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Arrecadação cresce 1,28% em
abril, informa Receita Federal

Ministro de Minas e Energia
diz que não há barragem

segura no Brasil 

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 24 de maio de 2019www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   4,04
Venda:       4,04

Turismo
Compra:   3,88
Venda:       4,21

Compra:   4,52
Venda:       4,52

Compra: 152,90
Venda:     185,80

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

14º C

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

Previsão do Tempo

May tenta se
manter como
premiê apesar

de fracasso
do Brexit

A primeira-ministra do
Reino Unido, Theresa May, lu-
tava para se manter no cargo na
quinta-feira (23), apesar do fra-
casso da última manobra para
tentar concretizar a desfiliação
britânica da União Europeia
(UE), ofuscando uma eleição
europeia que deve mostrar um
país rachado quanto ao rompi-
mento com o bloco.

A saída de May aprofunda-
ria a crise do Brexit, já que é
provável que um novo líder
queira uma separação mais
decisiva da UE, o que aumen-
ta as chances de um confron-
to com o bloco e de uma nova
eleição nacional que poderia
abrir caminho a um governo so-
cialista.                        Página 3

Venezuela
busca ajuda

de Cuba,
Rússia e

China para
crise de saúde

O governo da Venezuela
está recorrendo, cada vez mais,
aos aliados Cuba, China e Rús-
sia para neutralizar uma crise
de saúde causada por sanções
dos Estados Unidos (EUA),
disse nessa quarta-feira (22) o
ministro da Saúde da Venezue-
la, Carlos Alvarado. Ele parti-
cipa em Genebra de um encon-
tro da Organização Mundial da
Saúde (OMS).               Página 3

A arrecadação das receitas
federais somou R$ 139,030
bilhões, em abril de 2019, in-
formou  na quinta-feira (23) a
Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Economia
(SRF). Houve aumento real
(descontada a inflação) de
1,28%, na comparação com o
mesmo mês de 2018. Esse foi
o maior resultado para o mês
desde 2014.

Em abril, as receitas admi-
nistradas por outros órgãos
(principalmente royalties do
petróleo) foram as responsá-
veis pelo crescimento da arre-
cadação, ao totalizarem R$
11,030 bilhões, com cresci-

mento de 24,82%.
As receitas administradas

pela SRF (como impostos e
contribuições) chegaram a R$
127,99 bilhões, com queda real
de 0,34%.

De janeiro a abril, a arreca-
dação somou R$ 524,371 bi-
lhões, com crescimento real de
1,14%. Esse também foi o
maior resultado para o perío-
do desde 2014. As receitas ad-
ministradas pela Receita che-
garam a R$ 499,165 bilhões,
com aumento real de 0,3%. As
receitas administradas por ou-
tros órgãos chegaram a R$
25,205 bilhões, com cresci-
mento de 21,12%.    Página 3
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Bento Albuquerque participou de audiência pública no Senado

O ministro de Minas e Ener-
gia, Beto Albuquerque, disse  na
quinta-feira (23), que não há bar-
ragem segura no país. Em depoi-
mento na Comissão de Meio

Ambiente do Senado, sobre se-
gurança de barragens, o ministro
disse que “não tem barragem se-
gura. Esse conceito não existe”.

Albuquerque explicou que a

probabilidade de rompimento de
barragens construídas à montan-
te, como foi o caso de  Maria-
na,  Brumadinho e agora de Gon-
go Soco, todas em Minas Gerais,
é muito superior às demais. “O
monitoramento é diuturno e inin-
terrupto. Tudo está sendo moni-
torado minuto a minuto e as in-
formações estão sendo passadas
às pessoas que têm responsabi-
lidade, competência para tomar
as ações e medidas, especial-
mente para não perdermos vidas
humanas”, destacou.

Bento Albuquerque disse que
em razão do grande número de
barragens, cerca de 2 mil, entre
elas as que não são só de rejei-
tos de mineração, o ministério
faz pareceria com a Agência Na-
cional de Águas (ANA) para a fis-
calização.                        Página 4

O piloto Alberto Otazú
(AVSP/Rolley Ball/Cardoso
Funilaria e Pintura/Imab Fe-
chaduras/No Fire Services)
continua mantendo a sua re-
gularidade no pódio do cam-
peonato de F-4 da Akasp. Na
quarta etapa do segundo tur-
no, disputada na quarta-fei-
ra  (22)  no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP),
ele levou o seu Mega/Hon-
da ao terceiro lugar pela ter-
ceira vez consecutiva. A vitó-

Kartismo: Alberto Otazú
termina novamente em
terceiro na F4 da Akasp

ria desta vez ficou com Gio-
vanni Bondança, seguido de
Bruno Biondo.

“Manter a constância de
bons resultados neste campe-
onato é muito difícil, pois a
Fórmula 4 da Akasp é muito
competitiva e equilibrada.
Dificilmente há repetição de
vencedores e eu estou sem-
pre ali entre os ponteiros e
me adaptando cada vez mais
com o equipamento”, comen-
tou Otazú.                  Página 8

Alison/Álvaro e Evandro/
Bruno vão às oitavas, e

mais dois times à repescagem
O Brasil avançou com suas

quatro duplas à fase eliminató-
ria do torneio masculino na eta-
pa quatro estrelas de Jinjiang
(China), pelo Circuito Mundi-
al de vôlei de praia 2019. Na
madrugada de quinta-feira
(23), Alison/Álvaro Filho (ES/
PB) e Evandro/Bruno Schmidt
(RJ/DF) conseguiram duas vi-
tórias seguidas e foram direto
às oitavas de final do torneio.

Pedro Solberg/Vitor Feli-
pe (RJ/PB) e André Stein/Ge-
orge (ES/PB) venceram a pri-
meira rodada, mas acabaram
superados no segundo duelo
do dia e disputam a repesca-
gem.                          Página 8
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Bruno Schmidt tenta superar bloqueio norte-americano na
etapa da China

Fórmula E: briga pelo
título “pega fogo” na

Alemanha, prevê Di Grassi

Di Grassi ao volante do Audi e-Tron FE05

Válido pela décima etapa do
Campeonato Mundial de Fór-
mula E, o e-Prix da Alemanha,
em Berlim, no próximo sába-
do (25) pode ser o momento
no qual os candidatos ao título

da atual temporada comecem
a ser definidos. Faltando ape-
nas quatro das 13 provas,
está claro que o importante
para ser campeão é não des-
perdiçar pontos.       Página 8
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IRONMAN Brasil 2019:
“dinossauros” competirão

em Florianópolis

IRONMAN Brasil 2019 -
Oscar Galindez

O IRONMAN Brasil 2019
ganhou dois reforços de respeito
para o domingo. Nada menos que
duas lendas do esporte confirma-
ram presença na mais tradicional
e forte prova do país. São o argen-
tino Oscar Galindez, tricampeão
em Florianópolis (2003/2006/
2007), e o norte-americano Ken
Glah, dez vezes top ten no Mun-
dial de Kona .                 Página 8
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Programa federal fomentará
cadeias produtivas da

bioeconomia
O Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento
(Mapa) lançou  na quinta-feira
(23), no Rio de Janeiro, o pro-
grama Bioeconomia Brasil Soci-
obiodiversidade. A iniciativa tem
como objetivo fortalecer as ca-
deias produtivas que usam os re-

cursos naturais de forma susten-
tável, gerando renda para peque-
nos e médios agricultores e para
comunidades tradicionais.

“Queremos olhar para as ati-
vidades que eles desenvolvem
como cadeias produtivas do se-
tor primário brasileiro. Página 3

Museus de São Paulo
oferecem entrada gratuita

Estados Unidos formalizam
 o ingresso do Brasil

na OCDE
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Governo Paulista anuncia 11 polos
de desenvolvimento econômico

Na quinta-feira (23), o Go-
vernador João Doria anunciou,
no Palácio dos Bandeirantes, a
criação de 11 polos de desenvol-
vimento econômico com paco-
tes de benefícios setoriais para
a indústria.

“Um governo responsável é
comprometido com a geração de
emprego. E geração de empre-
go não é com programa de as-
sistencialismo, muito menos
com paternalismo, é incentivan-
do o setor produtivo, criando
condições adequadas para o se-
tor privado produzir, criar, gerar
empregos, remunerar adequada-
mente, criando estabilidade e
condições econômicas adequa-
das”, comentou João Doria. “Em
São Paulo, a nossa prioridade é
a geração de empregos e renda”,
ressaltou o Governador.

Foram anunciados polos nos
setores de Saúde e Farma; Me-
tal-metalúrgico, Máquinas e
Equipamentos; Automotivo; Quí-
mico, Borracha e Plástico; Deri-
vados do Petróleo e Petroquími-
co; Biocombustíveis; Alimentos
e Bebidas; Têxtil, Vestuário e
Acessórios; Couro e Calçados;
Tecnologia e Eco Florestal.

“Esse é um governo liberal e
de forma nenhuma estamos fa-

zendo um programa de incenti-
vo fiscal para setores específi-
cos ou guerra fiscal. A atuação
dos polos é para identificar fa-
lhas de mercado e atuar nas fa-
lhas de governo”, salientou a se-
cretária de Desenvolvimento
Econômico, Patricia Ellen.

“Nosso trabalho aqui é ala-
vancar a produtividade e a com-
petitividade do setor privado
impulsionando e melhorando as
políticas públicas nas regiões
onde as cadeias produtivas estão
instaladas”, completou.

