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Governo de SP permite parcelamento
do IPVA por meio do cartão de crédito

Reduzir encargos trabalhistas é
prioridade, diz secretário da Receita
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Custo de vida na capital paulista
sobe 3,89% em 2018

Safra de grãos de 2019
deve ser 3,1% maior que

 a de 2018, diz IBGE

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 11 de janeiro de 2019www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,70
Venda:       3,70

Turismo
Compra:   3,56
Venda:       3,86

Compra:   4,26
Venda:       4,26

Compra: 140,60
Venda:     169,12

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

21º C

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

Previsão do Tempo

Fiat/Minas (MG) e Corin-
thians-Guarulhos (SP) abrem o
segundo turno e fazem o pri-
meiro jogo de 2019 pela Su-
perliga Cimed masculina de
vôlei 2018/2019. As equipes,
que estão coladas na tabela de
classificação – em oitavo e
nono, respectivamente – se en-
frentam nesta sexta-feira (11),
às 18h, na Arena Minas, em

Segundo turno começa
 com Fiat/Minas x

Corinthians-Guarulhos
Belo Horizonte (MG). O du-
elo será transmitido ao vivo
pelo site Globoesporte.com.

O time mineiro acumulou
cinco vitórias e seis derrotas
no primeiro turno, somando
14 pontos, enquanto a equi-
pe paulista teve quatro resul-
tados positivos e sete nega-
tivos, chegando a 12 pontos
no total.                      Página 8

Fórmula-E: Lucas busca
novo pódio no Marrocos

Com praticamente seis pó-
dios a cada dez corridas realiza-
das pelo Mundial de Fórmula E,
o brasileiro Lucas Di Grassi ini-
cia o ano de 2019 determinado
a manter o impressionante índi-
ce que lhe deu a posição de re-
cordista em toda a história da ca-
tegoria. Di Grassi esteve entre
os três melhores em 59% das
provas disputadas desde 2014,
ano de estreia da F-E com uma
corrida vencida pelo brasileiro
na pista de Beijing (China). Nes-
te sábado (12), Lucas estará ao
volante do Audi e-Tron FE-05
para a disputa da etapa de Mar-
rakesh, no Marrocos, pista onde
o campeão de 2017 busca seu
primeiro pódio.             Página 8 Lucas (à frente) ao volante do Audi e-Tron FE-05
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Após dia cheio de perigos,
X Rally Team segue para
etapa maratona no Dakar

Equipe X Rally Team

Depois de enfrentarem qua-
se 800 quilômetros na terceira
etapa do Dakar, entre San Juan de
Marcona e Arequipa, a equipe X
Rally Team agora se prepara para
a etapa maratona, na qual não
pode haver nenhum tipo de assis-
tência das equipes. Os competi-
dores da categoria UTV partem
de Arequipa rumo a Tacna em
664 quilômetros, dos quais 405
são cronometrados. Ainda falan-
do da etapa do dia anterior, Beco
Andreotti resumiu bem o que foi
o terceiro dia do Dakar. Página 8

F
ot

o/
 M

ar
ce

lo
 M

ac
ha

do

Sesc RJ e Dentil/Praia
Clube fazem reedição

da última final

Dentil/Praia Clube

A 11ª rodada do turno da
Superliga Cimed feminina de
vôlei 18/19 será marcada pela
reedição da última final da
competição. O Sesc RJ rece-
berá o Denti l /Praia Clube
(MG), líder e atual campeão,
às 21h30 desta sexta-feira

(11), na Jeunesse Arena, no
Rio de Janeiro (RJ). O Spor-
TV 2 transmitirá ao vivo. Na
edição 17/18,  o t ime de
Uberlândia (MG) ficou com
o título ao vencer a equipe
carioca no golden set da par-
tida decisiva.           Página 8
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Trump diz
que não vai a

Davos por
causa do

impasse nos
EUA

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, anun-
ciou na quinta-feira (10) que não
participará do Fórum Econômi-
co Mundial, em Davos, na Suí-
ça, de 22 a 25 deste mês. Segun-
do ele, o cancelamento da via-
gem ocorreu por causa do im-
passe em que está o país: a falta
de consenso entre Executivo e
Legislativo levou à paralisia do
serviço público federal.

Trump usou sua conta no
Twitter para atribuir aos demo-
cratas a ausência no fórum. A
controvérsia entre governo e
parlamento se baseia na insis-
tência do presidente norte-ame-
ricano na construção do muro
na fronteira com o México e na
resistência da oposição em re-
jeitar a medida.          Página 3

Em
declaração
conjunta,

OEA diz que
mandato de
Maduro é
ilegítimo

A Organização dos Estados
Americanos (OEA) aprovou  na
quinta-feira (10) uma declara-
ção conjunta na qual diz que
não reconhece a legitimidade
do novo mandato do presiden-
te reeleito da Venezuela, Nico-
lás Maduro.                Página 3

O Índice do Custo de Vida
(ICV) na cidade de São Paulo
encerrou o ano de 2018 em
3,89%, 1,45 ponto percentual
superior à inflação registra-
da em 2017, que foi 2,44%.
De acordo com dados do De-
partamento Intersindical de
Estat ís t ica e Estudos
Socioeconômicos  (Dieese),
entre os dez grupos que
compõem o índice, cinco ti-
veram variações superiores à
inflação anual: transporte
(6,05%), despesas diversas
(5,21%), educação e leitura

(5,03%), habitação (4,10%) e
alimentação (3,95%). Já os gru-
pos que aparecem com taxas
menores ou negativas são des-
pesas pessoais (3,64%), saúde
(1,98%), equipamento domés-
tico (0,74%), recreação (-
0,39%) e vestuário (-1,59%).

Segundo o Dieese, no gru-
po transportes, os reajustes
para os subgrupos transporte
individual e transporte coleti-
vo foram de 6,46% e 5,15%,
respectivamente. A gasolina re-
gistrou o aumento mais signifi-
cativo (12,51%).      Página 3
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Safra de cereais
A safra de cereais, legumi-

nosas e oleaginosas deste ano
deve ser 3,1% maior do que a pro-
dução de 2018. A estimativa é do
terceiro prognóstico para a safra
de 2019, divulgado na quinta-fei-
ra, (10), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que prevê
uma produção de 233,4 milhões
de toneladas.

A safra de 2018 ainda não
foi calculada, mas a última pre-
visão do IBGE, feita em dezem-
bro, indica que o ano fecharia
com uma produção de 226,5
milhões de toneladas, 5,9% in-
ferior ao total de 2017.

Segundo o IBGE, para este
ano são esperados crescimen-
tos para a soja (0,8%), as duas
safras de milho (2,6% para a

primeira safra e 11,1% para a
segunda safra), para a segun-
da e a terceira safras do fei-
jão (6,2% e 2,4%, respectiva-
mente) e para o algodão her-
báceo (6,6%).

No entanto ,  devem ter
queda as produções de arroz
(-4,8%), feijão primeira safra
(-10,8%), trigo (-3,9%) e sor-
go (-0,7%).

A alta de 2019 deve ser pu-
xada principalmente pela Re-
gião Sul, cuja produção deve
crescer 5%, passando de 74,5
milhões de toneladas para 78,2
milhões. Principal centro pro-
dutor de grãos do país, o Cen-
tro-Oeste tem um crescimen-
to previsto de 2,8%, passan-
do de 101 milhões de tonela-
das  para  103,8  milhões .
(Agencia Brasil)

O governador de São Paulo,
João Doria, se reuniu  na quinta-
feira (10) com o presidente  Jair
Bolsonaro, no Palácio do Planal-
to, e reafirmou seu apoio à propos-
ta de reforma da Previdência que
será enviada pelo governo ao Con-
gresso Nacional. Segundo  ele, a
bancada paulista do PSDB vota-
rá  favoravelmente à proposta.

Doria se reúne com Bolsonaro
e reafirma apoio à reforma

da Previdência
Para Doria, a aprovação da

reforma previdenciária terá
“efeito transformador” no país,
“permitindo que o crescimento
possa saltar dos 3%  hoje  pre-
vistos para 5%”.  Segundo o go-
vernador, a reforma vai atrair in-
vestimentos internacionais e au-
mentar  a  geração de emprego e
renda.                             Página 4

Governo do Rio quer
economizar R$ 636 mi com

corte em contratos

Piso salarial para o
magistério é reajustado

em 4,17%
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CESAR
 NETO

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR

NETO vem sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo
jornal ”O DIA” (3º mais antigo diário em São Paulo - SP). Na
Internet desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal 

C Â M A R A  ( S P ) 

Hoje, ao meio-dia, na Igreja Presbiteriana Jardim das Olivei-
ras (Alameda Jaú, 752, Jardim Paulista, Zona Oeste de São Pau-
lo), um Culto de Ação de Graças pela vida (espiritual) de Renato
Tuma, diretor por quase 40 anos no Parlamento ... 

