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Balança comercial fecha janeiro com
o maior saldo para o mês em 12 anos
Polícia Federal investiga denúncias
de irregularidades no Fundo Postalis
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Ação na ZN de SP vai localizar moradores que
ainda não tomaram a vacina contra febre amarela
Página 2

O Ministério das Relações
Exteriores de Cuba informou ter
enviado à embaixada dos Estados Unidos, em Havana, uma
nota diplomática em repúdio à
“força-tarefa” do governo norteamericano em prol de melhorias na internet da ilha. Página 3

Previsão do Tempo

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,16
Venda:
3,16
Turismo
Compra: 3,04
Venda:
3,30

EURO

27º C
18º C

Compra: 125,40
Venda: 155,82

O presidente Michel Temer reafirmou na quinta-feira (1) que o Brasil retomou o
rumo do desenvolvimento em
seu governo, em um evento da
Caixa Econômica Federal
(Caixa), em Brasília. Temer
destacou o papel social do
banco e voltou a defender as
principais ações de seu governo, como a definição de um
teto para os gastos públicos,
a reforma do ensino médio e
a retomada da abertura de va-

gas de trabalho.
“Este governo, de um ano e
oito meses, fez o que o Brasil
precisava e, nesse particular, a
Caixa teve sempre um papel extraordinário. Todos sabemos que
a vocação da Caixa transcende e
supera muito a de um banco comercial. Lembro da alegria quando liberamos o Fundo de Garantia [por Tempo de Serviço], aqueles R$ 44 bilhões que injetamos
na economia brasileira”, disse
Temer.
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Carnaval chegando: confira
dicas do Procon-SP para
não ser enganado
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Minas Tênis Clube recebe
Vôlei Renata em jogo isolado
Minas Tênis Clube (MG) e
Vôlei Renata (SP) abrem a
quarta rodada do returno da
Superliga Cimed masculina de
vôlei 2017/2018 nesta sextafeira (2). As equipes de Belo
Horizonte (MG) e Campinas
(SP), que estão coladas na tabela em quinto e sexto, respectivamente, se enfrentam às
18h, na Arena Minas, na capital mineira, em jogo isolado da
rodada que terá os outros cinco duelos realizados no sábado (3).
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Daniel do Nascimento é
atração na Copa Brasil
Caixa de Cross Country
O paulista Daniel Ferreira
do Nascimento (Orcampi Unimed-SP), um dos principais
destaques das categorias de
base do Atletismo nacional,
estreia entre os adultos na
Copa Brasil Caixa de Cross
Country 2018, que será disputada neste domingo (4), a
partir das 08 horas, na cidade

Minas Tênis Clube (MG)

Copa São Paulo de Kart
Granja Viana abre a
temporada 2018

Noite

Compra: 3,95
Venda:
3,96

OURO

Temer diz que país retomou
rumo do desenvolvimento
após ações de seu governo

Esporte

Foto/Jackson de Souza/ RF1

Sexta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite nublada
com possibilidade
de garoa.

O presidente Michel Temer e a presidente do Supremo Tribunal
Federal, Cármen Lúcia, participam da sessão especial de
abertura do ano Judiciário 2018
A presidente do Supremo Tri- às decisões do Judiciário.
bunal Federal (STF), ministra Cár“Pode-se ser favorável ou
men Lúcia, abriu na quinta-feira (1) desfavorável à decisão judicial
o ano Judiciário 2018 com discur- pela qual se aplica o direito,
so em defesa da Constituição e das pode-se buscar reformar a decileis do país, e cobrando respeito são judicial pelos meios legais e

nos juízos competentes. O que é
inadmissível e inaceitável é desacatar a Justiça, agravá-la ou agredila. Justiça individual, fora do direito, não é justiça senão vingança ou
ato de força pessoal”, ressaltou.
A cerimônia, realizada no
plenário do STF, marcou o retorno dos ministros às atividades, e
contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado,
Eunício Oliveira.
“A lei é a divisória entre a moral pública e a barbárie”, disse Cármen Lúcia, lembrando que o respeito
à Constituição e à lei, para o outro, é
a garantia do direito para cada um dos
cidadãos. “A nós servidores públicos, o acatamento irrestrito à lei impõe-se como um dever acima de
qualquer outro. Constitui mau exemplo o descumprimento da lei, e o mau
exemplo contamina e compromete”, afirmou.
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bateram recorde para o mês
desde o início da série histórica, em 1989.
As vendas de produtos básicos cresceram 11,2% na
comparação entre janeiro de
2018 e janeiro de 2017 pelo
critério da média diária. Os
destaques foram milho em
grão (crescimento de 92,4%)
e soja em grão (alta de 62,9%).
As exportações de produtos
semimanufaturados subiram
1,1%. As vendas de produtos industrializados aumentaram 23,6%,
também pela média diária, puxadas por aviões, com crescimento
de 108,7% em relação a janeiro
do ano passado.
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Copa São Paulo de Kart Granja Viana
O Kartódromo Granja Vi- mana a primeira etapa da Copa
ana recebe neste final de se- São Paulo de Kart 2018. Forma-

da por 9 etapas durante o ano, a
competição tem início nesta sexta-feira (2) com as primeiras tomadas e baterias e segue durante
todo o sábado. A principal novidade do ano será o aumento no número de provas, já que neste ano
foram acrescentadas as categorias do Regulamento Nacional de
Kart (RNK). Todas as provas serão transmitidas ao vivo pelo Youtube do KGV. O site Grande Prêmio exibe as provas das categorias Mirim, Cadete, Jr Menor, Junior e Graduados também ao vivo.
“O ano será bastante especial, pois esta será a primeira vez
em 20 anos que o nosso kartódromo irá sediar as duas fases do
Campeonato Brasileiro, que
acontece em julho.
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de Bragança Paulista (SP).
Aos 19 anos, ele venceu
quatro vezes a competição
– uma na Sub-18 e três na
Sub-20 –, com 100% de
aproveitamento. Para o treinador Ricardo D’Angelo, é
difícil fazer uma previsão da
atuação do atleta, que estreia
na temporada.
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Seletiva para o Kart
World Championship:
Definido o cronograma
para Interlagos
Foto/ Matheus Nolli