Objetivo
Ainda de acordo com a se-

cretária, o objetivo é incentivar
o aumento da produtividade da
indústria, atraindo investimen-
tos, impulsionando a inovação e
a geração de empregos e renda,
reunindo na mesma região geo-
gráfica políticas para determina-
do setor produtivo.

A otimização das políticas
públicas será feita em torno de
seis pilares, visando a adensar e
integrar as cadeias produtivas:

– Simplificação Tributária e
Regulatória

– Financiamento Competiti-
vo – voltado ao adensamento da
cadeia produtiva

– Tecnologia e Inovação
– Qualificação de mão de

obra
– Infraestrutura e serviços
– Ambiente de negócios &

Desburocratização – fast track
de licenças e permissões, One
Stop Shop

“Cursos customizados e ade-
quados as demandas das regiões,
por meio das Fatecs e Etecs, ins-
tituições sólidas, capacitadas,
historicamente”, enfatizou João
Doria sobre a qualificação de
mão de obra, como um dos estí-
mulos do Governo do Estado ao
desenvolvimento desses polos.

“Estamos ajudando e tendo
foco para auxiliar os setores pro-
dutivos nos polos que foram
aqui anunciados. Quanto mais
qualificada a mão de obra, me-
lhor a qualidade do serviço que
será ofertado ao setor privado,
mais geração de emprego, mais
velocidade na contratação des-
tes profissionais”, destacou o
Governador.

Polos industriais cobrem to-
das as regiões do Estado

1. Agritech, Aeroespacial,
Serviços Tecnológicos: Campi-
nas, Piracicaba, Ribeirão Preto;

2. Alimentos e Bebidas: Ma-
rília, Bauru, São Carlos, Barre-

tos, São Paulo e Região Metro-
politana, Piracicaba, Campinas;

3. Automotivo: Sorocaba,
Campinas, Piracicaba, ABC, Alto
Tietê, São Paulo e Região Me-
tropolitana, Vale do Paraíba;

4. Biocombustíveis: Barre-
tos, São José do Rio Preto, Ara-
çatuba, Presidente Prudente;

5. Couro e Calçados: Fran-
ca, Bauru, Araçatuba

6. Derivados de Petróleo e
Petroquímico: Baixada Santista,
Piracicaba, Bauru, São Paulo,
Alto Tietê, Vale do Paraíba;

7. Eco Florestal: Vale do Ri-
beira;

8. Metal-metalúrgico, Má-
quinas e Equipamentos: Ribeirão
Preto, Central, Piracicaba, Soro-
caba, São Paulo, Alto Tietê, Vale
do Paraíba;

9. Químico, Borracha e
Plástico: Baixada Santista, São
Paulo e Região Metropolitana,
Campinas, ABC, Alto Tietê, Vale
do Paraíba;

10. Saúde e Farma: Ribeirão
Preto, Campinas, São Paulo e
Região Metropolitana, Alto Ti-
etê;

11. Têxtil, Vestuário e Aces-
sórios: São Carlos, Itapetininga,
Sorocaba, São Paulo e Região
Metropolitana, Vale do Paraíba.

Museus de São Paulo oferecem entrada gratuita
Muita gente não sabe, mas

é possível fazer um roteiro cul-
tural incrível pelos museus de
São Paulo sem gastar nada. A
maioria das Instituições conta
com dias específicos para o
benefício.

Confira abaixo as datas,
escolha seu museu e aprovei-
te um dia de diversão e co-

nhecimento.

Terças-feiras
Museu da Imagem e do Som

(MIS)
Paço das Artes
Museu do Futebol
Museu Catavento

Sábados
Museu de Arte Sacra

Museu do Café
Museu Afro Brasil
Pinacoteca
Museu da Imigração

Domingo
Museu Felícia Leirner
Sábados, domingos e feria-

dos
Museu da Casa Brasileira
Grátis todos os dias em que

funcionam
Memorial da Resistência
Casa das Rosas
Casa Guilherme de Almeida
Casa Mário de Andrade
Museu da Diversidade Se-

xual
Ingresso voluntário (pay what

you want)
Museu Índia Vanuíre
Museu Casa de Portinari

Linha 5-Lilás ficará fechada
neste domingo (26)

Neste domingo (26) a Linha
5-Lilás ficará fechada para a re-
alização de testes no sistema de
sinalização e controle dos trens.
Durante a interdição, os passa-
geiros serão atendidos gratuita-
mente por ônibus do sistema
PAESE (Plano de Apoio entre
Empresas em Situação de Emer-
gência), das 4h40 à 0h, entre as
estações Capão Redondo e San-
ta Cruz.

Os testes vão aferir o siste-
ma de controle dos trens que está

em instalação no novo Pátio de
Manutenção Guido Calói e tam-
bém na via comercial. Os traba-
lhos serão feitos pela empresa
Bombardier, contratada pelo
Metrô para a implantação do sis-
tema no projeto de ampliação da
Linha 5-Lilás.

O atendimento por ônibus é
coordenado pela ViaMobilidade,
responsável pela operação da
Linha 5. Os coletivos vão per-
correr o trajeto de Capão Redon-
do a Santa Cruz em dois trechos:

Capão Redondo a Santo Amaro
(ida e volta); Santo Amaro a Santa
Cruz (ida e volta).

Quem desejar utilizar os ôni-
bus deve se dirigir aos postos do
PAESE próximos às entradas das
estações, devidamente sinaliza-
dos. Já os passageiros vindos da
Linha 9-Esmeralda da CPTM, na
estação Santo Amaro, e da Linha
1-Azul do Metrô, em Santa Cruz,
devem retirar senhas nas áreas
pagas dessas estações, próximas
aos bloqueios.

Quem estiver na Linha 2-
Verde e quiser chegar a região
da Linha 5, deve ir até Paraíso
ou Ana Rosa e dirigir-se até a
Linha 1-Azul para chegar em
Santa Cruz e prosseguir pelo
PAESE.

Até domingo (26), os passa-
geiros da rede serão informados
sobre as alterações por meio de
cartazes e mensagens sonoras
nos trens e estações das linhas
operadas pelo Metrô e pela Via-
Mobilidade.

Biblioteca Mário de Andrade recebe
mostra da Escola Doutores da Alegria

A Biblioteca Mário de An-
drade (BMA), na Rua da Conso-
lação, 94 – região central de São
Paulo, recebe mais uma edição
da “Mostra de Criação Artística
dos Alunos e Ex-Alunos” da Es-
cola Doutores da Alegria, na pró-
xima sexta-feira (24) e no sába-

do (25), às 19h30.
Durante o evento, alunos e

palhaços apresentarão cenas de
sua autoria, criadas em proces-
sos de pesquisa em sala de aula
e desenvolvidas a partir da práti-
ca profissional.

A entrada é gratuita e os in-

gressos devem ser retirados
com uma hora de antecedência.

Sobre a Mário de Andrade
É a maior biblioteca pública

da cidade e a segunda maior do
País. A primeira é a Biblioteca
Nacional.  Foi inaugurada em

1925, inicialmente com livros e
obras que se encontravam em
poder da Câmara Municipal de
São Paulo. Conta com as seções
Obras Raras e Especiais, Perió-
dicos em Geral, periódicos e
Livros de Artes, Livros da Cole-
ção Geral e Mapoteca.

Hora Marcada permite agendar
a travessia das balsas no litoral

Quem pretende viajar e vai
precisar utilizar o transporte das
Travessias Litorâneas estaduais,
pode aproveitar o serviço Hora
Marcada da Dersa, que permite
agendar a viagem pela internet
sem sair de casa.

O serviço funciona 24 horas
e a compra é realizada no
próprio site da Dersa. Com a re-
serva garantida, basta se dirigir ao
embarque na data e hora marcada.
Além, disso, não é preciso espe-
rar na fila principal de veículos.

Como reservar
Para fazer a reserva, basta aces-

sar o link Travessias para encontrar
todas as informações das seis Tra-
vessias Litorâneas que dispõem do
serviço: Santos x Guarujá; Guarujá x
Bertioga; São Sebastião x Ilhabela;

Iguape x Jureia; Cananeia x Ilha Com-
prida e Cananeia x Continente.

O pagamento é feito por car-
tão de crédito e o agendamento
das viagens deve ser feito com
antecedência de no mínimo duas
horas e de no máximo 60 dias.

Fatecs divulgam resultado de pedidos
de isenção da taxa do vestibular

Já está disponível  no
site www.vestibularfatec.com.br a
lista dos contemplados com
isenção ou redução da taxa de
inscrição do processo seleti-
vo das Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) do Estado de
São Paulo para o segundo se-
mestre de 2019.

As Fatecs vão conceder
isenção total ou redução de

50% no valor da taxa de inscri-
ção (de R$ 70 para R$ 35) aos
candidatos que atenderam aos
requisitos determinados para
cada finalidade.

Inscrições
Quem receber um dos be-

nefícios deve fazer a inscri-
ção,   exclusivamente pelo
site, em um único curso de

graduação na Fatec de sua es-
colha. O período para inscri-
ção vai  desta quinta-feira
(23) até as 15 horas de 10 de
junho.

O Vestibular para o próximo
semestre oferece 14.885 vagas,
distribuídas entre 73 Faculdades
de Tecnologia estaduais. Outras
informações podem ser encon-
tradas no Manual do Candidato.

Inclusão social
O Sistema de Pontuação

Acrescida do Centro Paula
Souza concede acréscimo de
pontos à nota final obtida no
exame, sendo 3% a estudan-
tes afrodescendentes e 10%
a oriundos da rede pública.
Se o candidato estiver nas
duas situações, recebe 13%
de bônus.