  

P R E F E I T U R A  ( S P )

... Irmão do também falecido senador Romeu Tuma e pai do
vereador-presidente Eduardo Tuma (PSDB), Renato foi fundador
a Guarda Civil Metropolitana (1986) na prefeitura de Jânio Qua-

dros. A família Tuma receberá as condolências.   

A S S E M B L E I A  ( S P )  

Histórias: o novamente deputado Vinícius Camarinha (PSB),

que vai substituir o pai, foi o último voto que elegeu o hoje vice-
governador (DEM) Rodrigo Garcia. Vinícius foi um dos mais
jovens deputados da história do Parlamento paulista. Ele e o co-
lega Caio, filho do ex-governador Marcio são o futuro.       

G O V E R N O  ( S P ) 

Conforme esta coluna vem antecipando, Doria prepara a to-
mada do PSDB nacional, uma vez que do paulista ele já é o dono.
Tanto o ex-Presidente FHC, como os ex-governadores Goldman

e Serra (atual senador) jogam contra, mas o próprio presidente
nacional Alckmin deve seguir em cima do muro”.           

C O N G R E S S O 

O fato é que tanto na Câmara dos Deputados como no Senado
da República role o que tá rolando, pra que a moçada da geração
“vem pra rua” saiba que nada muda do dia pra noite, no sentido de
que os donos e sócios preferenciais dos partidos tem lógicas pró-
prias pra expor perdas e esconder ganhos.     

P R E S I D Ê N C I A

Mais do que nunca tá no coração, no corpo (via libras) e no
espírito (ainda que não fosse ligada a uma igreja entre as Batistas

renovadas e avivadas no Batismo com Fogo, a esposa do Presi-
dente Bolsonaro (PSL) - Michelle - vai fazer história como a 1ª
Dama que mais fará ‘desobecendo’ o Poder temporal.         

P A R T I D O S 

O coronel (PM) Castro - um dos 7 suplentes do partido à
Câmara Federal que aguarda poder assumir se o TSE assim en-
tender constitucionalmente - segue trabalhando pra começar a
tirar o diretório do PSL paulistano da condição de provisório e

preparar as candidaturas dos candidatos que disputarão ...   

P O L Í T I C O S 

... as eleições 2020 na cidade de São Paulo. Assim como o

major Olimpio, eleito senador, um dos critérios a serem adota-
dos é filiar somente quem nunca disputou cargos pra Câmara pau-
listana ou trazer de volta quem disputou e não foi eleito ou eleita.
A fila segue crescendo, em especial entre jovens.        

E D I T O R

A coluna (diária) de política do jornalista CESAR
NETO tornou-se referência na imprensa. Está dirigente na Asso-
ciação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu Medalha

Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e Colar de Honra ao
Mérito (Assembleia Legislativa de São Paulo).
EMAIL cesar@cesarneto.com

A Secretaria da Fazenda e
Planejamento assinou na quar-
ta-feira (9) um convênio com
duas operadoras financeiras
que permitirá ao contribuinte
realizar o parcelamento do Im-
posto Sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
2019 por meio do cartão de cré-
dito, contemplando também o
pagamento do Seguro de Danos
Pessoais Causados por Veícu-
los Automotores de Via Terres-
tre (DPVAT) e o Licenciamen-
to. Essa medida busca aliviar o
peso das contas de início de
ano no bolso dos contribuintes.

Essa nova modalidade já é
aceita a partir desta quinta-feira

(10) e é válida apenas para dé-
bitos não inscritos na dívida
ativa, ou seja, para o calendário
deste ano. Os interessados pre-
cisam comparecer a um dos en-
dereços de atendimento das
credenciadas – até o momento,
as empresas Fintech Taki e
PinPag – com o Registro Naci-
onal de Veículo Automotor (Re-
navam) e realizar o pagamento
do imposto por meio das má-
quinas de POS (Ponto de Ven-
da, do inglês “point of sale”).

“O proprietário deverá en-
trar no site da Secretaria da Fa-
zenda e Planejamento para
consultar o ponto de atendi-
mento mais próximo. Ao pagar

o imposto presencialmente,
receberá dois comprovantes: o
da transação do crédito e da
quitação do débito de IPVA”,
ressalta o secretário Henrique
Meirelles. “Os valores pagos
ao correspondente bancário
são repassados ao cofre do go-
verno de forma imediata. Isso
representa segurança para o ci-
dadão, que tem seu débito qui-
tado, e para o Estado, que tem
a garantia do recebimento do
recurso”, acrescenta.

As empresas terão autono-
mia para definir o número de
parcelas e adequar a melhor ne-
gociação com o contribuinte,
que pode consultar, pela inter-

net, os endereços ligados às
empresas credenciadas.

A medida, regulamentada
pela resolução SF nº 130/
2018, publicada na edição do
dia 17 de dezembro de 2018 do
Diário Oficial do Estado, cria
um ambiente seguro para os
proprietários de veículos, que
têm a garantia de que o impos-
to recolhido foi repassado a
Secretaria Estadual da Fazen-
da e Planejamento. Os recur-
sos do imposto são investidos
pelo governo estadual em
obras de infraestrutura e me-
lhoria na prestação de serviços
públicos como os de saúde e
educação.

Prefeitura adota serviço de
agendamento online para o CadÚnico

O prefeito Bruno Covas,
acompanhado pelo secretário
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social, José Castro, vis-
toriou na quinta-feira (10) o proces-
so de agendamento online para aten-
dimentos relacionados ao Cadastro
Único (CadÚnico) dos programas
sociais no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) Lapa, na
Zona Oeste.

Segundo o prefeito Bruno
Covas, a informatização da rede
de atendimento vem sendo feita
gradativamente. “Ainda em 2017
nós implementamos o agenda-
mento de consultas na área da
saúde por meio de um aplicati-
vo e agora chegamos na assistên-
cia social. Também estamos di-
gitalizando e informatizando to-
dos os processos. Hoje, 90%
dos processos que entram na
Prefeitura são de forma eletrô-
nica”, disse.

Este é o 52º endereço con-
templado com a ferramenta. Até
o fim de janeiro, os CRAS Casa
Verde e Cachoeirinha contarão

com o serviço e a  Prefeitura 
cumprirá a automatização em seus
54 centros. O investimento foi de
R$ 21 mil reais. Aproximadamen-
te 100 mil pessoas já realizaram
o agendamento online. 

Acesso facilitado
Disponível no

endereço http://agendacadunico.
prefeitura.sp.gov.br, o serviço
permite ao munícipe a escolha
de dia, hora e local para o aten-
dimento. O agendamento é fei-
to em quatro etapas: após a iden-
tificação, o cidadão deve sele-
cionar os serviços que deseja
 escolher o endereço mais pró-
ximo ou mais conveniente. Na
terceira fase, são escolhidos data
e horário. Por fim, é exibida uma
tela de confirmação.

A iniciativa permite autono-
mia ao munícipe e agiliza o aces-
so aos serviços disponíveis
nos CRAS.

Para o secretário José Cas-
tro, a oferta do agendamento 
online é  resultado de trabalho

contínuo da  Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, que tem como
objetivo aprimorar os serviços
aos cidadãos de uma das maio-
res redes socioassistenciais da
América Latina.

“A iniciativa possibilita de-
mocratizar o atendimento, a fim
de garantir dignidade e respeito
com os munícipes, desde o pri-
meiro contato”, afirma.

Na cidade de São Paulo,
o CadÚnico conta com mais de
1,3 milhão de famílias, que par-
ticipam dos principais progra-
mas como Bolsa Família, Minha
Casa Minha Vida, Renda Cidadã
e Leve Leite, além de benefíci-
os como Tarifa Social de Ener-
gia Elétrica, Prestação Continu-
ada/Lei Orgânica de Assistência
Social, Ação Jovem, Passe Livre
Estudantil e ID Jovem.

Em 2018, o atendimento
médio mensal foi de 56.000 fa-
mílias. A atualização cadastral
representou 81% dos serviços
realizados.