Governo
cubano envia
nota de protesto
à embaixada
dos Estados
Unidos em
Havana

Foto/ Marcos Correa/PR

Cerca de 900 trabalhadores
estão presos desde ontem à
noite em uma mina de ouro situada no centro da África do
Sul, devido a problemas elétricos ocasionados por uma tempestade, , informou na quintafeira (1º ) a companhia proprietária da exploração. A informação é da agência EFE.
A mina, conhecida como
Beatrix, está situada cerca de
240 quilômetros ao sudoeste
de Joanesburgo e é operada
pela companhia sul-africana
Sibanye-Stillwater. Através de
um comunicado divulgado
hoje, a Associação de Mineiros local confirmou a notícia
e manifestou sua “extrema preocupação” com os trabalhadores presos.
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Cármen Lúcia cobra respeito
às decisões do Judiciário

Foto/Letícia Soares

Centenas de
trabalhadores
ficam presos
em mina de
ouro na
África do Sul

O aumento dos embarques
de alguns tipos de grãos e de
aviões fizeram a balança comercial fechar o primeiro mês
de 2018 com o melhor saldo
positivo registrado para o mês
em 12 anos. Em janeiro, o país
exportou US$ 2,768 bilhões a
mais do que importou. Desde
2006, quando o saldo havia
fechado em US$ 2,83 bilhões,
o indicador não registrava um
saldo tão expressivo para meses de janeiro.
As exportações totalizaram
US$ 16,968 bilhões em janeiro, com alta de 13,8% sobre o
mesmo mês de 2017 pela média diária. As vendas externas

As Seletivas ClickSpeed são muito disputadas
Já está tudo preparado para um Kartódromo de Interlagos. O
dos mais importantes eventos do evento que selecionará em São
kartismo brasileiro. Neste sábado Paulo (SP) mais um participan(3) será realizada a Seletiva ClickS- te para o Mundial de Rental Kart
peed ao Kart Word Championship deverá reunir quase 60 pilotos de
(KWC), a partir das 13h30, no diversos Estados.
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Carnaval chegando: confira dicas do
Procon-SP para não ser enganado
Com a chegada da festa mais
aguardada do país, o Carnaval,
muita gente vai viajar ou pretende curtir a folia nos blocos pelas cidades. Pensando nisso, o
Procon-SP traz dicas sobre compras de fantasias e abadás, além
de orientações sobre os passeios. Confira:

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P )
Dependendo da dificuldade da candidatura do prefeito Doria
(PSDB) ao governo (SP), aumenta a dificuldade do vereador-presidente Milton Leite (DEM) virar vice-prefeito. De ‘camarote’,
o vereador Mario Covas (PSDB) bota lenha na fogueira, exibindo
a logofrase ”Fica Doria”.
PR E F E I T U RA ( S P)
... Doria (PSDB) não foi à Câmara, evitando confrontos com
servidores revoltados com o possível aumento na contribuição
pra Previdência [IPREM]. Será que os ex-prefeitos Serra (PSDB)
e Kassab (PSD) tão se acertando com o agora dono nacional
(PSDB), o governador (SP) Alckmin ?
A S S E M B LE IA ( S P )
... Filho do falecido senador Tuma, o ex-deputado
estadual Tuma Jr. [autor de livro no qual demonstrou como o pai
tratou o então sindicalista Lula em prisão no DOPS em 1980],
segue candidato a presidente do Corinthians, dizendo que o clube e o estádio são casos de polícia [Federal].
GOVERNO (SP)
Será a ’febre amarela’ estaria acometido a parcela da imprensa que entrou na plantação de que Alckmin vai ‘filiar’ o vice França [o cara tem ‘apenas’ 31 anos no PSB], pra aumentar a base tucana no Estado e atrair o PSB nacional. O virtual futuro governador
nunca foi dado a suicídios.
CONGRESSO
Chamando o ex-prefeito paulistano Haddad (PT) de mentiroso, o deputado federal (PT - SP) Sanches se acha vitorioso na
eleição de amanhã pra voltar a presidir o Corinthians [estádio tá
no caso Odebrecht / Lava-Jato]. Em tempo: as oposições tão mais
divididas que mini-pizza.
PR E S I D Ê N C I A
Embora tenha ficado calado, a presença de Temer (MDB) na
abertura do Ano Judiciário 2018 no Supremo foi uma demonstração de que nada teme em relação ao que vai responder [corrupção passiva] quando em 2019 não estiver mais no cargo. Ações
pra resgatar a imagem.
J U S TI ÇA S
Se vai ou não dar voto contrário caso a prisão de condenados
em 2ª instância voltar à pauta, a presidente [Supremo] não diz.
Porém, Carmem Lucia deu um recado direto pra Lula, pro PT e
alinhados, no sentido de que o Poder Judiciário não vai ser intimidado por ameaças.
PA R T I D O S
Neste momento, o PSB tá isolando o PT [ainda do já ‘candidato’ Lula - agora condenado em 2ª instância e podendo até ser
preso pós-recursos aos Tribunais Superiores]. Apesar disso, em
São Paulo o governador (SP) Alckmin - candidato Presidencial primeiro vai se acertar com os ...
POLÍTICOS
... senador Serra [que fritou sua candidatura à prefeitura paulistana em 2008, apoiando Kassab - hoje dono do refundado PSD].
Alckmin tem memória de elefante. Neste sentido, quem pode vir
a sofrer menos [leia-se cristianização] na campanha é seu
vice França [dono estadual do PSB].
H I S T Ó R I AS
Quem aproveitou sua ida ontem à abertura dos trabalhos na
Câmara paulistana pra congratular-se com os 25 anos de publicação desta coluna diária de política foi o ex-vereador
(PT) paulistano e ex-deputado na Assembleia (SP) e agora autor
de livros João Antonio. Muito Obrigado.
EDIT OR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet, www.cesarneto.com foi
pioneira no Brasil. Leia também no Facebook Cesar Neto

cesar.neto@mais.com
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Fantasias e Abadás na Internet
Ao iniciar a busca, é importante verificar se o endereço
do site é iniciado com “https:”, isso indica uma página
mais segura. Antes da compra,
fique atento a todas as informações sobre as características da peça, como cor, tamanho, composição do tecido,
além de acessórios agregados.
Lembrando que é essencial definir por escrito a forma
de entrega do produto. Neste
caso é preciso saber se a roupa será entregue ao consumidor ou retirada por ele em local predefinido.
É importante saber se a empresa disponibiliza canais de
atendimento ao consumidor e se
há informações como endereço
físico e CNPJ.
Salve ou imprima a tela
encontrada, inclusive com os
dados da compra. Ao receber
ou retirar a encomenda, verifique se tudo está de acordo com o solicitado. Caso
contrário, o produto deve ser
devolvido e especificando
qual o problema na nota de
entrega.
Loja física
Se a escolha para comprar a
fantasia for uma loja física, também vale a pesquisa de
preços. Evite a compra em vendedores ambulantes. Apesar de