MÍDIAS
A coluna [diária] de política do jornalista  Cesar Neto  vem

sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal “O DIA”
[hoje o 3º diário mais antigo em São Paulo - SP]. Na Internet
desde 1996,  www.cesarneto.com  foi um dos pioneiros no Bra-
sil. No Twitter, @CesarNetoReal 

.
C Â M A R A  ( S P ) 
Como não caberiam [edição de ontem] todos os partidos e os

nomes dos vereadores que disputarão reeleição e que serão pu-
xadores de votos em 2020, este é o complemento de quem são
eles: Mario Covas [ex-PSDB no PODEMOS], Camilo Cristófa-
ro (PSB) e por fim Caio Miranda [ainda no PSB]   

.
P R E F E I T U R A  ( S P )   
Literalmente abraçado pela igreja católica [via Canção Nova],

o vereador Caio Miranda [ainda no PSB de França] pode escolher
entre o PODEMOS de Mario Covas, o DEM de Milton Leite o
PSDB de Bruno Covas ou o PSL de Eduardo Bolsonaro. Em ju-
nho, no grande Pentecostes, vai causar no altar

.
A S S E M B L E I A  ( S P )
Encontro histórico ente a deputada Janaína (PSL) com o ex-

aluno, o vereador Caio Miranda [ainda no PSB]. Ela convocou
audiência pública pra tratar do vício de iniciativa [Minhocão virar
parque] e demais questões jurídicas [há uma Ação Direta de In-
constitucionalidade], com abaixo assinado. Que dupla      

.
G O V E R N O  ( S P )          
João Doria [reformador nacional do PSDB] adotou postura

de não se colocar contra setores de movimentos que vão pras
ruas a favor das mudanças propostas por Bolsonaro, nem se co-
locar contra os que não vão. O ex só gestor, agora profissional da
política, seguirá batendo firme somente no PT Lulista   

.
C O N G R E S S O 
Ex-vereador Amauri Silva (PSC) representou as Guardas

Civis no Brasil, junto com Policiais Federais [inclusive rodo-
viários], policiais civis, agentes penitenciários e sócio-edu-
cacionais [operadores civis da Segurança Pública], na luta pe-
los mesmos direitos [não privilégios] dados aos militares na
nova Previdência     

.
P R E S I D Ê N C I A 
Militares das 3 Armas seguem sendo contra manifestações

populistas [agora meio esvaziadas] no dia 26, por considerarem
que demorou demais pra voltarem ao Poder pelo voto. O general
e vice Mourão, em visita à China [como Goulart em 1964] já
havia se colocado contra   

.
P A R T I D O S 
Ainda dono do PT, Lula [condenado e preso] adota o método

que o então Presidente FHC (PSDB) adotou, pensando que san-
graria Lula Presidente, após escândalos do Mensalão [envolven-
do o ‘1º ministro’ Zé Dirceu]. Deu ruim e Lula foi reeleito. O PT
ser contra um Fora Bolsonaro neste momento ...

P O L Í T I C O S 
... [apenas 5 meses de governo Bolsonaro], é apenas uma ‘tré-

gua’ pra que o Presidente sangre [como imaginaram os tucanos
conseguir em relação a Lula em 2005-2006]. Lá eram os 2 últi-
mos anos de governo e agora são os 2 primeiros. As eleições
2020 servirão pra balizar os tipos de guerras pelo Poder         

.
H I S T Ó R I A S 
No evento anual [87 anos da morte dos estudantes que queri-

am de Vargas uma Constituinte], o vereador - Câmara paulistana -
Beto ‘do Social’ (PSDB) foi homenageado com a Medalha do
MMDC, entregue pelo deputado estadual Castelo Branco (PSL),
sobrinho-neto do Marechal Castelo Branco      

.
EDITOR
A coluna [diária] de política do jornalista e cronista  Cesar

Neto  foi se tornando uma das referências das  liberdades  pos-
síveis. Por isso, ela recebeu a  Medalha Anchieta  da Câmara
Municipal de São Paulo e o  Colar  de Honra ao Mérito  da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo [Brasil]
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May tenta se manter
como premiê apesar
de fracasso do Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, lutava para
se manter no cargo na quinta-feira (23), apesar do fracasso da
última manobra para tentar concretizar a desfiliação britânica da
União Europeia (UE), ofuscando uma eleição europeia que deve
mostrar um país rachado quanto ao rompimento com o bloco.

A saída de May aprofundaria a crise do Brexit, já que é prová-
vel que um novo líder queira uma separação mais decisiva da UE,
o que aumenta as chances de um confronto com o bloco e de
uma nova eleição nacional que poderia abrir caminho a um go-
verno socialista.

Em uma situação tão incerta, a quinta maior economia do
mundo enfrenta uma variedade de opções, como uma saída or-
deira com um acordo, uma saída sem acordo, uma eleição nacio-
nal ou um segundo referendo que poderia acabar revertendo a
decisão de 2016 de deixar a UE.

May, que conquistou o cargo em meio ao tumulto que se se-
guiu ao referendo de 2016 sobre a filiação ao bloco, fracassou
várias vezes em obter a aprovação do Parlamento ao acordo de
saída que apresentou como uma maneira de sanar as divisões do
Brexit na nação.

Mas sua última aposta, que consistiu em propor um segundo
referendo e arranjos comerciais mais estreitos com a UE, pro-
vocou revolta em alguns ministros pró-Brexit, e agora ela está
sendo pressionada a marcar a data de sua saída.

A líder da Câmara dos Comuns, Andrea Leadsom, renunciou,
dizendo sentir que a abordagem de May não concretizará o Bre-
xit. A rede BBC disse que mais ministros podem seguir o exem-
plo.

“May deve sair após fiasco do Brexit”, disse a manchete do
jornal The Sun, e o The Times disse: “May se prepara para partir
após motim de gabinete”.

O secretário das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, disse
que May ainda será a premiê quando o presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, chegar para uma visita de Estado no dia 3
de junho.

Embora o país continue profundamente dividido quanto ao
Brexit, a maioria das pessoas concorda que ele definirá o futuro
do Reino Unido por várias gerações.

Os britânicos pró-europeus temem que o Brexit mine a posi-
ção de Londres como uma das duas maiores capitais financeiras
do mundo e enfraqueça o Ocidente no momento em que este
passa apertos com a presidência imprevisível de Trump e com a
assertividade crescente da Rússia e da China.

O favorito das casas de apostas para suceder May é Boris
Johnson, o garoto-propaganda da campanha oficial de separação
da UE, que disse querer um rompimento mais decisivo com o
bloco. Ainda existe mais de uma dúzia de possíveis candidatos.
(Agencia Brasil)

Venezuela busca
ajuda de Cuba,

Rússia e China para
crise de saúde

O governo da Venezuela está recorrendo, cada vez mais, aos
aliados Cuba, China e Rússia para neutralizar uma crise de saúde
causada por sanções dos Estados Unidos (EUA), disse nessa quar-
ta-feira (22) o ministro da Saúde da Venezuela, Carlos Alvarado.
Ele participa em Genebra de um encontro da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS).

Os venezuelanos estão sofrendo com a escassez de remédi-
os e equipamentos de saúde há vários anos, já que o país mergu-
lhou no caos econômico e no conflito político. A oposição cul-
pa a incompetência econômica e a corrupção do movimento de
esquerda no poder há duas décadas, mas Maduro diz que as san-
ções econômicas norte-americanas são a causa.

Carlos Alvarado, afirmou que as sanções provocaram o con-
gelamento de US$ 5,6 bilhões em ativos, incluindo ouro no Ban-
co da Inglaterra e fundos em grandes instituições, como o Citi-
bank. Isso cobriria as necessidades médicas da Venezuela duran-
te seis anos, disse ele em  comunicado. “Hoje, certamente, po-
demos dizer que o maior problema de saúde é o bloqueio crimi-
noso dos Estados Unidos de que somos vítimas. O que estamos
fazendo na Venezuela para superar essa situação? Não ficamos
de mãos cruzadas. Estamos fortalecendo nossas alianças com
países como Cuba, China, Rússia, Turquia, Palestina e Irã”.

As sanções estão prejudicando toda a população devido à
moeda estrangeira insuficiente para as importações de remédi-
os, e algumas doenças ressurgiram, como o sarampo. “A maior
ameaça que temos é a ameaça de guerra que o governo dos EUA
impõe ao povo venezuelano, afirmou Alvarado.

O governo do presidente Donald Trump não descartou uma
ação militar para retirar o que Washington e dezenas de outras
nações consideram um governo ilegítimo, que fraudou uma elei-
ção em 2018. Os EUA e muitos países europeus e latino-ameri-
canos reconheceram o líder opositor Juan Guaidó, que invocou
a Constituição para assumir uma presidência interina em janei-
ro, como líder genuíno da Venezuela. O presidente Nicolás Ma-
duro, no entanto, mantém o controle das funções estatais e o
apoio da cúpula militar.

A crise levou 3,7 milhões de venezuelanos ao exterior, a mai-
oria a partir de 2015, segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU).Todos os 300 hospitais da Venezuela estão funcionando,
mas alguns carecem de medicamentos e peças para equipamen-
tos, disse Alvarado. (Agencia Brasil)

A arrecadação das receitas
federais somou R$ 139,030 bi-
lhões, em abril de 2019, infor-
mou  na quinta-feira (23) a Se-
cretaria da Receita Federal do
Ministério da Economia (SRF).
Houve aumento real (desconta-
da a inflação) de 1,28%, na com-
paração com o mesmo mês de
2018. Esse foi o maior resulta-
do para o mês desde 2014.