Funcionamento dos CRAS
A SMADS conta com uma

rede de 54 CRAS espalhados
pela cidade. Esses equipamentos
são a entrada à rede socioassis-
tencial e funcionam como uni-
dades básicas do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS).
As unidades são responsáveis
por executar os serviços, pro-
gramas e projetos sociais desen-
volvidos por todas as esferas de
governo.

Instalados prioritariamente
em áreas de maior vulnerabili-
dade, configuram-se como lo-
cais públicos estatais de base
territorial. O objetivo é preve-
nir a ocorrência de situações de
risco social, por meio do forta-
lecimento de vínculos familia-
res e comunitários, além da am-
pliação e garantia do acesso aos
direitos de cidadania.

Os CRAS estão submetidos
à gerência das 32 unidades
de Supervisão de Assistência
Social(SAS).

SP aciona STF para garantir
professores no início do ano letivo

Com o objetivo de evitar a
falta de professores em sala de
aula no início do ano letivo da
rede estadual de educação,
o governo do Estado de São
Paulo, por meio da Procurado-
ria Geral do Estado (PGE), pe-
diu ao Supremo Tribunal Fede-
ral a suspensão da proibição de
contratação de temporários no
serviço público.

A ação da PGE (SL 1191) 
vai contra a decisão proferida
pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo, e a falta de
professores é um legado herda-
do pelo governo de João
Doria por falta de planejamen-
to  da gestão anterior.

Neste ano, vencem os con-
tratos de 8.563 professores tem-
porários nas diferentes regiões

do Estado e, ao longo de 2019,
vencerão mais 923 contratos,
que não poderão ser prorrogados
até o fim do ano letivo. Além
disso, apenas em 2018 foram
firmados 20.132 novos contra-
tos, quer irão vencer até 2021 e
não poderão ser renovados.

“Não existe educação sem o
professor. Temos que ter o pro-
fessor em sala de aula. Esta é a
nossa maior prioridade neste
momento. Garantir o início das
aulas para todas as regiões de
São Paulo”, enfatizou o gover-
nador João Doria.

O secretário de Estado da
Educação, Rossieli Soares, in-
formou que, a partir de estudos
realizados durante o período de
transição da Pasta, foi constata-
do que 60 mil alunos dos anos

iniciais do Ensino Fundamental
(1º ao 5º ano) podem ficar sem
aula em 1º de fevereiro, início
do período letivo.

“É importante que se com-
preenda esta situação emergen-
cial de falta de professor em
nossa rede. Hoje, infelizmente,
pelo legado que recebemos, cor-
remos o risco de ter alunos sem
aula pela falta de professor. Es-
tamos correndo contra o tempo
para o início do ano letivo. Esta
ação da PGE busca encontrar a
solução para isso”, destacou
Rossieli.

O problema da falta de pro-
fessores é ainda mais grave em
algumas Diretorias de Ensino,
como Mogi Mirim e Piracica-
ba, onde pode haver falta de pro-
fessores em 42% e 34% das tur-

mas, respectivamente. Apenas na
capital, a falta de professores
pode afetar cerca de 18.870 alu-
nos. Das 91 Diretorias de Ensi-
no, 38 poderão ter alguma falta
de professor.

“Precisamos resolver mini-
mamente estes problemas pon-
tuais. Em Mogi Mirim e Piraci-
caba, por exemplo, não temos de
onde tirar professores de 1º ao
5º ano. Já no Ensino Médio e nos
anos finais do Ensino Funda-
mental (6º ao 9º ano), caso não
tenhamos uma autorização da
justiça, até 90 mil aulas podem
ser perdidas em todo o estado.
Isso pode representar aproxi-
madamente 2,5 milhões de alu-
nos perdendo aulas todas as se-
manas ao longo deste ano”, dis-
se Rossieli.

Programa Asfalto Novo chega à
Avenida Imperatriz Leopoldina,

na Zona Oeste
O prefeito Bruno Covas vis-

toriou na quinta-feira (10) as
obras de recapeamento da Ave-
nida Imperatriz Leopoldina, fei-
tas por meio do Programa Asfal-
to Novo. A via terá um total de
25.700 m² pavimentados, entre
a Rua Guaipá e a Avenida Quei-
roz Filho, contemplando uma
extensão de 1,8 km. 

As obras foram iniciadas em
outubro de 2018, com valor inves-
tido de R$ 1.565.719,90. O térmi-
no está previsto para 14 de janeiro.

Antes do programa, as inter-
venções de recape realizadas na
capital contavam com soluções
simples: frisagem com três cen-
tímetros de profundidade, segui-
da da aplicação da massa asfálti-
ca. A ação era finalizada com a

drenagem, que pode provocar
defeitos como trincas generali-
zadas e afundamentos. O Asfalto
Novo oferece qualidade superi-
or do pavimento e cuidados du-
rante a aplicação, que garantem
maior durabilidade ao recapea-
mento. Ao contrário das ações
anteriores, em que a recupera-
ção era padronizada e uniforme,
é sempre realizada uma avalia-
ção do pavimento existente, que
permite a aplicação do asfalto
adequado a cada trecho.

Estudos possibilitaram, ain-
da, a utilização de materiais di-
ferenciados dos aplicados em
anos anteriores, como revesti-
mentos (capa asfáltica) com
mistura asfáltica tipo SMA com
polímero e fibra. Essa mistura é

amplamente utilizada na Europa,
em países como a Alemanha,
Suécia e Inglaterra, e apresenta
vantagens como alta resistência
à deformação permanente e à
fadiga, além de maior vida útil e
mais resistência a derrapagens.

Mais de 270 km de vias já
foram recapeados na capital, em
locais como as avenidas Enge-
nheiro Caetano Álvares (Casa
Verde), Julio Buono (Vila Maria/
Vila Guilherme), Maria Amália
Lopes de Azevedo (Jaçanã), e
Braz Leme (Santana/Tucuruvi),
na Zona Norte.

Na região Oeste, as interven-
ções foram concluídas em vias
como as ruas Guaicurus (Lapa),
Francisco Matarazzo (Lapa), Ta-
bapuã (Pinheiros), Augusta (Pi-

nheiros) e na Avenida Europa
(Pinheiros). As avenidas Acli-
mação (Sé) e Lins de Vasconce-
los (Sé) foram recapeadas na
região central.

As avenidas João Dias (San-
to Amaro), Jabaquara (Vila Ma-
riana), Nazaré e do Estado (Ipi-
ranga), Interlagos (Capela do So-
corro) e Atlântica (Capela do
Socorro), todas na Zona Sul, re-
ceberam as intervenções do pro-
grama Asfalto Novo.

Na Zona Leste, as ações já
foram concluídas nas avenidas
Marechal Tito (São Miguel Pau-
lista), Nordestina (São Miguel
Paulista), Flamingo (Itaim Pau-
lista), Afonso de Sampaio e Sou-
za (Itaquera), Mateo Bei (Itaque-
ra), entre outras.
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Trump diz que não
vai a Davos por

causa do impasse
 nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou
na quinta-feira (10) que não participará do Fórum Econômico
Mundial, em Davos, na Suíça, de 22 a 25 deste mês. Segundo ele,
o cancelamento da viagem ocorreu por causa do impasse em que
está o país: a falta de consenso entre Executivo e Legislativo
levou à paralisia do serviço público federal.

Trump usou sua conta no Twitter para atribuir aos democratas
a ausência no fórum. A controvérsia entre governo e parlamento
se baseia na insistência do presidente norte-americano na cons-
trução do muro na fronteira com o México e na resistência da
oposição em rejeitar a medida.

“Por causa da intransigência democrata na segurança de fron-
teiras e da grande importância da segurança para nossa nação,
estou respeitosamente cancelando minha viagem muito impor-
tante a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Meus
mais sinceros cumprimentos e desculpas.” (Agencia Brasil)

Em declaração conjunta,
OEA diz que mandato de

Maduro é ilegítimo
A Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou  na

quinta-feira (10) uma declaração conjunta na qual diz que não
reconhece a legitimidade do novo mandato do presidente reelei-
to da Venezuela, Nicolás Maduro. A iniciativa ocorreu logo após
a posse de Maduro, em Caracas. O mandato presidencial é de
seis anos, no período de 2019 a 2025.

“Saudamos o compromisso dos países das Américas reco-
nhecendo como ilegítimo o regime de Nicolás Maduro. O povo
da Venezuela não está sozinho, seguimos trabalhando para recu-
perar a democracia, os direitos e as liberdades de todos”, afir-
mou o secretário-geral da OEA, Luís Almagro, via sua conta pes-
soal no Twitter.