possuir preços menores, o comércio informal não emite nota
fiscal, o que impossibilita que o
consumidor busque seus direitos em caso de algum problema
no produto.
Fique atento à política de troca do estabelecimento, pois o
lojista não é obrigado a trocar o
produto em razão do gosto do
consumidor ou tamanho e cor do
produto. O fornecedor também
pode estabelecer regras restringindo trocas aos finais de semana, por exemplo.
Seus direitos
No caso das compras feitas
fora de um estabelecimento comercial (telefone e internet, por
exemplo) há prazo de sete dias
corridos, a contar da contratação
ou do recebimento do produto,
para arrependimento, independente de motivo. O cancelamento deve ser feito por escrito.
O comerciante é obrigado a
trocar um produto que
apresentar vício ou não corresponder ao que dizia a propaganda. No caso de bens duráveis
o consumidor tem o prazo de
90 dias para reclamar. Para
bens não-duráveis o prazo cai
para 30 dias.
De qualquer forma se no
momento da venda houve a promessa da possibilidade da troca,
esta deve ser cumprida, mas o
compromisso deve ser registrado por escrito.
Viagens
No caso de pacotes é importante verificar o custo e os serviços inclusos. Leia atentamente o contrato e as condições de
cancelamento. Guarde uma via
do contrato datada e assinada e
todos os prospectos, anúncios e
folhetos publicitários.

Aluguel de casa ou apartamento
Para quem vai alugar uma
casa ou apartamento, é preciso
vistoriar o local, de preferência
com o proprietário ou representante, e relacionar por escrito as
condições gerais do imóvel.
Pegue referências pela internet e informações com pessoas que já tenham ocupado o
local. Informe-se sobre formas de pagamento, retirada de
chaves e tenha os contatos do
proprietário ou da empresa de
locação.
O Procon-SP não aconselha
o pagamento integral da locação
e recomenda a exigência de confirmação de recebimento, além
de guardar recibos e outros documentos que comprovem a
transação.
Avião
Para quem for viajar de avião,
em caso de atrasos ou cancelamentos, o consumidor deve procurar o responsável pela aviação
civil dentro do aeroporto ou o
balcão de embarque da companhia. De acordo com as regras
da Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC), a partir de uma
hora de atraso a empresa tem que
garantir acesso à internet e telefonemas.
A partir de duas horas, o passageiro pode exigir alimentação. Mais de quatro horas, a
companhia tem que disponibilizar acomodação ou hospedagem
e transporte.
O passageiro, no caso de cancelamento da passagem, também tem direito a receber reembolso integral, incluindo a tarifa
de embarque. Ou pode remarcar
o voo para outra data e horário.
Também é possível embarcar no
próximo voo, da mesma empre-

sa, se houver lugar disponível
para o mesmo destino.
Ônibus
Se a opção foi viajar de ônibus, a desistência da viagem
deve ser comunicada com até
três horas antes do embarque.
O reembolso será em dinheiro ou crédito, conforme escolha do consumidor. Se o passageiro não comparecer nem
fizer declaração de desistência, perde-se o direito ao reembolso, mas fica mantida a
validade do bilhete para remarcação ou transferência em até
um ano, contado a partir da primeira emissão.
A transportadora não pode
cobrar por bagagens de até 30
quilos. Em caso de atraso superior a uma hora, a empresa deve
providenciar o embarque em
outra companhia com serviços
equivalentes, se o consumidor
concordar. Para atrasos de mais
de três horas, a empresa deve
arcar com alimentação e hospedagem dos passageiros, quando
for o caso.
Bagagem
Tanto para viagens aéreas ou
terrestres, é importante identificar a mala por dentro e por fora
com o nome da cidade de origem e de destino. Amarrar laços
ou lenços ajuda a reconhecer a
bagagem.
Guarde o comprovante emitido pela companhia aérea ou
empresa de ônibus. Excesso de
bagagem pode ser cobrado. É
preciso ver com antecedência o
limite de peso ou volume determinado pelas empresas. Levar
documentos e objetos de valor
na bagagem de mão. Em caso de
problema, procure a empresa
responsável pelo transporte.

Ação na ZN de SP vai localizar moradores que
ainda não tomaram a vacina contra febre amarela
Com o objetivo de identificar moradores e trabalhadores da
zona Norte de São Paulo que ainda não tomaram a vacina contra
a febre amarela, a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
de São Paulo, por meio da
Coordenadoria Regional de
Saúde (CRS) Norte, vai
adotar uma nova estratégia
a partir desta quinta-feira (1º):
por meio de pesquisa casa a casa,
será realizado levantamento sobre o percentual dos munícipes
que se enquadram neste perfil e
os bairros com menor cobertura
vacinal.
A zona Norte foi a primeira
região do município a receber a
campanha, em setembro do ano
passado, por conta da proximidade com os chamados corredores ecológicos. Em outubro,

com a confirmação de epizootia no Horto Florestal, a vacinação foi ampliada para todos os
postos da região.
Até 24 de janeiro, quando se
encerrou a primeira fase da ação
preventiva, foram vacinadas
1.366.592 pessoas apenas na zona
Norte, o que representa, aproximadamente, 58% da população.
No entanto, o percentual pode não
refletir a real cobertura da população imunizada na região.
“Sabemos que tivemos uma
procura muito grande de moradores que não são da região nesses meses de campanha. Por
isso, nossa estratégia é fazer
esse rescaldo para a cobertura
completa da região”, explicou o
coordenador regional de saúde
da Norte, José Mauro Correa.
A pesquisa casa a casa co-

meçará nesta semana e os dados
coletados serão encaminhados
à Coordenação de Vigilância
em Saúde (Covisa). Em seguida, será definida a estratégia
para a vacinação do público
restante, que deverá começar
nos próximos dias de forma escalonada.
Além da ação casa a casa,
duas unidades continuam vacinando na região Norte: AMA/
UBS Integrada Vila Palmeiras e
AMB ESPEC Tucuruvi (Prof.
Armando de Aguiar Pupo). Ambas têm como foco as pessoas
que vão viajar para lugares com
recomendação da vacina.
“Não temos como impedir
que o munícipe se dirija à unidade sem estar nesse perfil, mas
estamos orientando nas filas
para garantir que as pessoas que

se enquadram na condição de viajante seja imunizado”, afirmou
Correa.
A região observou nos primeiros meses de campanha, uma
busca alta pela vacina, chegando
a vacinar 450 mil pessoas em
uma semana (de 26 de outubro a
1 de novembro de 2017). No final de novembro, porém, em uma
semana (de 30/11 a 7/12), a busca pela vacina nas unidades não
ultrapassou 45 mil pessoas.
Durante os três primeiros
meses de campanha, as ações
também foram intensificadas
com diversos postos volantes,
seja em estabelecimentos comerciais, seja em ações de rua,
como em hipermercados e shoppings da região, centros esportivos, igrejas, batalhão de polícia, entre outros.