Em abril, as receitas admi-
nistradas por outros órgãos
(principalmente  royalties  do
petróleo) foram as responsá-
veis pelo crescimento da arre-
cadação, ao totalizarem R$
11,030 bilhões, com cresci-
mento de 24,82%.

As receitas administradas
pela SRF (como impostos e con-

tribuições) chegaram a R$
127,99 bilhões, com queda real
de 0,34%.

De janeiro a abril, a arreca-
dação somou R$ 524,371 bi-
lhões, com crescimento real de
1,14%. Esse também foi o mai-
or resultado para o período des-
de 2014. As receitas administra-
das pela Receita chegaram a R$
499,165 bilhões, com aumento
real de 0,3%. As receitas admi-
nistradas por outros órgãos che-
garam a R$ 25,205 bilhões, com
crescimento de 21,12%.

Segundo o Chefe do Centro
de Estudos Tributários e Adua-
neiros, Claudemir Malaquias,
parte do crescimento observado
no primeiro quadrimestre é ex-
plicado pela arrecadação do Im-

posto de Renda das empresas. De
acordo com ele, o crescimento
das empresas em 2018 ainda se
refletem neste ano porque há
recolhimento no primeiro tri-
mestre.

Outros fatores são a alta
dólar, do preço do petróleo e
da produção, o que leva a au-
mento das receitas
com royalities . “A produção
tem mostrado crescimento e
o preço do barril de petróleo
e o câmbio têm favorecido a
elevação do pagamento das par-
ticipações”, disse Malaquias.

O subsecretário de Política
Fiscal da Secretaria de Política
Econômica do Ministério da
Economia, Marco Cavalcanti,
afirmou que “o crescimento len-

to da economia se reflete em
uma arrecadação não tão forte
como gostaríamos”. Explicou
que com a aprovação de refor-
mas, como a da Previdência, a
expectativa é de a arrecadação
cresça mais.

“Na medida  que fique claro
o tipo de reforma que será apro-
vada, isso se refletirá nas expec-
tativas. A pouco tempo para que
haja efeito mais significativo
[ainda em 2019], mas mesmo os
analistas de mercado, já cientes
do tempo requerido para apro-
vação da reforma no Congresso,
indicaram que terá um impacto
importante já em 2019. Ainda
que o impacto maior será em
prazo mais longo”, disse Caval-
canti. (Agencia Brasil)

Programa federal fomentará cadeias
produtivas da bioeconomia

O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) lançou  na quinta-feira
(23), no Rio de Janeiro, o pro-
grama Bioeconomia Brasil So-
ciobiodiversidade. A iniciativa
tem como objetivo fortalecer as
cadeias produtivas que usam os
recursos naturais de forma sus-
tentável, gerando renda para pe-
quenos e médios agricultores e
para comunidades tradicionais.

“Queremos olhar para as ati-
vidades que eles desenvolvem
como cadeias produtivas do se-
tor primário brasileiro. Vamos
pensar de que forma se pode
agregar mais valor e gerar renda
para os agricultores, extrativis-
tas e ribeirinhos que estão lá na
ponta. E pensar na possibilidade
de se desenvolver agroindústri-
as, de alcançar os mercados in-
ternacionais”, disse secretário
de Agricultura Familiar e Coo-
perativismo do Mapa, Fernando
Schwanke.

O lançamento ocorreu na
abertura do Green Rio, feira de
negócios que acontece anual-
mente desde 2012, e reúne ex-
positores, palestrantes, empre-
endedores e representantes da
chamada bioeconomia. Aberto
ao público e com entrada fran-
ca, o evento vai até sábado (25)
na Marina da Glória, na zona sul
da capital fluminense.

Schwanke explicou que o
programa Bioeconomia Brasil
Sociobiodiversidade é uma re-
modelação de outro programa

com foco no extrativismo, que
foi herdado do Ministério do
Meio Ambiente. A reformulação
foi pensada para dar uma roupa-
gem de profissionalização ao
extrativismo e à agricultura fa-
miliar, tornando-os mais forte
para a economia brasileira. Se-
gundo ele, o setor movimenta
atualmente R$ 1,5 bilhão ao ano,
mas tem potencial para crescer.

“Comenta-se que só o açaí,
em questão de 10 anos, poderá
movimentar R$ 10 bilhões. De
todas as cadeias produtivas que
estamos falando, talvez essa seja
a que melhor conseguiu se or-
ganizar para atender tanto o mer-
cado nacional quanto no merca-
do internacional”, disse.

Segundo o secretário, a agri-
cultura familiar tem um papel
importante na utilização da so-
ciobiodiversidade brasileira para
criação de produtos de alto va-
lor agregado, que podem ter apli-
cação, por exemplo, na indústria
alimentícia, farmacêutica e de
cosmético.

Projetos
Integram o programa cinco

projetos: Pró-Extrativismo; Ro-
teiros da Sociobiodiversidade;
Potencialidades da Agrobiodi-
versidade Brasileira; Energias
Renováveis para a Agricultura
Familiar e o projeto Ervas Me-
dicinais, Aromáticas, Condimen-
tares, Azeites e Chás Especiais
do Brasil.

Ainda não há previsão do vo-

lume de recursos que serão in-
vestidos. “Talvez a articulação
seja até mais importante do que
o dinheiro. Precisamos alinhar
todos os atores e quem sabe até
captar recursos internacionais,
por exemplo, do Bando Mundi-
al, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento. Debaixo do
guarda-chuva do ministério, te-
mos inúmeras ações voltadas
para a organização dessas cadei-
as produtivas”, disse Schwanke.

Uma preocupação especial
será dedicada à questão logísti-
ca. “Estamos falando de produ-
tos que saem da floresta, que
chegam numa vila, que às vezes
tem que ser transportados por
mil, dois mil ou três mil quilô-
metros para chegar no seu mer-
cado”, acrescentou.

Acordo
Também na abertura do Gre-

en Rio, o Mapa anunciou um
acordo de cooperação técnica
com o instituto Julius Kühn, vin-
culado ao governo da Alemanha.
Segundo Schwanke, os alemães
têm uma tecnologia avançada na
área de fármacos, que inclui
métodos evoluídos para extra-
ção de óleos de plantas medici-
nais. Serão desenvolvidas ações
conjuntas, com a participação da
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), estatal
vinculada ao Mapa.

Green Rio
De acordo com a coordena-

dora do Green Rio, Beatriz Mar-
tins Costa, as novidades apresen-
tadas pelo Mapa são os princi-
pais destaques desta edição do
evento. “Existem vários progra-
mas de bioeconomia em todo o
mundo. Mas eu não conheço ne-
nhum que tenha essa recorte, que
tenha um olhar focado na agri-
cultura familiar e no cooperati-
vismo. E isso é estratégico para
o Brasil”, disse.

Beatriz explicou que a pri-
meira edição do evento nasceu
paralelamente à Rio+20, confe-
rência das Nações Unidas sobre
desenvolvimento sustentável,
realizada em 2012, no Rio de
Janeiro. Na época, a preocupação
era dar centralidade às discussões
em torno da bioeconomia, que
envolve uma preocupação com o
esgotamento dos recursos natu-
rais e busca promover cadeias pro-
dutivas que adotam processos sus-
tentáveis. “Vai desde um produto
orgânico até uma energia renová-
vel, como a biomassa por exem-
plo”, explicou.

O evento também propicia a
interação entre o produtor e con-
sumidor com estantes para a co-
mercialização de produtos. Pre-
sente na feira, o Serviço Social
do Comércio do Rio de Janeiro
(Sesc Rio) oferece ainda ofici-
nas sobre boas práticas de sus-
tentabilidade econômica e am-
biental, que ensinam, por exem-
plo, dicas de reaproveitamento
de cápsula de café, couro, teci-
do e plásticos. (Agencia Brasil)

O Ministério da Economia
lançou  na quinta-feira (23), em
Joinville (SC), o programa Mo-
bilização pelo Emprego e Pro-
dutividade para Todos.

O projeto, iniciado em Minas
Gerais, percorrerá o país para tra-
çar medidas – em conjunto com
empresários, empreendedores,
gestores públicos estaduais e
municipais – visando a retomada
do crescimento econômico.

Segundo o ministério, ainda
neste ano, o programa será lan-
çado em 14 estados. Cerca de
300 empresários participaram

Governo lança programa
Mobilização pelo Emprego

e Produtividade
do lançamento nesta manhã,
quando também foi lançado o
web aplicativo Mobiliza Brasil –
canal pelo qual qualquer cidadão
pode sugerir melhorias para o
ambiente de negócios de sua lo-
calidade.

A ferramenta já está dispo-
nível  e permite reunir sugestões
e organizar dados que servirão
de subsídios para a elaboração
de políticas públicas. Desde o
dia 3 de maio, quando foi ao ar,
o web aplicativo já recebeu mais
de 10 mil considerações. (Agen-
cia Brasil)

Intenção de consumo das
famílias cai 1,7% de abril

para maio, diz CNC
A Intenção de Consumo

das Famílias recuou 1,7% na
passagem de abril para maio
deste ano, segundo dados di-
vulgados  na  quinta-fe i ra
(23) pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
Com o resultado, o indicador
caiu para 94,6 pontos, em
uma escala de zero a 200 pon-
tos.