O Conselho Permanente da OEA se reuniu na quinta-
feira, extraordinariamente para discutir a situação de Maduro e
da Venezuela. A declaração foi aprovada com 19 votos a favor, 6
contrários, 8 abstenções e 1 ausência. O Brasil votou favoravel-
mente à medida. Ao lado da Venezuela ficaram Bolívia e Nicará-
gua, entre outros países.

No começo do mês, o Grupo de Lima, formado por 14 paí-
ses, inclusive o Brasil, aprovou manifestação semelhante, na qual
recomenda Maduro transmita o poder para a Assembleia Nacio-
nal, que assumirá o compromisso de promover novas eleições.

Maduro foi eleito ano passado e houve uma abstenção avalia-
da em torno de 60%. A oposição, que comanda a Assembleia
Nacional da Venezuela, levantou dúvidas sobre a legitimidade do
processo eleitoral na época. (Agencia Brasil)

China medeia segundo
encontro entre Trump

e Kim Jong-un
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da

Coreia do Norte, Kim Jong-un, devem ter um segundo encontro.
A data ainda não foi definida, mas a disposição foi apresentada
pelo norte-coreano em conversa com o presidente da China, Xi
Jinping, durante visita a Pequim.

Os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão em negocia-
ções para marcar uma segunda reunião de Kim-Trump. Kim con-
cluiu na quarta-feira (9) a visita de quatro dias à China ao se reu-
nir com Xi Jinping. A China é um dos mediadores da reunião
entre Coreia do Norte e Estados Unidos.

No último domingo (5), Trump disse que os EUA e a Coreia
do Norte estavam negociando o local para a realização da próxi-
ma cúpula. No primeiro encontro, em junho do ano passado, em
Cingapura, ambos se comprometeram a trabalhar pela desnucle-
arização.

Segundo a Xinhua, agência pública de notícias da China, o
norte-coreano afirmou que “continuará mantendo a postura de
desnuclearização e resolvendo a questão da Península Coreana
por meio do diálogo”.

Porém, a KCNA, agência pública de notícias da Coreia do
Norte, informou que Kim “aumentou a preocupação”. (Agencia
Brasil)

O Índice do Custo de Vida
(ICV) na cidade de São Paulo
encerrou o ano de 2018 em
3,89%, 1,45 ponto percentual
superior à inflação registrada
em 2017, que foi 2,44%. De
acordo com dados do Departa-
mento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), entre os
dez grupos que compõem o ín-
dice, cinco tiveram variações
superiores à inflação anual:
transporte (6,05%), despesas
diversas (5,21%), educação e
leitura (5,03%), habitação
(4,10%) e alimentação (3,95%).
Já os grupos que aparecem com
taxas menores ou negativas são
despesas pessoais (3,64%), saú-
de (1,98%), equipamento do-
méstico (0,74%), recreação (-
0,39%) e vestuário (-1,59%).

Segundo o Dieese, no grupo
transportes, os reajustes para os
subgrupos transporte individual
e transporte coletivo foram de
6,46% e 5,15%, respectivamen-
te. A gasolina registrou o aumen-
to mais significativo (12,51%).

Em despesas diversas, gas-
tos médios com animais  domés-
ticos (5,52%) e com comunica-
ção (3,47%) apresentaram as
maiores altas.

Em educação e leitura, no
subgrupo educação (4,61%), as
taxas acumuladas foram de
5,39% para os cursos formais;
4,03% para os diversos; 1,60%
para os artigos de papelaria; e -
3,57% para os livros. No subgru-
po leitura (12,99%), o reajuste
para os jornais foi de 7,80% e
para as revistas, de 14,61%.

mielaborados, raízes e tubércu-
los tiveram alta de 12,39%, as-
sim como a batata (12,23%).
O aumento mais significativo foi
para cebola (24,64%). O preço
da carne bovina teve elevação de
0,90% e o da suína caiu -1,28%.
No geral, carnes registraram 
aumento de 0,81%.

Os dados mostram também
que as aves e ovos subiram
0,80%. Para os grãos, os preços
tiveram elevação de 0,59%, sen-
do que o preço médio do feijão
subiu 5,59%; enquanto o do ar-
roz e de outros grãos tiveram
diminuição de -0,71% e -0,58%,
respectivamente. O leite não teve
variação de preços. As hortali-
ças variaram negativamente (-
0,43%), assim como as frutas (-
0,60%), Os recuos mais expres-
sivos foram: limão (-26,98%),
manga (-5,90%), pera (-1,72%),
abacaxi (-1,06%), banana (-
0,86%) e laranja (-0,33%).

Os preços dos legumes tam-
bém caíram (-5,23%) ,e de to-
dos os itens pesquisados, apenas
a abobrinha (1,45%) não apre-
sentou retração de preço. As
maiores quedas ocorreram para
vagem macarrão (-12,10%), qui-
abo (-10,02%), chuchu (-
7,95%), pepino (-5,30%) e to-
mate (-4,20%).

No grupo transporte, o 
subgrupo transporte coletivo não
variou e no transporte individu-
al foi observada queda de
2,37%, devido à queda nos pre-
ços dos combustíveis (-3,78%):
sendo de -3,87% para a gasolina
e de -3,72% para o álcool.
(Agencia Brasil)

O levantamento mostra ain-
da que em habitação (4,10%) as
variações acumuladas dos subgru-
pos foram de 2,67% para conser-
vação do domicílio; 2,97% para
locação, impostos e condomínio;
e 5,01% para operação do domi-
cílio. Houve ainda alta de
13,63% nas contas de luz.

No grupo alimentação, a in-
fluência para a alta partiu das ta-
xas acumuladas dos subgrupos
alimentação fora do domicílio
(4,80%); refeições principais
(4,90%) e lanches matinais e
vespertinos (4,67%). O subgru-
po produtos in natura e semie-
laborados acumulou alta de
4,83%. As taxas dos itens desse
subgrupo foram: 20,86% para
legumes; 16,22% para raízes e
tubérculos; 15,59% para frutas;
6,34% para hortaliças, 2,35%
para aves e ovos; 1,42% para
grãos; 1,36% para o leite in na-

tura; e -0,09% para as carnes. 

Custo de vida em dezembro
Na passagem de novembro

para dezembro, a inflação na ca-
pital paulista apresentou queda
de 0,21%. As taxas apuradas para
os grupos que compõem o ICV
foram de 0,87% para equipamen-
to doméstico; 0,71% para  despe-
sas diversas; 0,36% para recrea-
ção; 0,33% para vestuário; 0,23%
para alimentação; 0,03% para edu-
cação e leitura; -0,01% para des-
pesas pessoais; -0,11% para habi-
tação; -0,23% para saúde e -
1,66%.para transporte.

Segundo a apuração, dentro
dos subgrupos da alimentação
houve variação de 0,61% para os
produtos in natura e semielabo-
rados; 0,19% para a alimentação
fora do domicílio; e 0,27%, para
a indústria da alimentação. En-
tre os produtos in natura e se-
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O subgrupo transporte individual registou alta de 6,46% no ano

Litro do diesel está mais
 caro nas refinarias

O litro do diesel negociado
na quinta-feira (10) nas refina-
rias está mais caro. De acordo
com a Petrobras, o preço do
combustível passou de R$
1,8545 para R$ 1,9009. O die-
sel não aumentava desde 1° de
Janeiro, quando subiu de R$
1,8088 para R$ 1,8545.

No fim de dezembro, a Pe-
trobras anunciou a aprovação de
mecanismo financeiro de prote-
ção complementar à política de
preços do diesel. Segundo a

empresa, o mecanismo 
objetiva permitir a opção de ado-
tar períodos de estabilidade no
preço do produto por prazos cur-
tos, em até sete dias consecuti-
vos, em momentos em que hou-
ver forte oscilação nas cotações
internacionais do derivado e do
câmbio. O mecanismo de prote-
ção já existe para a gasolina. 

A estatal vai definir o mo-
mento de aplicação do mecanis-
mo ao produto, quando for re-
gistrada elevada volatilidade. “O

objetivo é evitar uma eventual
alta volatilidade em períodos
curtos de tempo, como a provo-
cada pela passagem de furacões
no Golfo do México”, destacou
a Petrobras.

A empresa Informou também
que isso será feito “sem abrir
mão da paridade dos preços in-
ternacionais, o instrumento de-
rivativo, a ser aplicado por não
mais do que sete dias consecu-
tivos, permitirá à empresa obter
um resultado financeiro equiva-

lente ao que alcança com a prá-
tica de reajustes diários”.

