
Ribeirão x Fiat/Minas

Um pouco antes, às 19h, o
São Francisco Saúde/Vôlei Ri-
beirão recebe o Fiat/Minas em
um duelo que representa um re-
encontro de amigos, em especi-
al para o central Petrus. Jogador
do time paulista nesta tempora-
da, ele defendeu a equipe minei-
ra por quatro anos.

Seu ex-companheiro de time,
o central Flávio acredita que
esse conhecimento facilita
mais para o lado do atual adver-
sário. “Conhecer o estilo de
jogo do Pétrus, nos ajuda, mas
acho que ajuda ainda mais a ele,
pois conhece bem a caracterís-

Sada Cruzeiro

tica da maioria dos nossos jo-
gadores e sabe como a nossa
equipe joga. Vamos lutar muito
pela vitória, que é muito impor-
tante. Ainda temos chances mate-
máticas de terminar a fase de
classificação em quarto. Então
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Circuito Mundial

Ricardo/Álvaro Filho vence no classificatório,
e Brasil terá força máxima em Doha

O Brasil terá cinco duplas na
fase de grupos do torneio mas-
culino da etapa de Doha (Qatar)
do Circuito Mundial de vôlei de
praia 2019. Na terça-feira (12),
Ricardo e Álvaro Filho (BA/PB)
superaram os italianos Marco
Caminati e Alex Ranghieri por 2
sets a 1 (21/18, 22/24, 15/10)
pelo classificatório, fazendo
com que o país tenha força má-
xima no torneio.

Além de Ricardo/Álvaro, já
estavam garantidos pelo ranking de
entradas Pedro Solberg/Vitor Fe-
lipe (RJ/PB), Evandro/Bruno Sch-
midt (RJ/DF), Guto/Saymon (RJ/
MS), e Alison/André Stein (ES),
por wild card (convite). Após a vi-
tória, Alvinho comemorou o bom
início de torneio, passando pelo
country quota na última segunda,
e hoje, pelo classificatório.

Ricardo e Álvaro estão no
grupo H, e estreiam contra os
compatriotas Evandro e Bruno
Schmidt. O duelo acontece na
madrugada desta quarta-feira, às
4h (de Brasília). Completam o
grupo os italianos Nicolai/Lupo

e os suíços Beeler/Krattiger.
Pedro Solberg e Vitor Felipe

estão no grupo G, fazendo a es-
treia contra os suíços Adrian
Heidrich e Gerson também às 4h
desta quarta. Os holandeses me-
dalhistas olímpicos Brouwer
Meeuwsen e os turcos Gigino-
glu/Gogtepe completam a chave.

Alison e André Stein ficaram
na chave D e abrem a participa-
ção enfrentando os austríacos
Robin Seidl e Philipp Waller, às
6h desta quarta-feira. Os espa-
nhóis Herrera/Gavira e os chine-
ses Peng Gao e Yang Li comple-
tam o grupo.

Guto e Saymon disputam uma
vaga às oitavas de final no grupo
C, onde a estreia será contra os
norte-americanos Tri Bourne e
Trevor Crabb, às 7h. A chave é
completa com os letões Samoil-
vs/Smedins e com os estonianos
Kusti Nolvak e Mart Tiisaar.

A fase de grupos em Doha
terá oito grupos com quatro du-
plas cada, jogando entre si. Os
primeiros colocados avançam
direto às oitavas de final (Round

2), enquanto segundos e tercei-
ros disputam uma rodada extra, a
repescagem (Round 1), e a par-
tir desta fase, os jogos seguem
no formato de eliminatória dire-
ta, com oitavas, quartas, semifi-
nais e finais.

As duplas campeãs em Doha
recebem 800 pontos no ranking
do Circuito Mundial e uma pre-
miação de cerca de R$ 75 mil. A
etapa será a abertura da corrida
olímpica brasileira no naipe mas-
culino. No naipe feminino, a aber-
tura ocorre na etapa de Xiamen,
na China, de 24 a 28 de abril.

Doha é a segunda de dez eta-
pas do nível quatro estrelas pro-
gramadas para o Circuito Mun-
dial em 2019. Estão agendadas
ainda outras duas etapas cinco
estrelas e o Campeonato Mun-
dial para este ano. A corrida
olímpica, porém, segue até feve-
reiro de 2020.

Na corrida olímpica do Bra-
sil, apenas os eventos de quatro
e cinco estrelas, além do Cam-
peonato Mundial, são contabili-
zados, cada um com peso corres-

pondente. Além disso, os times
terão uma média dos 10 melho-
res resultados, podendo descartar
as piores participações. Ao final
da corrida olímpica brasileira, as
duas duplas com maior pontuação
em cada naipe estarão classifica-
das para os Jogos de Tóquio.

A corrida olímpica interna
das duplas brasileiras acontece
em paralelo à disputa da vaga do
país, que segue as regras da Fe-
deração Internacional de Volei-
bol (FIVB). Cada nação pode ser
representada por, no máximo,
duas duplas em cada naipe.

Os países possuem quatro
maneiras de garantir a vaga: ven-
cendo o Campeonato Mundial
2019; sendo finalistas do Clas-
sificatório Olímpico, que será
disputado na China, também em
2019; estando entre as 15 me-
lhores duplas do ranking olímpi-
co internacional; vencendo uma
das edições da Continental Cup
(América do Norte, América do
Sul, África, Ásia e Europa). O
Japão, sede, tem uma dupla em
cada naipe já garantida.

vamos em busca dessas duas vi-
tórias”, concluiu Flávio.

O Fiat/Minas ocupa a sexta
posição, com 33 pontos, enquan-
to o São Francisco Saúde/Vôlei
Ribeirão é o nono colocado, so-
mando 19 pontos.