A queda foi  provocada
principalmente por avalia-
ções mais negativas sobre a
perspectiva de consumo (-

3,6%) e sobre a perspectiva
profissional (-3%). O único
dos sete componentes a apre-
sentar alta foi o nível de con-
sumo atual (0,4%).

Na comparação com maio
do ano passado, no entanto,
a Intenção de Consumo das
Famílias cresceu 8,6%, devi-
do principalmente às avalia-
ções sobre o nível de consu-
mo atual (com crescimento
de 16%), sobre a intenção de
compra a prazo (11,3%) e
sobre a renda atual (10,9%).
(Agencia Brasil)

Estados Unidos formalizam o
ingresso do Brasil na OCDE

Os Estados Unidos decidi-
ram na quinta-feira (23) apoiar
formalmente a entrada do Bra-
sil na Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). O anúncio
oficial do apoio foi dado duran-
te a reunião do órgão, em Paris.
O presidente Jair Bolsonaro
postou no Twitter mensagem em
que afirma que o suporte norte-
americano é “fruto da confiança
no novo Brasil”.

“Atualmente, todos os 36
membros da OCDE apoiam a
nossa entrada, fruto da confian-
ça no novo Brasil que estamos
construindo, mais livre, aberto e
justo”, disse Bolsonaro

Em Paris, o chanceler brasi-
leiro Ernesto Araújo disse que
o apoio norte-americano é a
“principal peça que faltava para
que nós possamos, no mais bre-
ve prazo, começarmos o proces-

so de adesão à OCDE”.
O apoio dos EUA, segundo

 Araújo,  é “importantíssimo nes-
se nosso caminho para nos tor-
narmos membros plenos da
OCDE. Contávamos com isso
desde a visita do presidente Bol-
sonaro aos Estados Unidos. O
presidente Trump já tinha garan-
tido o seu apoio de maneira mui-
to clara”.

Brasil lidera a disputa
Com o apoio norte-america-

no, o Brasil se tornou um forte
candidato para se tornar membro
pleno da organização. Mas, além
do Brasil, há outros candidatos:
Argentina , Romênia, Croácia,
Hungria e Bulgária. Destes, o
Brasil é o que está mais avança-
do na disputa, assumindo a lide-
rança com folga sobre os de-
mais, já tendo adotado cerca de
30% dos instrumentos exigidos

pela OCDE.
Para se tornar membro ple-

no da instituição, o Brasil depen-
derá ainda da aprovação dos se-
guintes países europeus: Áus-
tria, Bélgica, Dinamarca, Fran-
ça, Grécia, Islândia, Luxembur-
go, Noruega, Países Baixos,
Portugal, Reino Unido, Suécia,
Suíça, Alemanha, Espanha, Fin-
lândia, República Tcheca, Polô-
nia, Eslováquia, Eslovênia, Estô-
nia, Letonia e Lituânia. Fora da
Europa, além dos Estados Uni-
dos, o Brasil precisará do res-
paldo da Austrália, Canadá, Ja-
pão, Israel, Coreia do Sul, Mé-
xico, Chile e Nova Zelândia.

O tempo necessário que um
país passe a integrar a OCDE é
de 2 a 3 anos. Durante esse pe-
ríodo, o país-candidato terá que
adaptar toda a sua legislação aos
regulamentos das nações inte-
grantes da OCDE. De acordo

com o Itamaraty, se por um lado
o Brasil ainda precisa adaptar
alguns dispositivos legais im-
portantes, por outro tem a van-
tagem de ter feito nas últimas
décadas progresso em leis sobre
o consumidor, sobre vários cam-
pos econômicos e também so-
bre o consumidor.

Vantagens
O ingresso de um país ao gru-

po de nações que compõem a
OCDE traz benefícios em vári-
os setores, especialmente na
atração de investimentos.  Gru-
pos econômicos e financeiros
normalmente dão prioridade aos
países membros da OCDE por-
que estes já adaptaram suas re-
gras econômicas para o padrão
de competitividade e inovação
tecnológica própria dos países
altamente industrializados.
(Agencia Brasil)
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O ministro de Minas e Ener-
gia, Beto Albuquerque, disse  na
quinta-feira (23), que não há bar-
ragem segura no país. Em depoi-
mento na Comissão de Meio
Ambiente do Senado, sobre se-
gurança de barragens, o ministro
disse que “não tem barragem se-
gura. Esse conceito não existe”.

Albuquerque explicou que a
probabilidade de rompimento de
barragens construídas à montan-
te, como foi o caso de  Maria-
na,  Brumadinho e agora de Gon-
go Soco, todas em Minas Gerais,
é muito superior às demais. “O
monitoramento é diuturno e
ininterrupto. Tudo está sendo
monitorado minuto a minuto e
as informações estão sendo pas-
sadas às pessoas que têm respon-
sabilidade, competência para to-
mar as ações e medidas, especi-
almente para não perdermos vi-
das humanas”, destacou.

Bento Albuquerque disse que

em razão do grande número de
barragens, cerca de 2 mil, entre
elas as que não são só de rejei-
tos de mineração, o ministério
faz pareceria com a Agência Na-
cional de Águas (ANA) para a
fiscalização.

O ministro disse aos senado-
res que até 2021 todas as barra-
gens serão descomissionadas
(esvaziamento das barragens de
rejeitos). “O descomissiona-
mento também é uma atividade
de risco, que tem que ter plane-
jamento bastante apurado”.

Congresso
Bento Albuquerque destacou

importância do papel do Con-
gresso para que haja segurança
jurídica não só para os empre-
endedores exercerem suas ativi-
dades na mineração, mas também
para as autoridades exercerem
seu poder de polícia ou de regu-
lação do setor. Segundo ele, o

Brasil é o terceiro país em pro-
dução mineral do mundo, atrás
de Austrália e Canadá, e respon-
de por três milhões de empre-
gos diretos e indiretos, contri-
buindo com 4% do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos bens
e serviços do país).

Medidas
O ministro de Minas e Ener-

gia garantiu que até o fim de
2019, todas as barragens do país
serão fiscalizadas. “Temos cer-
ca de 500 barragens de rejeitos,
150 delas já foram vistoriadas
esse ano, e todas serão vistoria-
das este ano”.

Diligência
Nesta sexta-feira (24), sena-

dores da Comissão do Meio
Ambiente irão até a região da
mina de Gongo Soco, em Barão
de Cocais (MG), para uma dili-
gência. De responsabilidade da

mineradora Vale, a barragem da
mina está, desde a semana pas-
sada, em alerta máximo, com ris-
co de rompimento. Os senado-
res querem verificar os riscos e
as iniciativas do Poder Público
para minimizar a situação.

“Em razão da gravidade, não
podemos esperar. Não podemos
deixar que o ocorrido em Mari-
ana e Brumadinho se repita. Pre-
cisamos dar uma resposta, afir-
mou o presidente da comissão,
senador Fabiano Contarato
(Rede-ES). Ele lembrou ain-
da que o talude da barragem
está se movendo entre 6 e 8
centímetros por dia e que se a
barragem se romper, os rejei-
tos poderão se espalhar por até
75 quilômetros, atingindo os
municípios de Barão de Co-
cais, Santa Bárbara e São Gon-
çalo, que desde fevereiro fo-
ram totalmente evacuados.
(Agencia Brasil)

Desmatamento da Mata Atlântica no
último ano foi o menor desde 1985

O desmatamento da Mata
Atlântica entre outubro de 2017
e outubro de 2018 caiu 9,3%
em relação ao período anterior
(2016-2017). É a menor área de
desmatamento registrada pela
série histórica do Atlas da Mata
Atlântica , elaborado pela Funda-
ção SOS Mata Atlântica e pelo
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), que monitora
o bioma desde 1985.

O relatório mostra que, no
último ano, foram destruídos
11.399 hectares (ha), ou seja,
113 quilômetros quadrados
(km²), de áreas de Mata Atlânti-
ca acima de 3 hectares nos 17
estados do bioma. No ano ante-
rior, o desmatamento foi de
12.562 hectares (125 km²). Já
em 2015-2016, o desmatamen-
to chegou a atingir 29.075 ha.

Além disso, dos 17 estados
da Mata Atlântica, nove estão no
nível de desmatamento zero, com
desflorestamentos abaixo de 100
hectares, o que equivale a 1 km².

Esses nove estados são o
Ceará (7 ha), Alagoas (8 ha), o
Rio Grande do Norte (13 ha), Rio
de Janeiro (18 ha), Espírito San-
to (19 ha), a Paraíba (33 ha),

Pernambuco (90 ha), São Paulo
(96 ha) e Sergipe (98 ha). Mais
três estados estão se aproximan-
do desse índice: Mato Grosso do
Sul (140 ha), Rio Grande do Sul
(171 ha) e Goiás (289 ha).

A diretora executiva da Fun-
dação SOS Mata Atlântica, Mar-
cia Hirota, disse que o resulta-
do positivo tem relação com
ações de monitoramento e com-
bate ao desmatamento, realiza-
das por diversos atores nos últi-
mos anos, incluindo órgãos am-
bientais estaduais, polícia ambi-
ental, Ministério Público e o
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama).

“Esses dados comprovam
como o acompanhamento da so-
ciedade civil e investimentos dos
governos no cumprimento da Lei
da Mata Atlântica, por meio dos
órgãos de conservação, fiscaliza-
ção e controle, trazem resultados
concretos. Esse tipo de ação pre-
cisa ter continuidade”, afirmou. A
Mata Atlântica é o único bioma
brasileiro com lei específica.