A Petrobras ressaltou que o
preço do diesel se refere ao pro-
duto que é vendido nas refinari-
as para as distribuidoras e repre-
senta apenas uma parcela do va-
lor do combustível vendido nos
postos ao consumidor final. Na
composição de preços ao con-
sumidor entram ainda o custo do
biodiesel, os tributos e as mar-
gens de distribuidoras e reven-
dedores. (Agencia Brasil)

Governo do Rio quer economizar
R$ 636 mi com corte em contratos

Dentro do Programa de Re-
avaliação de Despesas Operaci-
onais, todas as secretarias do
estado do Rio de Janeiro rece-
beram uma lista com as áreas
operacionais específicas em
que há possibilidade de corte de
gastos. A determinação foi pu-
blicado por meio de decreto no
primeiro dia do governo de Wil-
son Witzel. O objetivo é reduzir
as despesas em R$ 636 milhões
por meio de corte de 30% no
valor dos contratos administra-

tivos em vigor.
De acordo com o governo

estadual, haverá redução de cus-
tos em contratos de informáti-
ca, telefonia, serviços de trans-
missão de dados, combustíveis,
energia elétrica, manutenção
predial, locação de imóveis e
veículos, além de serviços de
vigilância, entre outros.

 A determinação, no entanto,
não se aplica às secretarias de
Educação, Administração Peni-
tenciária, Polícia Militar, Polí-

cia Civil, Defesa Civil e ao Cor-
po de Bombeiros, Saúde e enti-
dades vinculadas, além de insti-
tuições que exercem funções
essenciais à Justiça, universida-
des e instituições estaduais de
ensino e pesquisa, Federação de
Agricultura Familiar (FAF) e 
Fundo Estadual de Habitação e
Interesse Social (FEHIS).

 O programa de redução de
gastos tem por finalidade me-
lhorar a situação financeira do
estado. As secretarias terão até

90 dias para apresentar os resul-
tados obtidos com as reduções
nos contratos.

“Estes serão os primeiros
cortes realizados no governo e
dizem respeito a apenas 10% do
orçamento para 2019. Nossa
meta é diminuir drasticamente o
deficit previsto, por isso também
esperamos um esforço das se-
cretarias que estão na excepcio-
nalidade”, disse o secretário da
Casa Civil e Governança, José
Luiz Zamith. (Agencia Brasil)

Petrobras formaliza demissão
 de dois diretores

A diretora executiva de Ex-
ploração e Produção da Petro-
bras, Solange Guedes, deixará o
cargo no próximo dia 20. A data
foi aprovada  na quinta-feira (10)
pelo Conselho de Administração
da estatal, que decidiu também
pela saída do diretor executivo
de Desenvolvimento da
Produção&Tecnologia, Hugo
Repsold Júnior, no próximo sá-
bado (12).

Em nota, a empresa informou
que Rafael Salvador Grisolia,
Diretor Executivo Financeiro e
de Relacionamento com Inves-
tidores, exercerá interinamente
os cargos de Diretor Executivo
de Exploração e Produção e tam-

bém de diretor Executivo de Es-
tratégia, Organização e Sistema
de Gestão.

Eberaldo de Almeida Neto,
diretor executivo de Assuntos
Corporativos da companhia, fi-
cará à frente interinamente da
diretoria executiva de Desenvol-
vimento da
Produção&Tecnologia, além do
cargo de Diretor Executivo de
Refino e Gás Natural que já vi-
nha acumulando.

A empresa informou, ainda,
que ambas funções interinas te-
rão um prazo máximo de 90 dias
ou até que o Conselho de Admi-
nistração delibere sobre os no-
vos diretores para essas posi-

ções, “sem prejuízo de suas de-
mais funções”.

Procedimentos internos
As duas demissões dão con-

tinuidade aos comunicados ao
mercado iniciados no dia 4 des-
te mês, com a nomeação de Ane-
lise Quintão Lara para a Direto-
ria Executiva de Refino e Gás
Natural. Lauro Cotta foi nome-
ado diretor de Estratégia, Orga-
nização e Sistema de Gestão,
Lauro Cotta.

Neste período, os nomes dos
novos diretores indicados para
as funções e já anunciados pela
empresa “estão seguindo os pro-
cedimentos internos de gover-

nança corporativa da companhia,
para análise pelo Comitê de In-
dicação, Remuneração e Suces-
são e deliberação do Conselho
de Administração”.

As mudanças na diretoria da
Petrobras são de iniciativa do
novo presidente da empresa,
Roberto Castello Branco, e re-
ferendadas pelo Conselho de
Administração.

Os diretores que estão dei-
xando a empresa, em sua maio-
ria, são da gestão do ex-presiden-
te Aldemir Bendine. Eles foram
nomeados ainda em 2015, duran-
te o governo da ex-presidente
Dilma Rousseff. (Agencia Bra-
sil)

Inflação do aluguel é
de 0,03% na primeira

prévia de janeiro
O Índice Geral de Preços-

Mercado (IGP-M), usado no re-
ajuste dos contratos de aluguel,
teve inflação de 0,03% na pri-
meira prévia de janeiro. A taxa é
superior à prévia de dezembro,
que acusou deflação (queda de
preços) de 1,16%.

O dado foi divulgado  na quinta-
feira (10) pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.

Segundo a FGV, com a pré-
via, o IGP-M acumula inflação
de 6,77% em 12 meses.

A alta da taxa de dezembro
para janeiro foi puxada pelos três

subíndices. O Índice de Preços
ao Produtor Amplo, que acom-
panha o atacado, teve uma de-
flação de 0,13% na prévia de ja-
neiro, queda de preços mais
moderada do que a de dezem-
bro (-1,7%).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que acompanha o vare-
jo, teve inflação de 0,38% na pré-
via de janeiro. Na de dezembro,
havia sido registrada deflação de
0,16%. Já o Índice Nacional de
Custo da Construção passou de
0,06% em dezembro para 0,27%
em janeiro. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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A Polícia Civil de Goiás in-
diciou  na quinta-feira (10) o
médium João de Deus e sua
esposa, Ana Keyla Teixeira,
pelo crime de porte ilegal de
arma. A investigação foi finali-
zada nesta quinta-feira e foi
baseada nas buscas e apreen-
sões realizadas na residência
do médium nas cidades goianas
de Abadiânia e Anápolis após o
surgimento das primeiras de-
núncias de assédio sexual.

De acordo com a delegada
Karla Fernandes, responsável
pelas investigações envolven-
do João de Deus, em Goiânia,
o médium também foi indicia-
do por crime sexual, suposta-
mente cometido em 2016, con-
tra uma mulher que mora atu-
almente em São Paulo.

Karla também informou
que outros três inquéritos que
estavam em andamento serão
arquivados por extinção de pu-
nibilidade, quando o acusado
não ser mais punido porque a
conduta prescreveu.

O governador de São Paulo,
João Doria, se reuniu  na quin-
ta-feira (10) com o presidente 
Jair Bolsonaro, no Palácio do
Planalto, e reafirmou seu apoio
à proposta de reforma da Previ-
dência que será enviada pelo go-
verno ao Congresso Nacional.
Segundo ele, a bancada paulista
do PSDB votará  favoravelmen-
te à proposta.

Para Doria, a aprovação da
reforma previdenciária terá
“efeito transformador” no país,
“permitindo que o crescimento
possa saltar dos 3%  hoje  pre-

vistos para 5%”.  Segundo o go-
vernador, a reforma vai atrair in-
vestimentos internacionais e au-
mentar  a  geração de emprego
e renda.

Perguntado, Doria disse ser
favorável ao regime de capitali-
zação proposto pela equipe eco-
nômica, no qual cada trabalhador
faz sua poupança individual para
a aposentadoria.

Fórum em Davos
O governador paulista disse

que outro assunto tratado na reu-
nião foi o Fórum Econômico

Mundial, em Davos, na Suíça, 
onde Bolsonaro fará sua estreia
internacional. Segundo Doria, o
p res iden te  va i  ap resen ta r
as oportunidades de investimen-
to no Brasil nos setores do
agronegócio, da indústria, co-
mércio, serviços, ciência, tec-
nologia e empreendedorismo.

“É um grande palco para a
apresentação do novo Brasil. O
Brasil que acredita numa econo-
mia liberal, transformadora, que
gera empregos e oportunidades”,
disse Doria.