Definidas start-ups que irão testar
soluções junto ao governo de SP
No dia 9 de novembro do ano
passado, durante a segunda edição do Pitch Gov.SP, 16 start-ups
foram selecionadas entre as 254
inscritas para apresentar suas soluções a líderes do governo e especialistas em tecnologia, empreendedorismo e inovação em
Pitchs de cinco minutos.
O Pitch Gov.SP é o programa
do governo do Estado de São Paulo para trazer inovação para o setor público, possibilitando a parceria com start-ups para resolver
desafios relevantes para o Estado.
As três empresas que receberam as maiores notas na apresentação – Portal Telemedicina,
Matific e Colab – foram convidadas pelo Sebrae-SP para participar do SXSW, festival mundial
de tecnologia, cultura, empreendedorismo e inovação que acontece em março de 2018 em Austin, no Texas (EUA).
Após o evento, as start-ups
foram analisadas de forma mais
profunda quanto às possibilidades
técnicas das soluções apresentadas e a compatibilidade com o
desafio nas áreas de educação,
estatística e análise de dados, finanças públicas, habitação, transparência e controle interno, saneamento e energia, saúde e
transporte.
Essas etapas de aprofunda-

mento identificaram 12 start-ups
com soluções aderentes aos desafios e que receberam recomendação das comissões de análise
para realização de testes junto ao
governo do Estado de São Paulo.
Nas próximas semanas, as
start-ups selecionadas irão assinar convênios para que suas soluções possam ser testadas em
busca da melhoria dos serviços
públicos. Confira abaixo mais
detalhes sobre as empresas selecionadas:
Matific – Plataforma interativa de jogo para auxiliar o aprendizado de matemática, com opções customizáveis de apoio ao
professor, será testada nos anos
iniciais das escolas da rede pública estadual de ensino.
MGov – A solução Eduq+
será testada junto a escolas estaduais enviando mensagens aos
pais e responsáveis, incentivando a participação na vida escolar
dos alunos.
Next Code – Serão utilizadas
tecnologias de tratamento de imagens (computer vison) e machine
learning para automatizar a extração e a interpretação de informações de imagens (declarações de
nascido vivo e óbito).
Dom Rock – Por meio de plataforma digital, o cidadão terá
fácil acesso a bases dados do Es-

tado de SP, podendo realizar buscas, interagir com bots, fazer downloads, entre outros serviços.
Pris – Com uso de inteligência artificial, a solução ‘Projeção
de Folha’ permite ao gestor entender, de acordo com todas as
regras legais, os gastos e investimentos com pagamentos no curto, médio e longo prazo e será
testada junto à Secretaria de Fazenda.
Blu 365 – A plataforma de
negociação de dívidas será testada como um novo canal de comunicação da Secretaria de Fazenda com a população para tornar mais simples o pagamento de
certos tributos.
SmartSíndico – Aplicativo
que permite aos síndicos uma fácil gestão dos prédios sem o intermédio de companhias de gestão predial, será testado em conjuntos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.
Colab – Plataforma para web
e aplicativo que permite uma
melhor comunicação entre população e setor público, será testada para aumentar a interação com
a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo
(Arsesp). Também fará testes junto ao sistema de ouvidorias como
mais um canal para a população

fazer sugestões, elogios e reclamações a órgãos selecionados.
Portal Telemedicina – Para
trabalhar pelo grande desafio de
integrar os diferentes sistemas
em uso pela Secretaria de Saúde
e dar ainda mais informação aos
gestores públicos, a plataforma
será testada com seu uso de inteligência artificial para gerar análises e relatórios a partir de vários sistemas.
Cloudia – A secretária virtual
será testada junto à Secretaria de
Saúde para lembrar pacientes de
suas consultas, tirar dúvidas e dar
informações sobre exames e
atendimentos.
Saútil – Essa solução será testada junto à Ouvidoria Geral para
ajudar a população a encontrar os
serviços e espaços públicos mais
próximos por meio da utilização
de serviços de georeferrenciamento.
CittaMobi – Aplicativo com
informação sobre itinerários e
localização de ônibus, será testado junto à Agência Reguladora de
Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) para oferecer à população informações sobre os ônibus intermunicipais e receber comentários sobre os serviços oferecidos pelas concessionárias.
Para obter mais informações,
acesse o site do Pitch Gov.SP.
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Balança comercial fecha janeiro com
o maior saldo para o mês em 12 anos
O aumento dos embarques
de alguns tipos de grãos e de aviões fizeram a balança comercial fechar o primeiro mês de
2018 com o melhor saldo positivo registrado para o mês em 12
anos. Em janeiro, o país exportou US$ 2,768 bilhões a mais do
que importou. Desde 2006,
quando o saldo havia fechado em
US$ 2,83 bilhões, o indicador
não registrava um saldo tão expressivo para meses de janeiro.
As exportações totalizaram
US$ 16,968 bilhões em janeiro,
com alta de 13,8% sobre o mesmo mês de 2017 pela média diária. As vendas externas bateram
recorde para o mês desde o início da série histórica, em 1989.