Bahia
Segundo a SOS Mata Atlân-

tica, o estado da Bahia é um
exemplo de como as ações de
comando e controle são impor-
tantes no combate ao desmata-
mento.

Há dois anos, a Bahia foi o
primeiro estado do ranking,
com 12.288 hectares desmata-
dos entre 2015 e 2016. O núme-
ro foi maior do que o total de
desmatamento registrado nesse
último relatório 2017-2018.

“Naquele ano, o então secre-
tário de Meio Ambiente do es-
tado esteve no ¨Encontro das
secretarias de Meio Ambiente
dos estados da Mata Atlântica’,
onde se comprometeu com o
combate ao desmatamento e re-
alizou operações de fiscaliza-
ção”, disse Marcia.

No ano seguinte, a partir das
ações, a Bahia teve uma redu-
ção de 67% no desmatamento,
com 4.050 hectares desmata-
dos. Agora, no período 2017-
2018, houve uma segunda que-
da, de 51%, apesar de o estado
ainda ser um dos maiores em
área desmatada.

Resultados negativos
O Atlas mostra também que

restam 16,2 milhões de hecta-
res de florestas nativas mais
preservadas acima de 3 hec-
tares na Mata Atlântica, o
equivalente a 12,4% da área
original do bioma. Dessas
áreas remanescentes de flo-
resta, 80% estão em áreas
privadas.

Apesar dos resultados po-
sitivos do relatório do último
ano, cinco estados ainda man-
têm índices inaceitáveis de
desmatamento, segundo ava-
liação da SOS Mata Atlântica.
São e les :  Minas  Gerais
(3.379 ha), o Paraná (2.049
ha), Piauí (2.100 ha), a Bahia
(1.985 ha) e Santa Catarina
(905 ha).

O diretor de Políticas Pú-
blicas da Fundação SOS Mata
Atlântica, Mario Mantovani,
acredita que é preciso ficar
atento às mudanças propostas
pelo atual governo, que po-
dem reverter as conquistas al-
cançadas  a té  o  momento.
“Não podemos permitir o en-
fraquecimento da gestão am-
biental e nenhuma tentativa
de flexibilização da legisla-
ção”, disse. (Agencia Brasil)

Moodcolor Comércio de Produtos para Colorimetria Ltda.
CNPJ nº 24.813.345/0001-22

Edital de Convocação – Reunião de Sócios – 1ª Convocação
A Moodcolor Comércio de Produtos para Colorimetria Ltda., com sede social na Avenida Padre Arlindo Vieira, nº 
500, apartamento 142, Vila Vermelha, São Paulo/SP, neste ato representada por suas administradoras, as Sras. Clélia Midori 
Borges Sasaki e Heloisa Prinholato Alves, no uso das atribuições que lhe conferem o contrato social da Sociedade, 
convoca todos os sócios, para a Reunião de Sócios que se realizará na sede social no dia 05/06/2019, em 1ª chamada às 10h, 
e em 2ª chamada às 10h30min, com a fi nalidade de deliberar sobre: i) a destituição da Sra. Patrícia Furquim Pinto de 
Oliveira Guizardi do cargo de administradora da Sociedade; ii) a exclusão da sócia Patrícia Furquim Pinto de Oli-
veira Guizardi, por justa causa, nos termos da cláusula 6ª do contrato social, iii) o ingresso com ação judicial para a apura-
ção dos danos causados à Sociedade pela Sócia Patrícia Furquim Pinto de Oliveira Guizardi; e iv) Alteração do con-
trato social da Sociedade para refl etir o tratado nos itens anteriores e a respectiva consolidação. Moodcolor Comércio 
de Produtos para Colorimetria Ltda. Por Clélia Midori Borges Sasaki e Heloisa Prinholato Alves.
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Maristela Mafei Participações S/A
CNPJ/MF nº 04.958.309/0001-40 - NIRE 35.300.190.297

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem no dia 07/06/2019, 
às 10h, na Rua Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 
121, 122, 123 e 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), São Paulo/
SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 
na forma de representação da Companhia e na forma de outorga de 
procurações em nome da Companhia, que passará a ser por meio de 
dois administradores conjuntamente; e (ii) a alteração da redação 
do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, de forma a refl etir 
as deliberações aprovadas na Assembleia. São Paulo, 22/05/2019.  
Rosa Maria Scavazza Vanzella Trovati e Simone Rezkallah Iwasso.

Máquina da Notícia Comunicação Ltda.
CNPJ/MF nº 00.260.179/0001-16 - NIRE 35.220.403.707

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os sócios a se reunirem no dia 07/06/2019, às 10h30, 
na R. Fidêncio Ramos, 308, Torre A, 12º andar, conjuntos 121, 122, 123 
e 124 e o terraço do 13º piso (cobertura), parte, São Paulo/SP, a fi m de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) o fechamento da fi lial da 
Sociedade localizada em Belo Horizonte-MG, na Rua Wilson Rocha Lima, 
25, sala 502; (ii) a mudança do endereço da fi lial da Sociedade atualmente 
localizada no Rio de Janeiro-RJ, na Av. Rio Branco, 01, 7º andar, sala 708, 
para a mesma cidade na Av. Almirante Barroso, 81, 33º andar; e (iii) a alte-
ração e consolidação do Contrato Social da Sociedade, de forma a refl etir 
as mudanças aprovadas em Assembleia. São Paulo, 22/05/2019. Rosa Ma-
ria Scavazza Vanzella Trovati e Simone Rezkalla Ieasso - Administradoras.

COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE
CNPJ/MF nº 05.314.972/0001-74 - NIRE 35.300.436-041

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os acionistas da COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA E-COMMERCE (“Companhia”) 
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia que se realizará em 31 
de maio de 2019 às 10:00 h, na sede social situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 10º andar, CEP 04538-132, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em 
Assembleia Geral Ordinária: (i) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a 
destinação do resultado apurado no exercício de 2018; (iii) fixação da remuneração global anual da Administração 
para o exercício em curso; Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) a alteração do Jornal de Grande Circulação 
utilizado pela Companhia para suas publicações; (v) a alteração da cláusula 5ª do Estatuto Social, em virtude do 
aumento do capital deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia; (vi) a ratificação da assinatura, pela 
Companhia, do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, celebrado em 09 de maio de 2019, entre 
a Companhia, TOTVS S.A. e demais acionistas da CIASHOP - Soluções para Comércio Eletrônico S.A.; 
(vii) distribuição de dividendos e (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 23 de maio de 2019.

Mariano Gomide de Faria - Presidente do Conselho de Administração.
(23, 24 e 25/05/2019)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0009320-26.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª 
Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, 
etc. Faz saber que nos autos de Cumprimento de Sentença, 
movida por Ricardo Teixeira Fortunato, foi deferida a intimação 
por edital do executado Fabio Luis Lucera CPF nº 
385.509.938-32, que se encontra em lugar ignorado, da 
penhora havida sobre o bloqueio judicial no valor da R$ 
723,20 e para que em 15(quinze) dias, a fluir após os 20 
(vinte) dias úteis, pague o débito de R$ 10.166,73 (atualizado 
até outubro/2018), a ser atualizado, sob pena de multa de 
10%, além de honorários advocatícios, também de 10% (art. 
523,§1º do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2019.               [23,24] 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. - Proc. 0019677-
54.2016.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux, 
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. Faz 
saber que nos autos de ação de cumprimento de sentença, 
movida por Conjunto Habitacional Parque Residencial 
Palmares, foi deferida a intimação por edital do executado 
Itamar da Silva CPF 041.787.867-25, que se encontra em 
lugar ignorado, da penhora havida sobre o apto. nº 35, bloco 
B-15, e vaga de garagem, integrante do Parque Residencial 
Palmares, à Rua Lagoa da Tocha s/nº, Rua Giuseppe Tartini, 
Rua Sinfonia Italiana, Rua Sete, Rua Nove e Rua Vinte e 
Nove, Capela do Socorro, matrícula 198.079, 11º CRI/SP. 
Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
São Paulo, 07 de maio de 2019.                                           [23,24] 

Varas da Família e Sucessões Centrais 1ª Vara da Família e Sucessões EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1122389-34.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central 
Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Eliane da Camara Leite Ferreira,na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VALDINEY PORTELA 
GOMES,Brasileiro, CPF 006.863.595-85, que lhe foi proposta uma ação de Alvará Judicial para Suprimento de Consentimento 
paterno e autorização de viagem de menores por parte de M.J.B.A., alegando em síntese que em razão da ausência de 
contato com o réu, necessita do suprimento de seu consentimento para que suas filhas viagem ao Exterior em companhia de 
A.C.G.B. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta, ficando advertido que, nos termos dos artigos 721 do CPC, querendo, deverá se manifestar no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019.  [23,24] 

Cisafac Corretagem de Seguros e Agenciamento de Cargas S.A.
CNPJ/MF nº 02.782.626/0001-22 - NIRE nº 35.300.156.862