A reunião será de 22 a 25

deste mês com representantes
do G20, que engloba as maiores
economias mundiais, e convida-
dos estrangeiros. No total, líde-
res de cerca de cem países esta-
rão presentes. 

Decreto sobre armas
Doria disse que é favorável

à flexibilização da posse de ar-
mas e,  questionado pelos
jornalistas, disse que o decre-
to sobre a questão deve ser as-
sinado amanhã pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. (Agencia
Brasil)

João de Deus e esposa
são indiciados por

porte ilegal de arma
O médium está preso  des-

de 16 de dezembro sob a acu-
sação de violação sexual me-
diante fraude e de estupro de
vulnerável, crime que teria
sido praticado contra centenas
de mulheres. O Ministério Pú-
blico de Goiás, que formou
uma força-tarefa para cuidar do
caso, recebeu mais de 330
denúncias de abuso sexual con-
tra João de Deus de diversos
estados brasileiros e do Distri-
to Federal.

Na quarta-feira (9), a juíza
Rosângela Rodrigues dos San-
tos, da Justiça de Abadiânia
(GO), aceitou a primeira apre-
sentada pelo Ministério Públi-
co contra o médium pelos cri-
mes de estupro de vulnerável e
violação sexual.

 Após o recebimento da
denúncia, o advogado Alberto
Toron, representante de João
de Deus, disse que ainda não foi
notificado da decisão, mas que
confia na Justiça. (Agencia
Brasil)

Desde o dia 1º, o piso sala-
rial do magistério está em R$
2.557,74, o que representa um
aumento de 4,17%, segundo o
Ministério da Educação MEC).

O valor corresponde ao
vencimento inicial dos profis-
sionais do magistério público

Piso salarial para o magistério
é reajustado em 4,17%

da educação básica, com for-
mação de nível médio, moda-
lidade normal, jornada de 40
horas semanais.

De acordo com o MEC, esse
formato para correção do piso
salarial é utilizado desde o ano
de 2010. (Agencia Brasil)

A prefeitura de Boa Vista
confirmou pelo menos cinco ca-
sos de catapora em venezuelanos
que vivem em abrigos para imi-
grantes na capital. Três casos
foram identificados em crianças
no abrigo Rondon 3, além de um
caso no Rondon 1 e outro no
Nova Canaã.

“As crianças estão em isola-
mento por medida da equipe de
gestão do abrigo”, informou a
prefeitura, por meio de nota. “É
importante esclarecer que a ca-
tapora é uma doença comum na
infância, geralmente é benigna e
autolimitada. Portanto não há
motivos para alardes.”

Ainda de acordo com o co-
municado, ações de vacinação
e bloqueio estão sendo imple-
mentadas desde agosto do ano
passado nos abrigos da capital,
“procedimento padrão median-

Boa Vista confirma cinco
casos de catapora em

venezuelanos
te o enfrentamento da crise mi-
gratória”.

“A vacina tetra viral, que pro-
tege contra sarampo, caxumba,
rubéola e varicela (catapora), faz
parte do calendário de vacinação
nacional, sendo rotina nas uni-
dades básicas de saúde”, desta-
cou a secretaria.

Sarampo
Roraima registra, desde o

início do ano passado, um surto
de sarampo. Até o início da se-
mana, 355 casos da doença ha-
viam sido confirmados no es-
tado. Segundo o Ministério da
Saúde, o surto, também está
relacionado à importação, já
que o genótipo do vírus que
circula no Brasil é o mesmo
da Venezuela, país com surto
da doença desde 2017.
(Agencia Brasil)

Flávio Bolsonaro se dispõe a
prestar esclarecimentos ao MPRJ
O deputado estadual e sena-

dor eleito Flávio Bolsonaro
(PSL-RJ) pediu ao Ministério
Público do Rio de Janeiro
(MPRJ) uma cópia integral da
investigação sobre as movimen-
tações financeiras de funcionári-
os do seu gabinete na Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), apontadas no relatório do
Conselho de Controle de Ativi-
dades Financeiras (Coaf).

A solicitação foi divulgada 
na quinta-feira (10) pelo MPRJ.
Em nota, o órgão diz que Flávio
Bolsonaro informará local e
data “para prestar os devidos es-

clarecimentos que porventura
forem necessários”.

Em sua conta nas redes so-
ciais, o senador eleito disse que
recebeu o convite na última se-
gunda-feira (7) e que precisava
ter acesso aos autos para, só en-
tão, comparecer ao MPRJ. Se-
gundo o parlamentar, foi por isso
não atendeu à solicitação para
comparecer hoje à sede do Mi-
nistério Público, no centro do
Rio de Janeiro.

“Como não sou investigado,
ainda não tive acesso aos autos,
já que fui notificado do convite
do MPRJ apenas no dia 7 de ja-

neiro, às 12h19. No intuito de
melhor ajudar a esclarecer os
fatos, pedi agora uma cópia do
mesmo para que eu tome ciên-
cia de seu inteiro teor”, afirmou
Flávio Bolsonaro em seu perfil
no Facebook.

O deputado estadual afirmou
que vai prestar os esclarecimen-
tos ao Ministério Público.
“Comprometo-me a agendar dia
e horário para apresentar os es-
clarecimentos, devidamente fun-
damentados, ao MPRJ para que
não restem dúvidas sobre minha
conduta. Reafirmo que não pos-
so ser responsabilizado por atos

de terceiros, como parte da gran-
de mídia tenta, a todo custo, in-
duzir a opinião pública.”

Na última terça-feira (8),
parentes de Fabrício Queiroz,
ex-assessor e ex-motorista de
Flávio Bolsonaro, também não
compareceram ao MPRJ. Eles
alegaram estar acompanhando
Queiroz, que está em tratamento
em São Paulo. Segundo o MPRJ, 
Queiroz foi submetido a uma ci-
rurgia e está se recuperando.

De acordo com o Coaf, Fa-
bício Queiroz movimentou R$
1,2 milhão em sua conta bancá-
ria. (Agencia Brasil)

Alegrete e Uruguaiana decretam
estado de calamidade

A chuva intensa e os ventos
fortes que atingem o Rio Gran-
de do Sul levaram à decretação
de estado de calamidade pública
em dois municípios: Uruguaia-
na e Alegrete.

O mau tempo provocou ala-
gamentos, queda de árvores e
energia interrompida, além de
prédios atingidos.

O último balanço mostrou
que 12 famílias estão desaloja-
das na região.

O prefeito de Uruguaiana,
Ronnie Mello (PP), reuniu-se
com secretários para discutir a

situação.
Há registros de árvores caí-

das bloqueando ruas e quatro pré-
dios da sede da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Habi-
tação que foram atingidos, e uma
escola foi destelhada.

O prefeito Márcio Amaral
(MDB), de Alegrete, relatou
inundações em decorrência da
forte chuva.

Com o mau tempo, o rio Ibi-
rapuitã está acima do nível nor-
mal. A chuva acumulada chegou
em 233 milímetros – a média
mensal para janeiro é de 159,7

milímetros.
Em Bagé, foram registrados

muitos pontos de alagamento. O
volume de precipitação chegou
a 124 milímetros. A Defesa
Civil municipal trabalha desde
as primeiras horas da manhã de
quinta-feira (10) para fazer o
levantamento dos pontos atin-
gidos.

O governador do Rio Gran-
de do Sul, Eduardo Leite
(PSDB), colocou os órgãos es-
taduais à disposição para auxili-
ar na retomada das condições de
normalidade nos municípios afe-

tados  pelas chuvas.
Segundo o chefe da Casa

Militar, coronel Julio César
Rocha Lopes, para socorrer
os municípios, a Defesa Ci-
vil e as equipes do Corpo de
Bombeiros auxiliam em ser-
viços como a desobstrução
de vias em Uruguaiana, onde
choveu mais de 100 milíme-
tros.

O estado disponibilizou ma-
quinários para as primeiras
ações no município, além do
envio de lonas para Bagé e Ale-
grete. (Agencia Brasil)

PGR pede ao Supremo continuidade
de investigação sobre ministro do TCU

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, pediu
na quarta-feira (9) ao Supremo
Tribunal Federal (STF) que seja
retomada uma investigação
contra o ministro do Tribunal
de Contas da União (TCU) Au-
gusto Nardes.

De acordo com a PGR, o
processo, que corre em segre-

do de justiça, apura se Nardes
se valeu cargo para a obtenção
de vantagens ilícitas. Um in-
quérito sobre o caso foi aber-
to em março de 2018, com
base em depoimentos de co-
laboradores.