As vendas de produtos básicos cresceram 11,2% na comparação entre janeiro de 2018 e
janeiro de 2017 pelo critério
da média diária. Os destaques
foram milho em grão (crescimento de 92,4%) e soja em
grão (alta de 62,9%). As exportações de produtos semimanufaturados subiram 1,1%.
As vendas de produtos industrializados aumentaram 23,6%,
também pela média diária, puxadas por aviões, com crescimento de 108,7% em relação a janeiro do ano passado.
Em 2017, os preços médios
das mercadorias exportadas subiram apenas 0,81%. A quantidade exportada, no entanto, aumen-

tou 12,9%, compensando a estabilidade nas cotações das commodities (mercadorias primárias com cotação internacional).
Importações
O reaquecimento da economia também fez as importações
continuar a subir em janeiro. As
compras do exterior somaram
US$ 14,198 bilhões no mês
passado, com alta de 16,4%
sobre janeiro de 2017 pela média diária.
As importações de combustíveis e lubrificantes aumentaram 96,3% em relação a janeiro
do ano passado. As compras de
bens intermediários e de consumo subiram 5,8% e 19,2%, res-

pectivamente. As importações de
bens de capital (máquinas e
equipamentos usados na produção) subiram 11,4% em 2017.
Depois de o saldo da balança comercial ter encerrado
2017 em US$ 67 bilhões, o maior resultado positivo da história,
o mercado estima um superávit
menor em 2018 motivado principalmente pela recuperação da
economia, que reativa o consumo e as importações.
Segundo o boletim Focus,
pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo
Banco Central, os analistas de
mercado preveem superávit de
US$ 54,5 bilhões para este ano.
(Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
reafirmou na quinta-feira (1)
que o Brasil retomou o rumo do
desenvolvimento em seu governo, em um evento da Caixa Econômica Federal (Caixa), em Brasília. Temer destacou o papel
social do banco e voltou a defender as principais ações de seu
governo, como a definição de um
teto para os gastos públicos, a
reforma do ensino médio e a retomada da abertura de vagas de
trabalho.
“Este governo, de um ano e
oito meses, fez o que o Brasil
precisava e, nesse particular, a
Caixa teve sempre um papel extraordinário. Todos sabemos que
a vocação da Caixa transcende e
supera muito a de um banco comercial. Lembro da alegria quando liberamos o Fundo de Garantia [por Tempo de Serviço], aqueles R$ 44 bilhões que injetamos
na economia brasileira”, disse
Temer. “E agora ainda estamos
lançando o pagamento das contas do PIS/Pasep, que pode colocar R$ 1,6 bilhão em circulação. Nesses casos todos, a Caixa foi fundamental para levar adiante operações de enorme complexidade”, completou o presidente.
O presidente lembrou ainda

Foto/ Antônio Cruz/Agência Brasil

Temer diz que país retomou rumo do
desenvolvimento após ações de seu governo

Presidente Michel Temer discursa em evento na Caixa
da participação do banco para a
execução do programa Minha
Casa, Minha Vida, que deve contratar este ano cerca de 700 mil
novas unidades, e em projetos de
modernização da infraestrutura
do país e de atração de investimentos no âmbito do programa
Agora, é Avançar.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também exaltou
a melhoria na governança e parceria do banco para consolidar
ações pelo crescimento econômico do país. “A Caixa trabalha
na mesma direção com que estamos trabalhando no país, com
programas de ganho de eficiência, dimensionamento da rede,
com automação e melhoria nos

processos”, disse. “A Caixa financia o consumo e o investimento, seja residencial, comercial, seja das empresas, e portanto esta inserida dentro da economia diretamente”.
Empréstimos
O ministro disse que o Banco Central está avaliando se será
necessário e qual a correta alocação de capital da Caixa para os
empréstimos da Caixa a estados
e municípios, suspensos pela
instituição financeira. “Na medida que estamos falando dos
empréstimos com garantia do
Tesouro Nacional, aí é sem risco para a Caixa e alocação zero
de capital. Mas para os emprés-

timos onde não há garantia do
Tesouro Nacional, pode se discutir a questão em que esses estados têm fundos de participação.”, disse.
O ministro explicou que,
qualquer banco que faz empréstimos capta os recursos dos depositantes, mas também precisa ter capital próprio que possa cobrir eventuais não pagamentos e dificuldade de créditos. “Mas é importante
dizer que o histórico de pagamentos de estados e municípios para a
Caixa é bom, o nível de perda é
mínimo. Portanto, isso é fator da
maior relevância, que está sendo
levado em conta”, ressaltou.
Segundo Meirelles, em uma
semana, o Banco Central deve
divulgar as normas técnicas precisas para que se possa retomar
as operações de empréstimos da
Caixa para estados e municípios.
No último dia 26, a Caixa
anunciou a suspensão temporária da concessão de créditos destinados a entes públicos da administração direta, em razão da
aprovação do novo plano de capital pelo Conselho de Administração do banco. Permanecem
inalterados os empréstimos com
garantias da União e para companhias de saneamento. (Agencia Brasil)

Receita do turismo deve crescer
neste carnaval após 3 anos
em queda, diz CNC
O turismo deve movimentar
este ano cerca de R$ 6,25 bilhões
em todo o país, durante o carnaval, voltando a crescer depois de
três anos seguidos de queda. A
estimativa é da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), que
considera o carnaval “o maior
feriado do calendário nacional”.
Para a CNC, o fato de o país
ter fechado o ano passado com a
menor taxa de inflação desde
2007 ajudará na recuperação da
receita provenientes do período
carnavalesco.
Segundo estudo da CNC, os
segmentos de alimentação fora
do domicílio, tais como bares e
restaurantes, deverão liderar em

faturamento, com arrecadação
estimada em R$ 3,6 bilhões. Em
seguida, vêm o transporte rodoviário, com previsão de R$ 1,03
bilhão e os serviços de alojamento em hotéis e pousadas, com faturamento esperado de R$ 705,6
milhões. Juntos, estes setores
responderão por mais de 85% de
toda a receita gerada no período.
Mais empregos
A CNC ressalta que, mesmo
com a recuperação no volume do
faturamento, depois de três anos
de queda, as atividades características do turismo ainda não deverão
registrar ganho real de receita.
“Apesar da menor inflação, os gastos com lazer demoraram a reagir

devido ao orçamento ainda apertado por conta da lentidão na recuperação do emprego e da renda das famílias”, destaca o economista-chefe da Divisão Econômica da CNC, Fabio Bentes.
Pelo lado do emprego, Bentes diz que a estimativa é de aumento de contratações este ano
em relação ao carnaval do ano
passado. Segundo dados da CNC,
no período de janeiro e fevereiro deste ano, a contratação trabalhadores temporários nesse
período deve ficar em 19,3 milrão ser contratados, 8,9% a
mais do que em 2017. Com cerca de 13,7 mil vagas ofertadas,
o setor de alimentação deverá
responder por 70% das oportu-

nidades de emprego.
Arrecadação por região
Os dados divulgados pela
CNC indicam que os estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo
juntos deverão responder por
62% dotal da arrecadação da receita do turismo durante o Carnaval. Somente o Rio de Janeiro
deverá registrar receita de R$ 1,9
bilhão e São Paulo, R$ 1,7 bilhão.
Aparecem ainda como destaque as receitas dos estados de
Minas Gerais, com previsão de
R$ 567,6 milhões no período, e
da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, com movimentação agregada de mais de R$ 1 bilhão.
(Agencia Brasil)