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 22/03/2019, às 10:30 horas, na Sede Social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 8º 
andar, Sala 2, Torre III, São Paulo/SP. Convocação: convocados por Antonio José Louçã Pargana. Presença: 
Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Antonio José Louçã Pargana; e, Secretário: Otacílio 
José Coser. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Ratifi cação da autorização para a prestação de garantia, 
pela Companhia, na forma de fi ança, em favor da Cisa Trading S.A., sede em Vitória/ES, CNPJ/MF nº 39.373.782/0001-40 
(“CISA TRADING”), em razão da celebração do Contrato de Locação do imóvel não residencial registrado no 4º Ofi cial de 
Registro de Imóveis da Capital de São Paulo sob nº 140.080, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.830, 8º Andar da Torre IV, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04543-900, com direito ao uso de 15 vagas na garagem 
localizadas no 1º Subsolo do Condomínio Edifício São Luiz, pela CISA TRADING e pela Comvix Trading S.A., pelo período 
de 26/12/2017 a 31/01/2021, com renúncia ao benefício de ordem previsto no artigo 827 e seguintes do Código Civil 
(“Contrato de Locação”). Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 22/03/2019. Membros Efetivos do 
Conselho de Administração: Otacílio José Coser, Fernando Aboudib Camargo, Antonio José Louçã Pargana, 
Andrea Guasti, Evandro Luiz Coser e Orlando Machado Júnior. Antonio José Louçã Pargana - Presidente, 
Otacílio José Coser - Secretário. JUCESP 265.641/19-6 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Hidrovias do Brasil S.A. - CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/03/19

Aos 26/03/19, às 9:30 hrs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretária: 
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Deliberações: (i) aprovar a orientação de voto para os representantes da HSSA votarem na assem-
bleia de acionistas da Cikelsol a favor da distribuição de dividendos ao único acionista da Cikelsol, no valor total de $UY147.679.356,00, 
conforme saldo constante na conta de reserva de resultados acumulados da Cikelsol; (ii) aprovar a orientação de voto para os repre-
sentantes da HSSA votarem na assembleia de acionistas da Girocantex a favor da distribuição de dividendos ao único acionista da 
Girocantex, no valor total de $UY1.100.237.416,00, conforme saldo constante na conta de reserva de resultados acumulados da Giro-
cantex; (iii) aprovar a orientação de voto para os representantes da Companhia votarem na assembleia de acionistas da HSSA a favor 
da distribuição de dividendos ao único acionista da HSSA, no valor total de $UY713.175.885,00, conforme saldo constante na conta 
de reserva de resultados acumulados da HSSA; e (iv) aprovar a retificação do montante destinado ao pagamento de participação nos 
resultados da Companhia para diretores e colaboradores da Companhia e de suas subsidiárias, conforme aprovado na deliberação (i) 
da RCA 13/02/2019. Em vista disso, a redação do item (i) da RCA 13/02/19 passa a vigorar com a seguinte redação: “(i) aprovar o paga-
mento de R$8.727.950,78, destinados ao pagamento de participação nos resultados da Companhia para diretores e colaboradores da 
Companhia, e R$3.835.913,80, destinados ao pagamento de participação nos resultados para diretores e colaboradores das subsidiárias 
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18;” Fica a Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias autorizadas 
a praticar todos os atos necessários para a concretização das deliberações ora aprovadas. Nada mais. São Paulo, 26/03/19. Jucesp nº 
214.115/19-7 em 16/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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CLR Empreendimento Imobiliário SPE S/A
CNPJ: 13.019.293/0001-09 - NIRE: 35.300.504.313

Retificação - Edital de
Convocação - Assembleia Geral Ordinária 

No edital de convocação - AGO, publicada neste Jornal, 
edições de 21, 22 e 23/05/2019, constou a data da 
Assembleia como 30/03/2019, sendo o correto 30/05/2019. 
Os demais itens permanecem inalterados. A Diretoria
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O plenário da Câmara dos
Deputados concluiu  na quin-
ta-feira (23) a votação da
Medida Provisória (MP)
870/19, que trata da reforma
administrativa.

Após um acordo entre os
partidos, a emenda que res-
tringia a atuação dos audito-
res fiscais de investigar cri-
mes apenas de ordem fiscal
foi rejeitada. A matéria segue
agora para o Senado.

Pelo texto suprimido, au-
ditores só seriam autoriza-
dos a compartilhar com ou-
tros órgãos como o Ministé-
rio Público indícios de cri-
mes tributários.

Na terça-feira (21), os
auditores fizeram atos públi-
cos contra o texto da MP.

Segundo eles, o compar-
tilhamento de dados, pela
emenda, só seria permitido
com autorização judicial, o
que inviabiliza a investigação
de crimes conexos à sonega-
ção, privando o Ministério
Público Federal e a Polícia
Federal de informações for-
necidas pela Receita Federal
a respeito de atividades fi-
nanceiras suspeitas.

Em votação simbólica, os
deputados também aprova-
ram destaque do PSB e reti-
raram do texto o ponto que
transferia ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações o con-
trole do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT). O

Câmara conclui
votação de medida
provisória da reforma

administrativa
fundo continuará sob a admi-
nistração da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep).

Na quarta-feira (22), o
plenário aprovou o texto-
base da MP 870. Os depu-
tados aprovaram o texto da
comissão mista que anali-
sou a matéria e que devolve
para o Ministério da Eco-
nomia o Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras (Coaf).

O governo havia transfe-
rido o órgão para o Ministé-
rio da Justiça e Segurança
Pública.

O texto ainda transferiu
novamente para o Ministério
da Justiça e Segurança Pú-
blica a Fundação Nacional do
Índio (Funai), que também fi-
cará responsável pela demar-
cação de terras indígenas.
Antes, o órgão estava subor-
dinado ao Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direi-
tos Humanos e a demarcação
era uma atribuição do Minis-
tério da Agricultura.

Os deputados firmaram
um acordo para evitar uma
das polêmicas, a recriação de
dois ministérios fundidos
(Cidades e Integração Naci-
onal). Pelo acordo, os depu-
tados aprovaram a manuten-
ção dos dois no Ministério
do Desenvolvimento Regio-
nal, revertendo a mudança
proposta pelo projeto de lei
de conversão do senador
Fernando Bezerra Coelho
(MDB-PE). (Agencia Brasil)
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Alison/Álvaro e Evandro/Bruno vão às
oitavas, e mais dois times à repescagem
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Circuito Mundial

Válido pela décima etapa do
Campeonato Mundial de Fór-
mula E, o e-Prix da Alemanha,
em Berlim, no próximo sába-
do (25) pode ser o momento
no qual os candidatos ao título
da atual temporada comecem a
ser definidos. Faltando apenas
quatro das 13 provas, está cla-
ro que o importante para ser
campeão é não desperdiçar
pontos. Com um máximo de
116 pontos válidos em jogo, a
liderança do francês Jean-Éric
Vergne (DS Techeetah), que
soma 87 pontos, pode ser con-
testada por qualquer um entre
os dez primeiros colocados –
e nesse grupo não estão nomes
potencialmente importantes,
como o suíço Sebastién Bue-
mi (Nissan eDAMS), que ocu-
pa a 13ª colocação, mas é sem-
pre um candidato a vitórias.

“Tivemos oito vencedores
em nove provas até agora, em
um ano extremamente equili-
brado, mas agora que a tendên-
cia é termos um afunilamento
nesse leque de possíveis cam-
peões. A competição vai mes-
mo pegar fogo a partir de Ber-
lim”, diz Lucas Di Grassi, cam-
peão mundial em 2017, pela
sua atual equipe, a Audi Sport
ABT Schaeffler. Ele mesmo um
dos oito vencedores de corri-
da em 2019, Di Grassi está
empatado com o português An-
tónio Félix da Costa (BMW
Andretti) no quarto lugar, com
70 pontos, e permanece como
um dos principais nomes da
temporada.

Retrospecto – O brasilei-
ro da equipe Audi tem um re-
trospecto sensacional no e-
Prix alemão, com nada menos
que quatro pódios nas cinco
edições do evento: foram dois
segundos e dois terceiros luga-
res. No ano passado, a vitória
escapou por pouco, com Lucas
chegando em segundo. “Como
piloto, só posso dizer que es-
tamos vivendo uma competição
sensacional. Acho que temos
uma boa chance em Berlim,
como mostra nosso retrospec-
to, mas atualmente, na Fórmu-
la E, você precisa ser meio São
Tomé: só acreditar vendo. Eu
estou muito confiante, nosso
carro tem sido bom em quase
todas as pistas, e acho que che-
gamos aqui bem posicionados

Fórmula E: briga pelo título
“pega fogo” na Alemanha,

prevê Di Grassi
Faltando quarto provas para o final da temporada e com
oito vencedores em nove etapas
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Di Grassi e o amigo Félix da Costa: empatados e na briga
pelo título

para brigar pela liderança. Te-
mos a condição. Agora é tra-
balhar e fazer o melhor possí-
vel”, conclui Di Grassi.

Com 2.377 metros, o tra-
çado de Berlim é montado no
aeroporto de Tempelhof, no
lado sul da cidade. No final dos
anos 1940, este antigo aero-
porto era usada pelos aliados
ocidentais do bloco ocidental
para fornecer ajuda humanitá-
ria aos berlinenses, ilhados
com a interrupção do transpor-
te que fora forçado por um
impasse gerado na Guerra Fria.
Dos quatro pódios que Lucas
detém no e-Prix de Berlim,
três foram obtidos na pista
montada em Tempelhof.

Motivação – “A Alemanha
é a terra da Audi, então essa
corrida é especial para a nossa
equipe”, conta Lucas, cujo par-
ceiro, Daniel Abt, também é
alemão. “No fundo todo mun-
do tem uma ou duas corridas
como preferidas na tempora-
da. Isso é legal, por que dá uma
motivação extra. Mesmo que
em termos de pontuação essa
prova valha tanto quanto as de-
mais, eu gostaria muito de ven-
cer em Berlim justamente por
causa dos meus colegas de
equipe e nossos patrocinado-
res. Seria um belo presente
para eles – e para mim também,
claro”, completa Lucas Di
Grassi.