Segundo Raquel Dodge, en-
tretanto, desde setembro uma
petição do Ministério Público

Federal (MPF) no processo
aguarda resposta. A procuradora
destacou que diligências polici-
ais já realizadas confirmaram
afirmações dos colaboradores e
que há “elementos probatórios
robustos”, segundo nota divulga-
da pela PGR.

Na manifestação encaminha-
da ao STF, ela diz que “o com-

pleto esclarecimento dos fatos
ainda demanda novas diligênci-
as, e, assim, a continuidade das
investigações se apresenta ne-
cessária”.

A defesa de Nardes tem ne-
gado qualquer irregularidade e
diz estar disponível para qual-
quer esclarecimento. (Agencia
Brasil)

Polícia procura suspeitos de esfaquear
ucraniano em assalto no Rio

A Delegacia Especial de
Apoio ao Turismo (DEAT), no
Leblon, zona sul do Rio tenta
identificar os três criminosos
que participaram do assalto ao
atleta ucraniano de mergulho
Alexander Bubenchikov, na se-
gunda-feira (7) na região da Lapa,
quando um deles o feriu com
facadas no ombro e na perna.
Segundo a Polícia Civil do Rio,
a vítima foi ouvida e não conse-
guiu identificar o criminoso.

Após o registro, agentes da
DEAT fizeram diligências em
busca de câmeras de segurança
que pudessem ajudar nas inves-
tigações, no entanto, nenhuma
foi localizada. Os agentes tam-
bém não encontraram testemu-
nhas para facilitar a identifica-
ção do criminoso. Embora o as-
salto tenha ocorrido na segunda-
feira,so foi divulgado na quinta-
feira (10).

Na própria segunda-feira,

Bubenchikov foi atendido no
Hospital Municipal Souza Agui-
ar, no centro do Rio. Na sua pá-
gina no Facebook, o ucraniano
escreveu que os assaltantes es-
tavam com duas facas, que ele
está bem e que os ferimentos no
ombro e na perna, logo acima do
joelho, não foram graves.

O ucraniano elogiou o aten-
dimento médico que recebeu e
disse que recebeu sete pontos na
perna e dois no ombro. Ele pre-
cisou tomar uma dose da vacina
contra tétano e fez um raio-x do
ombro para verificar se tinha al-
gum comprometimento. “Os
hospitais brasileiros são muito
parecidos com os nossos”, dis-
se, destacando a rapidez em que
foi atendido na emergência.

Passeio
Bubenchikov disse que du-

rante a visita ao Rio, decidiu co-
nhecer a escadaria Selarón, obra

arquitetônica decorada pelo ar-
tista chileno radicado no Bra-
sil, Jorge Selarón, localizada
em uma parte alta entre os
bairros de Santa Teresa e Lapa.
Em seguida resolveu descer
até os Arcos da Lapa, para ver
de perto o Aqueduto localiza-
do naquele lugar.

De acordo com o atleta, foi
neste momento em que aparece-
ram os três assaltantes. Um de-
les o ameaçou com uma faca ten-
tando levar a sua mochila, en-
quanto os outros dois esvazia-
ram seus bolsos. “Como resul-
tado, fiquei com uma mochila,
mas sem telefone, cartão de ban-
co e uma pequena quantia de di-
nheiro”.

Após a fuga dos criminosos
o atleta disse que entrou em um
táxi e só lá notou que estava fe-
rido e com a camiseta enchar-
cada de sangue. Mesmo sem di-
nheiro foi levado pelo motoris-

ta ao hospital. “O motorista con-
cordou, percebendo, que eu não
tinha mais dinheiro”.

O ucraniano disse que foi
avisado sobre a criminalidade
nas ruas do Rio e as medidas pre-
ventivas que deveria tomar. Por
isso, não andava com valores ele-
vados de dinheiro e nem com
objetos que chamassem atenção.
Apesar do incidente, ele disse
que precisa refletir sobre o que
ocorreu e que, em geral, está
satisfeito com a viagem ao Bra-
sil. Bubenchikov agradeceu aos
médicos que o atenderam.

Títulos
Entre os títulos conquista-

dos, o atleta é vice-campeão
mundial de mergulho livre em
piscina durante competição em
Belgrado nos anos de 2013 e
2015. Foi também campeão na
Ucrânia de 2012 até 2017.
(Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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novo pódio no Marrocos
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A 11ª rodada do turno da
Superliga Cimed feminina de
vôlei 18/19 será marcada pela
reedição da última final da com-
petição. O Sesc RJ receberá o
Dentil/Praia Clube (MG), líder
e atual campeão, às 21h30 des-
ta sexta-feira (11), na Jeunes-
se Arena, no Rio de Janeiro
(RJ). O SporTV 2 transmitirá
ao vivo. Na edição 17/18, o
time de Uberlândia (MG) ficou
com o título ao vencer a equi-
pe carioca no golden set da par-
tida decisiva.

Na classificação geral, o
Dentil/Praia Clube é o líder,
com 27 pontos (nove vitórias
e uma derrota). O Sesc RJ está
na terceira colocação, com 19
pontos (sete resultados positi-
vos e três negativos). O Minas
Tênis Clube (MG) é o segundo
colocado, com 25 pontos e
nove vitórias.

A partida também colocará
frente a frente duas das melho-
res centrais da competição que
já jogaram juntas no time cari-
oca e na seleção brasileira e,
nesta sexta-feira, estarão em
lados opostos da rede.

No Sesc RJ, a experiente a
central Juciely, de 38 anos, tem
o terceiro melhor bloqueio da
competição, com 1,04% de efi-
ciência e o quarto ataque mais
eficiente, com 57% de apro-
veitamento. No Dentil/Praia
Clube, a meio de rede Carol
aparece como a terceira me-
lhor atacante, com 57% de
eficiência, e a quinta melhor
bloqueadora, com 0,97% de
aproveitamento por set. As es-
tatísticas são do site oficial
da Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV).

Para a central Juciely, do
Sesc RJ, o duelo contra o Den-
til/Praia Clube tem tudo para
ser equilibrado.

“É um jogo muito impor-
tante para o nosso grupo. Será
uma partida difícil. Esse con-
fronto foi a última final da com-
petição e são dois times que se
conhecem muito bem. Sabe-
mos da força do Dentil/Praia
Clube que conta com jogado-
ras experientes e de qualidade.
Estudamos o time delas e es-
pero que possamos fazer o
melhor jogo possível”, afirmou
Juciely, que ainda falou da boa
relação com a central Carol.

“A Carol cresceu muito fi-
sicamente e tecnicamente. Ela
está jogando muito bem tanto
no bloqueio como no ataque.

Superliga Cimed 18/19

Sesc RJ e Dentil/Praia Clube
fazem reedição da última final
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Comemoração do Sesc RJ

Ela sempre atacou muitas bo-
las pela frente e vem mostran-
do evolução nas bolas de Chi-
na. Jogamos muito tempo jun-
tas e é difícil passar pelo blo-
queio dela. Era melhor ter a
Carol do mesmo lado”, brin-
cou Juciely.

Pelo lado do Dentil/Praia
Clube, a central Carol comen-
tou sobre a expectativa para o
duelo contra seu antigo time e
falou da alegria em voltar ao
Rio de Janeiro.

“Estar no Rio para mim é
sempre um motivo de felicida-
de. Amo essa cidade que me
acolheu tão bem, apesar de
não jogar mais aqui, me sin-
to em casa. O jogo com cer-
teza será difícil para os dois
lados. O Sesc RJ é um time
de grande qualidade, todos os
profissionais são ótimos, en-
tão espero bastante entrega
de ambas as partes”, disse
Carol, que também comentou
sobre o duelo na rede contra
a central Juciely.

“Enfrentar a Jucy vai ser
um grande desafio. Ela é uma
jogadora extremamente for-
te que me ajudou muito nos
anos em que jogamos juntas.
Vamos estudá-la bastante e
tentar fazer o melhor para sa-
írmos de quadra com a vitó-
ria”, garantiu Carol.

No Canal Vôlei Brasil
Também nesta sexta-feira,

o Fluminense (RJ) receberá o
Sesi Vôlei Bauru (SP), às 20h,
no Hebraica, no Rio de Janei-
ro (RJ). O Canal Vôlei Brasil
transmitirá ao vivo.

Outras partidas
Os outros quatro jogos da

11ª rodada do turno também
serão realizados nesta sexta-
feira (11). O Hinode Barueri
(SP) mediará forças com o São
Cristóvão Saúde/São Caetano
(SP), às 19h30, no José Cor-
rea, em Barueri (SP).