Polícia Federal investiga denúncias
de irregularidades no Fundo Postalis
A Polícia Federal (PF) informou na quinta-feira (1°) que dará
início a uma série de ações
investigativas com o objetivo de “esclarecer a suposta atuação de uma organização criminosa especializada no desvio de recursos
previdenciários do Fundo
Postalis” – o Instituto de
Seguridade Social dos Corr e i o s e Te l é g r a f o s . E m
nota, a PF informa que as
ações estão no âmbito da Ope-

ração Pausare e serão feitas ao
longo das próximas 48 horas em
São Paulo, no Rio de Janeiro,
Distrito Federal e em Alagoas.
Ainda segundo a nota, a operação foi deflagrada depois que
o Ministério Público Federal
encaminhou à PF auditorias de
órgãos de controle que teriam
identificado “má gestão, irregularidades e impropriedades” na
aplicação dos recursos do Postalis, o que teria contribuído para
o déficit de aproximadamente

R$ 6 bilhões do fundo.
Ao todo, 62 equipes policiais estão cumprindo aproximadamente 100 mandados judiciais em quatro unidades da Federação: 40 equipes atuam no Rio
de Janeiro, sendo três no interior do estado, dez no Distrito
Federal, 11 em São Paulo e uma
em Alagoas.
As medidas judiciais têm
como alvo pessoas físicas – algumas delas empresários, que
teriam articulado com gestores

do fundo de pensão – e dirigentes de instituição financeira internacional, além de pessoas
jurídicas. A nota da PF informa que dentro desse grupo há
empresas com títulos em bolsas de valores e instituições de
avaliação de risco.
O nome da operação faz referência ao infinitivo presente
do verbo latino pauso - pausare -, palavra empregada com o
sentido de aposentadoria.
(Agencia Brasil)

Centenas de
trabalhadores ficam
presos em mina de
ouro na África do Sul
Cerca de 900 trabalhadores estão presos desde ontem à noite
em uma mina de ouro situada no centro da África do Sul, devido
a problemas elétricos ocasionados por uma tempestade, , informou na quinta-feira (1º ) a companhia proprietária da exploração. A informação é da agência EFE.
A mina, conhecida como Beatrix, está situada cerca de 240
quilômetros ao sudoeste de Joanesburgo e é operada pela companhia sul-africana Sibanye-Stillwater. Através de um comunicado divulgado hoje, a Associação de Mineiros local confirmou a
notícia e manifestou sua “extrema preocupação” com os trabalhadores presos.
O sindicato pediu à operadora que mobilize todos seus recursos para tirar os operários da mina o mais rápido possível. Fontes da Sibanye-Stillwater garantiram que as vidas dos mineiros
não correm perigo e que os mesmos já receberam água e comida
enquanto continuam os trabalhos de resgate.
“Agora conseguimos geradores e estamos tentando conectálos ao elevador de carga para trazê-los à superfície, mas estamos experimentando algumas dificuldades com o circuito, que
podem estar relacionados com a sobrecarga produzida pela tempestade”, explicou James Wellsted, porta-voz da empresa.
Por sua parte, o governo sul-africano enviou inspetores do
Departamento de Mineração à região e confirmou que todos os
trabalhadores presos já foram localizados. (Agencia Brasil)

Governo cubano envia
nota de protesto à
embaixada dos Estados
Unidos em Havana
O Ministério das Relações Exteriores de Cuba informou ter
enviado à embaixada dos Estados Unidos, em Havana, uma nota
diplomática em repúdio à “força-tarefa” do governo norte-americano em prol de melhorias na internet da ilha.
A nota foi entregue na quarta-feira (31) ao encarregado de
negócios dos Estados Unidos na ilha, o diplomata, Lawrence Gumbiner. Segundo informações publicadas pelo site da chancelaria
cubana, a nota considera o plano dos Estados Unidos como uma
violação da soberania nacional do país.
Na semana passada, Washington decidiu criar uma força tarefa com o objetivo anunciado de “promover em Cuba, o fluxo livre e não regulado de informações”. O plano anunciado no dia 23
de janeiro pelo departamento de Estado informou que funcionários do governo dos Estados Unidos e entidades não-governamentais estavam engajados para a primeira reunião sobre o tema
no próximo dia 7 de fevereiro.
A ideia da força-tarefa, segundo o governo americano é expandir o acesso à internet e fortalecer a mídia independente em
Cuba. Para Havana, o ato foi considerada “ofensa que desrespeita
a competência nacional para regular os fluxos de informação e o
uso dos meios de comunicação massivos”.
A nota do Ministério de Relações Exteriores pediu que o governo norte-americano interrompa o que chamou de “ações subversivas, intervencionistas e ilegais contra Cuba”.
Os dois países retomaram relações diplomáticas em 2015,
após diálogo liderado pelos presidentes Barack Obama e Raúl
Castro. Obama chegou a visitar a ilha em 2016, mas depois que
Donald Trump assumiu o governo norte-americano, a nova gestão fez críticas à decisão de Obama e também ao controle de
informação e liberdades políticas na ilha.
De acordo com o governo cubano, o acesso à internet em
Cuba tem aumentado. O jornal oficial Gramna informou que 40%
da população tinha acesso garantido a internet na ilha em 2017,
segundo a publicação, isso representa um crescimento de 37%
com relação à 2010. (Agencia Brasil)

MPT pediu mais de
R$ 100 milhões em
indenizações por trabalho
escravo em 2017
O Ministério Público do Trabalho (MPT) divulgou na quinta-feira (1) uma nota na qual informa ter pedido R$ 100,5 milhões em indenizações ao longo
de 2017, por dano moral coletivo em casos envolvendo trabalho escravo. Segundo o órgão,
foram ajuizadas, ao todo, 103
ações civis públicas e firmados
217 termos de ajustamento de
conduta no período. Em 2017
foram encaminhadas, ao MPT,
1.187 denúncias relacionadas a
trabalho escravo.
De acordo com o MPT, o
número de ações civis públicas
envolvendo trabalho escravo
cresceu nos últimos dois anos.
Em 2016 foram registradas 93

ações e, em 2017, foram 103 –
desse total, 70 ações (68%) estavam relacionadas a trabalho
degradante, o que, segundo o
MPT, mostra a importância do
conceito moderno de trabalho
escravo mais abrangente, de forma a incluir, nesse crime, práticas como a de escravidão por
dívidas.
O levantamento aponta também que a modernização do conceito de trabalho escravo apresentou bons resultados também
quando relacionados aos termos
de ajustamento de conduta. Dos
217 termos firmados pelo MPT
em 2017, 130 (60%) estavam
relacionados a trabalho degradante. (Agencia Brasil)
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Minas Tênis Clube recebe
Vôlei Renata em jogo isolado