Excepcionalmente, o e-
Prix de Berlim fará seus trei-
nos livres nesta sexta-feira. A
sessão classificatória para o
grid e a corrida acontecem no
sábado. Confira os primeiros
colocados: 1) Jean-Eric Verg-
ne (França, DS Techeetah), 87
pontos; 2) Andre Lotterer
(Alemanha, Techeetah), 86; 3)
Robin Frijns (Holanda, Envisi-
on Virgin Racing), 81; 4) An-
tónio Félix da Costa (Portugal,
BMW Andretti), e Lucas Di
Grassi (Brasil, Audi Sport Abt
Schaeffler), 70; 6) Mitch
Evans (Nova Zelândia, Pana-
sonic Jaguar Racing), 69; 7)
Jérôme D’Ambrosio (Bélgi-
ca, Mahindra), 65; 8) Oliver
Rowland (Inglaterra, Nissan
eDAMS), 59; 9) Daniel Abt
(Alemanha, Audi Sport Abt
Schaeffler), 59; 10) Sam
Bird (Inglaterra, Envision
Virgin Racing), 54.

Pedro Solberg ataca contra bloqueio de Alison durante a
etapa de Jinjiang

O Brasil avançou com suas
quatro duplas à fase eliminatória
do torneio masculino na etapa
quatro estrelas de Jinjiang (Chi-
na), pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2019. Na madru-
gada de quinta-feira (23), Alison/
Álvaro Filho (ES/PB) e Evandro/
Bruno Schmidt (RJ/DF) conse-
guiram duas vitórias seguidas e
foram direto às oitavas de final
do torneio.

Pedro Solberg/Vitor Felipe
(RJ/PB) e André Stein/George
(ES/PB) venceram a primeira ro-
dada, mas acabaram superados no
segundo duelo do dia e disputam
a repescagem. As duas fases ocor-
rem na madrugada desta sexta-fei-
ra (24). Os adversários ainda de-
pendem de sorteio após o final da
fase de grupos, com jogo das du-
plas que perderam na estreia.

Alison/Álvaro Filho e Pedro
Solberg/Vitor Felipe começaram
o torneio se encontrando logo no
segundo jogo. Alison e Álvaro
superaram na estreia os chineses
Zhuoxin Li/Chaowei Zhou por 2
sets a 0 (21/17, 21/17), em 30
minutos. Pedro e Vitor venceram
de virada os mexicanos Virgen e
Ontiveros por 2 sets a 1 (15/21,
22/20, 15/10), em 46 minutos.

Os compatriotas fizeram en-
tão o duelo valendo a liderança

do grupo F. Alison e Álvaro Fi-
lho levaram a melhor no tie-bre-
ak: 21/18, 15/21, 15/13, em 53
minutos. Vitória que deu vaga di-
reta às oitavas de final para o
campeão olímpico e o medalhis-
ta pan-americano.

Quem também largou com
duas vitórias seguidas foi Evan-
dro/Bruno Schmidt, que superou
na estreia os chineses Likejiang
Ha/Jiaxin Wu por 2 sets a 0 (21/
14, 21/9), em 30 minutos. Ho-
ras depois, valendo a liderança do

grupo G, triunfo sobre os norte-
americanos Bourne/Crabb: 2
sets a 1 (21/15, 20/22, 17/15),
em 52 minutos de duração e vaga
nas oitavas.

André Stein e George come-
çaram superando os australianos
Durant/Schumann por 2 sets a 0
(21/12, 23/21), em 37 minutos.
No duelo valendo o primeiro lu-
gar do grupo E, acabaram vencidos
pelos canadenses Sam Pedlow e
Sam Schachter: 2 sets a 0 (21/17,
21/18), em 34 minutos. Com

isso, assim como Pedro e Vitor,
terão que disputar a repescagem.

A fase de grupos em Jinjiang
tem oito chaves 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.

Jinjiang recebeu um torneio
do Circuito Mundial pela primei-
ra vez em 2018, sem a participa-
ção de duplas brasileiras. Na oca-
sião, os norte-americanos
Mayer/Crabb e as japonesas Mi-
zoe/Hashimoto ficaram com a
medalha de ouro.

Os torneios do Circuito Mun-
dial são divididos em estrelas
(uma até cinco). Jinjiang é o
quarto torneio nível quatro estre-
las disputado em 2019. Outros
cinco desta categoria serão rea-
lizados até o final do ano com
distribuição de cerca de R$ 1,2
milhão em prêmios para todos os
times em disputa, sendo cerca de
R$ 80 mil para a dupla campeã
de cada naipe.  A competição
também dará 800 pontos aos
campeões em cada naipe.
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IRONMAN Brasil 2019: “dinossauros”
competirão em Florianópolis

O IRONMAN Brasil 2019
ganhou dois reforços de respei-
to para o domingo. Nada menos
que duas lendas do esporte con-
firmaram presença na mais tra-
dicional e forte prova do país.
São o argentino Oscar Galindez,
tricampeão em Florianópolis
(2003/2006/2007), e o norte-
americano Ken Glah, dez vezes
top ten no Mundial de Kona (Ha-
vaí/EUA) e vencedor de três pro-
vas do gênero no Brasil. Os dois
participarão da Faixa Etária, ten-
tando garantir presença na final
do Mundial IRONMAN 2019,
mais uma vez em Kona.

Argentino radicado no Bra-
sil ,  Oscar Galindez, de 47
anos, dominou o triatlo no país
durante uma década. Campeão
mundial de duathlon, duas ve-
zes bronze nos Jogos Pan-
Americanos (95/2003), o tri-
atleta  confirmou sua força ao
conquistar o tricampeonato no
IRONMAN em Florianópolis.
A decisão de tentar a vaga foi

motivada pela classificação do
filho Thomaz Galindez para o
Havaí neste ano, já que quer es-
tar ao lado dele na maior prova
do mundo.

Ken Glah é outro grande
nome do esporte, sendo membro
do Hall da Fama nos Estados Uni-
dos. Com 33 participações em
Kona, sendo dez delas top ten, ele,
aos 54 anos, estará competindo
mais uma vez no Brasil. Aqui, ven-
ceu três de suas seis provas do
IRONMAN e é um dos responsá-
veis pelo fortalecimento da dis-
puta na capital catarinense.

Com isso, o IRONMAN Bra-
sil 2019  tornou-se ainda mais
interessante, reunindo feras na
Elite e na Faixa Etária, com com-
petidores da nova geração e ou-
tros já consagrados no esporte
das três modalidades.

O IRONMAN® Brasil é or-
ganizado pela Unlimited Sports
e realizado pela Associação Bra-
sileira Esportiva Social e Cultu-
ral Endurance (ABEE). Conta

IRONMAN Brasil 2019 - Ken Glah

com o patrocínio da Mizuno e
Omint, apoio da Secretaria de
Estado de Turismo, Esporte e
Cultura de Santa Catarina (Fun-
desporte), Governo do Estado de
Santa Catarina, Prefeitura Muni-
cipal de Florianópolis e Funda-
ção Municipal de Esportes

(FME/Fpolis), Probiótica, Care
Club, Technogym, Shimano,
Aquasphere, Oakley, Mormaii,
Trek, Verde Campo, Kinesio
Sports, Net, Localiza e Lindoya
Verão. Mais informações no site
o f i c i a l :
www.ironmanbrasil.com.br. 

F
ot

o/
 A

rq
ui

vo

Kartismo: Alberto Otazú termina
novamente em terceiro na F4 da Akasp

Alberto Otazú preparado para a prova de Fórmula 4

O piloto Alberto Otazú
(AVSP/Rolley Ball/Cardoso Fu-
nilaria e Pintura/Imab Fechadu-

ras/No Fire Services) continua
mantendo a sua regularidade no
pódio do campeonato de F-4 da

Akasp. Na quarta etapa do segun-
do turno, disputada na quarta-fei-
ra (22) no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP), ele levou
o seu Mega/Honda ao terceiro
lugar pela terceira vez consecu-
tiva. A vitória desta vez ficou com
Giovanni Bondança, seguido de
Bruno Biondo.

Largando da terceira posi-
ção Alberto Otazú passou para
a vice-liderança ainda na pri-
meira volta, para assumir a pon-
ta no complemento do segun-
do giro. O piloto liderou por
mais umas cinco voltas até ser
facilmente ultrapassado por
Giovanni Bondança e logo em
seguida por Bruno Biondo, que
disputaram a vitória até a ban-
deirada final, separados por ape-
nas 93 centésimos de segundo.
Otazú chegou em terceiro a
7s633 de Bondança.

A próxima etapa da F4 Akasp

será já no dia 29 de maio, nova-
mente no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP).

Confira o resultado da quarta
etapa do segundo turno da F4
Akasp: 1) Giovanni Bondança, 28
voltas em 25min04s071; 2) Bruno
Biondo, a 0s093; 3) Alberto Otazú,
a 7s633; 4) Otávio Lotfi, a 17s297;
5) Carlos Santana, a 17s788; 6) Hé-
lio Bianchi, a 24s763; 7) Arnaldo
Biondo, a 25s526; 8) Alexandre Al-
bino, a 32s871; 9) Emerson Rildo,
a 45s446; 10) Walter Vignati,
54s040.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Autódromo Virtual de
São Paulo (AVSP), Rolley Ball,
Cardoso Funilaria e Pintura,
Imab Fechaduras, No Fire Ser-
vices. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde, Di-
reção para a Vida e Rotary
Club Agua Espraiada. Visite
www.akasp.com.br
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