Duas partidas acontecerão,
às 20h. O Balneário Camboriú
(SC) duelará com o Pinheiros
(SP), no Multieventos Hamil-
ton L. Cruz, em Balneário
Camboriú (SC), e o BRB/Bra-
sília Vôlei (DF) jogará com o
Osasco-Audax (SP), no Sesi
Taguatinga, em Brasília (DF).

Na sequência, às 21h, o
Minas Tênis Clube (MG) terá
pela frente o Curitiba Vôlei
(PR), na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG).

Recordista, brasileiro esteve no pódio em seis de cada dez provas da história da categoria

Di Grassi busca novo pódio no Marrocos

Com praticamente seis pódi-
os a cada dez corridas realizadas
pelo Mundial de Fórmula E, o
brasileiro Lucas Di Grassi inicia
o ano de 2019 determinado a
manter o impressionante índice
que lhe deu a posição de recor-
dista em toda a história da cate-
goria. Di Grassi esteve entre os
três melhores em 59% das pro-
vas disputadas desde 2014, ano
de estreia da F-E com uma cor-
rida vencida pelo brasileiro na
pista de Beijing (China). Neste
sábado (12), Lucas estará ao vo-
lante do Audi e-Tron FE-05 para
a disputa da etapa de Marrakesh,
no Marrocos, pista onde o cam-
peão de 2017 busca seu primei-
ro pódio.

“No ano passado tivemos um
começo complicado e a etapa do
Marrocos foi uma das quais fo-
mos severamente prejudicados
por um problema técnico que
durou até a quarta corrida – fize-
mos zero pontos até a quarta pro-
va de 2018. Por isso eu não ter-

minei aquela prova”, lembra Di
Grassi, que mesmo assim conse-
guiu o vice-campeonato na tem-
porada passada.

“Este ano eu espero que tudo
seja bem diferente. Na primeira
etapa da nova temporada, que dis-

putamos na Arábia Saudita em
dezembro passado, tivemos um
começo caótico devido ao sur-
preendente temporal em pleno
deserto e a um erro no gerencia-
mento de potência também”, des-
taca Lucas, que largou em 18º e

terminou em nono. “Mas ficou
provado que nossos adversários
progrediram bastante e vimos
que precisamos melhorar além
do que já fizemos na pré-tempo-
rada. Estamos confiantes. Vamos
ver se conseguimos esse pro-
gresso na já pista do Marrocos”,
completa o brasileiro da equipe
Audi Sport Abt Schaeffler.

O “Circuit International Au-
tomobile Moulay El Hassan” é
uma pista construída nos arredo-
res de Marrakesh. Com 2,971
quilômetros de extensão, ela mes-
cla um trecho do autódromo per-
manente da cidade com ruas exter-
nas. Tudo emoldurado pela famosa
Cordilheira Atlas, que separa o de-
serto do Saara das zonas costeiras
do Mediterrâneo e do Atlântico. A
pista estreou na Fórmula E em
janeiro de 2017, quando Lucas
foi quinto colocado.

A corrida será disputada no
sábado a partir das 13h (de Bra-
sília), com transmissão ao vivo
pelo canal Fox Sports.
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Após dia cheio de perigos, X Rally Team
segue para etapa maratona no Dakar

Equipe ocupa a sexta e a 14ª posições na classificação geral dos UTVs. O time enfrenta mais 664 quilômetros até Tacna, no Peru

Equipe X Rally Team

Depois de enfrentarem qua-
se 800 quilômetros na terceira
etapa do Dakar, entre San Juan de
Marcona e Arequipa, a equipe X
Rally Team agora se prepara para
a etapa maratona, na qual não

pode haver nenhum tipo de assis-
tência das equipes. Os competi-
dores da categoria UTV partem
de Arequipa rumo a Tacna em
664 quilômetros, dos quais 405
são cronometrados.

Ainda falando da etapa do dia
anterior, Beco Andreotti resumiu
bem o que foi o terceiro dia do
Dakar. “Foi a especial mais difí-
cil que já fiz na minha vida”, diz
o navegador tricampeão do Rally
dos Sertões e com 20 anos de
experiência no off-road.

“Muito, muito difícil. Espe-
cial completa, que tinha de tudo.
Paramos para trocar dois pneus
furados e depois para trocar
uma correia; e o deslocamento
final foi de matar. Foram 460 quilô-
metros por uma das estradas mais
perigosas do mundo, e por onde se
olhava havia cruzes na beira da pista:
só tinha barrancos altíssimos subin-
do a serra, na beira do mar. Acho que
vi umas 200 cruzes fincadas pelo ca-
minho – tudo sinalizando de gente
que sofreu acidente fatal naqueles
pontos”, descreveu Andreotti.

“Tá loco. Muito trânsito, ca-
minhão, gente passando em fila

dupla, tendo de parar, um frio
congelante, de matar mesmo. O
Cristian chegou a ter soluços por
causa do frio”, lembrou Beco. No
acampamento em Arequipa, as
equipes de apoio chegaram a ex-
perimentar a sensação térmica
inferior a zero grau – isso depois
de enfrentarem mais de 30 graus
de calor durante o dia.

Os UTVs da X Rally Team
largam para a quarta etapa logo
mais. Marcos Baumgart e Kleber
Cincea, no 412, ocupam a sexta
posição na classificação geral e
partem para a prova às 10h04 lo-
cais (13h04 de Brasília); Cristi-
an Baumgart e Beco Andreotti,
em 14º na somatória de tempos,
partem com o 398 às 10h12
(13h12 de Brasília). Serão 259
quilômetros de deslocamentos e
405 de especial cronometrada,
totalizando 664 na primeira par-
te da maratona.
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Segundo turno começa com Fiat/
Minas x Corinthians-Guarulhos

Fiat/Minas (MG) e Corinthi-
ans-Guarulhos (SP) abrem o se-
gundo turno e fazem o primeiro
jogo de 2019 pela Superliga Ci-
med masculina de vôlei 2018/
2019. As equipes, que estão cola-
das na tabela de classificação – em
oitavo e nono, respectivamente –
se enfrentam nesta sexta-feira
(11), às 18h, na Arena Minas, em
Belo Horizonte (MG). O duelo
será transmitido ao vivo pelo site
Globoesporte.com.

O time mineiro acumulou
cinco vitórias e seis derrotas no
primeiro turno, somando 14 pon-
tos, enquanto a equipe paulista
teve quatro resultados positivos
e sete negativos, chegando a 12
pontos no total.

Nesta sexta-feira, a partida
reúne um jovem líbero que vem
se destacando na Superliga Ci-
med e esteve na campanha do
vice-campeonato mundial com a
seleção brasileira em 2018, Mai-
que, e o ícone da posição, o ex-
periente Serginho. A emoção de

viver este jogo é maior, obvia-
mente, para o jovem jogador.

Mas, o bicampeão olímpico
também tem elogios para fazer a
Maique. “Ele é um menino de um
potencial de defesa muito grande.
Já tivemos a oportunidade de con-
versar e dei a dica de se dedicar
ainda mais ao passe. Dessa forma,
passando e defendendo, ele com
certeza terá vida longa na seleção
brasileira”, garantiu Serginho.

Com o foco de volta ao jogo,
o líbero do Fiat/Minas destaca o
valor de um resultado positivo no
primeiro jogo de 2019.

“Muito importante começar
o ano com uma vitória, com o pé
direito. Trabalhamos bastante no
final do ano e agora depois do
recesso para conseguirmos uma
boa apresentação bem nesse jogo
do returno, contra o Corinthians-
Guarulhos. Sabemos que vai ser
um jogo difícil. O time deles é
forte, trabalha bem no saque e no
bloqueio, mas estamos confian-
tes em conseguir essa vitória”,
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Corinthians-Guarulhos

disse o líbero Maique.
Serginho também aposta em

um jogo bem disputado. “Esse é
mais um confronto difícil para o
nosso time. A Superliga Cimed
toda tem sido assim e amanhã
vamos enfrentar adversário de
muita tradição no campeonato”,
concluiu o jogador do Corinthi-

ans-Guarulhos.
No sábado (12) serão realiza-

das outras quatro partidas e no do-
mingo (13) um último jogo irá
encerrar a primeira rodada do se-
gundo turno. Os seis jogos terão
transmissão – da TV Gazeta, Spor-
TV 2, site Globoesporte.com ou
Canal Vôlei Brasil.