Vôlei Renata
E, dentro de quadra, temos que
fazer ajustes, o que é decorrente
de uma equipe jovem. Buscamos
um padrão ideal. A vitória tem
que ser um objetivo principal,
seja contra uma equipe do mesmo nível ou acima. E, se buscamos alcançar o quarto lugar e
quem sabe uma semifinal, temos
que confirmar resultados e bus-

car superação contra os grandes”,
afirmou Marlon.
O Vôlei Renata é o sexto colocado na tabela de classificação da
Superliga Cimed masculina, com
21 pontos conquistados depois de
sete resultados positivos e sete
negativos nos 14 jogos disputados. Para o levantador Rodriguinho, a importância de conseguir

fazer um bom jogo é no intuito
de conquistar mais três pontos e
se aproximar do adversário.
“A nossa preparação está sendo feita em cima dos pontos fortes do Minas, que são o ataque e
o saque. Estamos estudando bastante os pontos fortes e fracos
do deles. Sabemos que este é um
jogo muito importante para nossa classificação, principalmente
se quisermos alcançá-los. E este
é um dos nossos objetivos nesse
segundo turno. Tenho certeza que
será um grande jogo”, concluiu
o levantador do Vôlei Renata.
Os outros cinco jogos da
quarta rodada do returno serão
disputados no sábado (03.02):
JF Vôlei (MG) x Sesi-SP, Sada
Cruzeiro (MG) x Ponta Grossa Caramuru (PR), Montes
Claros Vôlei (MG) x Corinthians-Guarulhos (SP), Copel Telecom Maringá Vôlei (PR) x
Sesc RJ e Lebes Canoas (RS)
x EMS Taubaté Funvic (SP) –
este último com transmissão ao
vivo do SporTV.

Daniel do Nascimento é
atração na Copa Brasil Caixa
de Cross Country

Foto/Wagner Carmo
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Quinto e sexto colocados, times mineiro e paulista se enfrentam nesta sexta-feira, às 18h, em Belo Horizonte (MG)
Minas Tênis Clube (MG) e
Vôlei Renata (SP) abrem a quarta rodada do returno da Superliga Cimed masculina de vôlei
2017/2018 nesta sexta-feira (2).
As equipes de Belo Horizonte
(MG) e Campinas (SP), que estão
coladas na tabela em quinto e sexto, respectivamente, se enfrentam
às 18h, na Arena Minas, na capital mineira, em jogo isolado da
rodada que terá os outros cinco
duelos realizados no sábado (3).
O Minas terá o apoio de sua
torcida na busca pela décima vitória. A equipe dirigida pelo técnico Nery Tambeiro ocupa a
quinta posição da tabela, com 28
pontos após nove resultados positivos e cinco negativos. Para o
jogo de amanhã, o levantador
Marlon destaca que sua equipe
vem correndo atrás de um bom
padrão de jogo.
“Em termos de preparação,
estamos sempre em uma crescente. Trabalhamos bem a parte
física para ganhar qualidade e
melhorar a nossa performance.

Copa São Paulo de Kart Granja
Viana abre a temporada 2018
O Kartódromo Granja Viana
recebe neste final de semana a
primeira etapa da Copa São Paulo de Kart 2018. Formada por 9
etapas durante o ano, a competição tem início nesta sexta-feira
(2) com as primeiras tomadas e
baterias e segue durante todo o
sábado. A principal novidade
do ano será o aumento no número de provas, já que neste
ano foram acrescentadas as categorias do Regulamento Nacional de Kart (RNK). Todas
as provas serão transmitidas ao
vivo pelo Youtube do KGV. O
site Grande Prêmio exibe as provas das categorias Mirim, Cadete, Jr Menor, Junior e Graduados
também ao vivo.
“O ano será bastante especial, pois esta será a primeira vez
em 20 anos que o nosso kartódromo irá sediar as duas fases do
Campeonato Brasileiro, que
acontece em julho. A expectativa é de que tenhamos mais de
200 pilotos já nessa abertura da
Copa SP. Além da chegada de
novas categorias, fizemos várias
mudanças técnicas na Pró-500,
que passa a se chamar Fórmula 4
500”, diz Felipe Giaffone, um

dos organizadores da Copa SP.
As tomadas de tempo começam nesta sexta-feira, a partir das
15h40. A Mirim é a primeira categoria a entrar na pista, seguida
da Cadete, Jr Menor, Junior e
Graduados. Às 16h30 acontece
a tomada da Fórmula 4 Junior,
que em seguida já realiza a primeira bateria do final de semana. As baterias das outras categorias que marcaram seus tempos ocorrem na sequência: Mirim (16h55), Cadete (17h15), Jr
Menor (17h35), Junior (18h) e
Graduados (18h25).
No sábado, a programação de
corridas tem início às 8h da manhã com a segunda prova da Mirim. Cadete (8h20), Jr Menor
(8h40), Junior (9h05) e Graduados (9h30) também realizam
suas provas na sequência.
Às 9h55 começa mais uma
sequência de tomadas com outras categorias: Rok Cup
Executive, seguida da Rotax
Micro Max, Shifter, Rotax
Mini Max, Senior, Rotax Jr
Max e Super Fórmula 4. A
prim eira prova da Rok Cup será
às 11h15, seguida da Micro Max
às 11h40, Shifter ao meio-dia,
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Campeonato terá como uma das novidades à chegada das categorias do Regulamento Nacional de Kart; competição servirá
também para trazer experiência aos pilotos antes do Brasileiro de Kart, que também irá acontecer no Kartódromo Granja Viana

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
Mini Max às 12h25, Sênior às
12h45, Jr Max às 13h10 e Super
Fórmula 4 às 13h35.
A segunda rodada das mesmas categorias terá início às
13h55 com a Rok Cup Executive, seguida da Micro Max às
14h20, Shifter às 14h40, Mini
Max às 15h05, Sênior às 15h25,
Jr Max às 15h50 e Super Fórmula 4 às 16h15.
A última sequência de tomadas começará às 16h35 com a
Rotax DD2/ Masters, seguida da
Sixspeed, Rotax Max/ Masters,

Novatos e Fórmula 4 500. A
primeira bateria da DD2 será
às 17h25, enquanto a largada
da Sixspeed será às 17h50,
Max/ Masters às 18h10, Novatos às 18h35 e F4 500 às
19h. A categoria que vem de modificações da Pro-500 terá duas
baterias 30 minutos.
No encerramento da etapa, a
DD2 realiza sua segunda bateria
às 19h35, seguida da Sixspeed às
20h, Max/ Masters às 20h20,
Novatos às 20h45 e a prova final
da F4 500 será às 21h10.

Seletiva para o Kart World Championship:
Definido o cronograma para Interlagos
Foto/ Emerson Santos

O kartódromo de Interlagos deverá receber cerca de 60 pilotos de diversos Estados para garantir uma vaga gratuita para a
Polônia

Seletiva para o Kart World Championship
Já está tudo preparado para tiva ClickSpeed ao KWC 2018.
um dos mais importantes evenO KWC 2018 será disputado
tos do kartismo brasileiro. Nes- em Szczecin, cidade portuária às
te sábado (3) será realizada a Se- margens do Mar Bático, na Poletiva ClickSpeed ao Kart Word lônia, de 25 a 29 de julho. O time
Championship (KWC), a partir brasileiro já começou a ser fordas 13h30, no Kartódromo de mado com o carioca Thomas
Interlagos. O evento que seleci- Dantas, campeão da Seletiva de
onará em São Paulo (SP) mais um Volta Redonda (RJ), e o catariparticipante para o Mundial de nense Nelson Rebelo, campeão
Rental Kart deverá reunir quase da Seletiva dos Ingleses (SC).
60 pilotos de diversos Estados. Depois do evento deste sábado,
“Nesse final de semana ter- a equipe verde-amarela será
remos a Seletiva que levará o pi- completada com mais dois inteloto que carregará o número 42 grantes através de outras duas
no Mundial. Uma responsabili- Seletivas em locais que serão
dade e tanto, visto que é uma ho- anunciados na próxima semana.
menagem ao nosso ídolo Ayrton
“As duas últimas Seletivas em
Senna, que usava este numeral Interlagos foram vencidas pelo
em suas competições de kart”, José Ricardo de Oliveira (JR).
lembra Everton Carajeleascow, Quem será o novo grande camorganizador e promotor da Sele- peão esse ano?”, desafia Cara-

jeleascow. Todos os cinco integrantes do ClickSpeed Brazil
Team terão inscrição, passagem
aérea e macacões pagos.
Para maiores informações e inscrição, os interessados podem procurar o organizador Everton Carajeleascow, pelo telefone/WhatsApp
(11)98023-8939, ou pelo e-mail
everton@clickspeed.com.br.
O cronograma da Seletiva Cli-

ckSpeed ao Kart Word Championship em Interlagos, no sábado
(3), ficou assim: 12h30, início do
registro dos pilotos; 13h30, briefing; 14h30, início das baterias.
A 3ª edição da Seletiva ClickSpeed ao Kart Word Championship é organizada e promovida pela ClickSpeed, com apoio
de Agaxtur Viagens (Shopping
Jardim Pamplona).

Daniel do Nascimento
O paulista Daniel Ferreira
do Nascimento (Orcampi Unimed-SP), um dos principais
destaques das categorias de
base do Atletismo nacional,
estreia entre os adultos na
Copa Brasil Caixa de Cross
Country 2018, que será disputada neste domingo (4), a partir das 08 horas, na cidade de
Bragança Paulista (SP). Aos 19
anos, ele venceu quatro vezes a
competição – uma na Sub-18 e
três na Sub-20 –, com 100% de
aproveitamento.
Para o treinador Ricardo
D’Angelo, é difícil fazer uma
previsão da atuação do atleta,
que estreia na temporada. “Ele
vem treinando muito bem, mas
vai enfrentar adversários mais
experientes”, lembrou. “Não
conhecemos o percurso e o
importante é que ele se sinta
bem e corra tranquilo”, concluiu o técnico.
Correr entre adultos, porém, não é novidade para Daniel, nascido na cidade de Paraguaçu Paulista e que mora e
treina em Campinas. No ano
passado, por exemplo, ele conquistou a medalha de ouro dos
10.000 m do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, em São Bernardo do Campo (SP), com recorde sul-americano Sub-20,
com 29:13.34.
No ano passado, Daniel ganhou o quarto título da Copa
Brasil Caixa de Cross Country,
no Parque Ecológico do Tietê,
em São Paulo, se classificou
para o Sul-Americano de Santiago, no Chile, onde ganhou
ouro no Sub-20. Com a vitória,
foi convocado para o Mundial
de Uganda. Ele foi o 30º colocado da categoria, sendo o primeiro entre todos os representantes dos países ocidentais. À
sua frente 28 corredores da
África e um do Japão.
Antes disso, ele já havia
sido campeão sul-americano

sub-18 em Assunção, no Paraguai, em 2014, e medalha de
bronze na Copa Pan-Americana de Barranquilla, na Colômbia, em 2015, e o ouro no
Campeonato Pan-Americano
de Caraballeda, em Vargas, na
Venezuela, em 2016.
A competição de Bragança
Paulista reunirá cerca de 250
atletas de 53 clubes, representando 13 Estados e o Distrito
Federal. As seis provas programadas serão corridas num percurso de 2 km, que será montado numa área da Marina Estância Confiança, localizada na
Estrada Municipal José Vaccari, km 3,2, no Bairro Serrinha.
Mudanças nos critérios
de convocação
A CBAt recebeu comunicado dos organizadores do Campeonato Pan-Americano de
Cross Country, que será disputado dia 17 de fevereiro, em
San Salvador, em El Salvador,
informando a não realização
das provas da categoria sub-18.
Em função disso, mudou-se o
critério de convocação. A
CBAt chamará o primeiro e o
segundo colocado, no masculino e feminino, na categoria
Adulta da Copa Brasil Caixa,
em vez de apenas o campeão.
Para a categoria Sub-20, fica
valendo o critério informado,
com a convocação do atleta
primeiro colocado no masculino e feminino.
A Copa Brasil faz parte do
Programa Caixa de competições da CBAt, que realiza o
evento, co-organizado pela Federação Paulista de Atletismo,
com patrocínio da Caixa Econômica Federal, apoio da Prefeitura de Bragança Paulista e
da Marina Estância Confiança.
Mais informações no endereço
abaixo:
http://
www.cbat.org.br/competicoes/
copa_cross/2018/default.asp

