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Inflação oficial medida pelo
IPCA fecha 2018 em 3,75%

Número de linhas de celular tem
maior queda do ano em novembro
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Ex-presidente do BC defende
política econômica do governo

Bolsonaro defende
mudanças na legislação

para combater a violência

Esporte

São Paulo, 12, 13 e 14 de janeiro de 2019www.jornalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,71
Venda:       3,71

Turismo
Compra:   3,57
Venda:       3,86

Compra:   4,26
Venda:       4,26

Compra: 142,02
Venda:     170,80

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

21º C

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

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

32º C

20º C

Domingo: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Manhã Tarde Noite

31º C

22º C

Segunda: Sol e
aumento de nu-
vens de manhã.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

O Kartódromo de Interla-
gos, em São Paulo (SP), rece-
be na próxima semana o seu
primeiro grande evento de
2019. No dia 18 de janeiro, a
partir das 22 horas, será reali-
zado o 2º Mini-Endurance Fór-
mula Master de Kart.

“Esta prova será um ‘es-
quenta’ para a nossa tempora-
da 2019, que começará no dia
14 de fevereiro. A Fórmula

2º Endurance Fórmula
Master de Kart será na

próxima semana
Master terá 11 etapas, e
como de costume as provas
vão acontecer mensalmente,
sempre nas quintas-feiras, as
22:00, no Kartódromo de In-
terlagos. Vamos ver quem sai-
rá na frente nesta corrida
mais longa de reencontro dos
amigos antes da abertura do
campeonato”, comenta o or-
ganizador Jean Carlo Szepi-
lovski.                        Página 8

Força Bruta é atração
do fim de semana na

Grande São Paulo
Provas emocionantes de

tirarem o fôlego, exigindo
muita força dos atletas, 
somadas ao apoio do público,
que deve lotar a arena em Co-
tia (SP). Esses são os ingredi-
entes do Força Bruta, compe-
tição com alguns dos homens
mais fortes do mundo. A dis-
puta já caiu no gosto da torci-
da e terá transmissão ao vivo
na TV Globo, no domingo (13)
a partir das 10h, no Esporte
Espetacular. Na quinta edição,
quatro atletas estarão reuni-
dos. Pelo Brasil, o paulista
Marcos Ferrari, presente em
todas as temporadas. Página 8
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Marcos Ferrari no Força Bruta

Copa América de Downhill
4X 2019 será atração no

SKi Mountain Park
Janeiro é sinônimo de aven-

tura no ciclismo nacional. A ra-
zão para isso é a realização da
Copa América de Downhill 4X
2019, que acontecerá mais uma
vez na pista montada no Ski
Mountain Park, em São Roque
(SP). Cerca de 120 pilotos, sen-
do 90 no masculino e  30 no fe-
minino, competirão no evento
entre os dias 18 e 20. Os melho-
res do país e destaques do exte-
rior brigarão pelo título da com-
petição.

                                  Página 8
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Copa América de Downhill 4X 2019

Superliga Cimed 18/19:
 Sada Cruzeiro recebe o
Vôlei UM Itapetininga

Sada Cruzeiro joga em casa neste sábado

Quatro jogos, todos com
transmissão, agitam o sábado
(12) pela primeira rodada do se-
gundo turno da Superliga Cimed
masculina de vôlei 2018/2019.
Entre eles, o Sada Cruzeiro (MG)
recebe o Vôlei UM Itapetininga
(SP) em partida que será dispu-
tada às 20h30, no ginásio do Ri-
acho, em Contagem (MG). O

SporTV fará a transmissão ao
vivo. O time mineiro encerrou
o primeiro turno na segunda
posição da tabela, com 26 pon-
tos, após nove vitórias e duas
derrotas. A equipe do interior de
São Paulo é o sétimo coloca-
do, com 15 pontos, e a campa-
nha de cinco resultados positi-
vos e seis negativos. Página 8
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Presidente
do Peru

classifica
governo

Maduro de
ilegítimo e
ditatorial

Em referência à posse do
presidente venezuelano, Ni-
colás Maduro, o presidente
do Peru, Martín Vizcarra,
disse que um regime “ilegí-
timo e ditatorial” foi insta-
lado na Venezuela. “Nós le-
vantamos nossa voz de pro-
testo para defender a demo-
cracia na América Latina”,
disse o peruano na conta pes-
soal do Twitter.

Na quinta-feira (10) Ma-
duro assumiu mais um man-
dato presidencial de
seis anos para o período de
2019 a 2025. A reeleição do
venezuelano é questionada
pela Organização dos Estados
Americanos (OEA) e o Gru-
po de Lima, assim como o
Brasil.                        Página 3

O Ibovespa, principal indi-
cador de desempenho da B3
(Bolsa de Valores), fechou o
dia (11) em queda de 0,16%, a
93.658 pontos. Na quinta-fei-
ra, o indicador havia batido
mais um recorde no ano, en-
cerrando o dia em 93.805 pon-

Bolsa encerra semana em leve
queda; dólar é cotado a R$ 3,71

tos, com alta de 0,20%.
As ações mais negociadas no

dia foram as da Petrobras e da
Vale (com baixa acima de 1%) e
da Ambev (com alta de 2,43%).

Já o dólar fechou o dia em
leve alta de 0,15%, cotado a R$
3,7144.  (Agencia Brasil)
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Presidente Jair Bolsonaro

Nas imagens, aparece um pré-
dio incendiado no Ceará e uma
voz masculina ameaçando o pre-
sidente com xingamentos. As
ameaças fazem referência às de-
clarações de Bolsonaro no sen-
tido de endurecer a política de
combate à violência.

“Note a necessidade mais que
urgente de se mudar a legislação
com participação de todas as es-
feras de Poderes e Imprensa”,
escreveu o presidente destacan-
do a palavra “imprensa” com le-
tra maiúscula.

Ao se referir ao vídeo, Bol-
sonaro afirmou que a população
precisa ter uma resposta urgente e
que não aceita ameaças. “Não porque
o marginal ameaça, citando meu
nome, mas para mostrar ao povo  or-
deiro de que lado estão o Executivo,
Legislativo e Judiciário.”  Página 4

O presidente Jair Bolsonaro
defendeu  na sexta-feira (11) mu-
danças na legislação com a parti-
cipação de todas as esferas de to-
dos os Poderes e da imprensa para

impedir o avanço da violência no
país. A afirmação foi feita em re-
ferência a um vídeo que pode ser
visto na conta pessoal de Bolso-
naro no Twitter.

O economista Carlos Geral-
do Langoni, que presidiu o
Banco Central entre os anos
1980 e 1983, defendeu  na sex-
ta-feira (11) o “choque liberal”
liderado pelo atual ministro da
Economia, Paulo Guedes. Se-
gundo ele, só um ajuste fiscal
permanente permitirá que a in-
flação reduzida e os juros bai-
xos não sejam transitórios e sim
permanentes.

A avaliação foi apresenta-
da durante a cerimônia de lan-
çamento da coleção História
Contada do Banco Central do
Brasil, realizada no Rio de Ja-
neiro. A coleção reúne depoi-
mentos de ex-dirigentes da ins-

tituição.
De acordo com Langoni, o

Banco Central já está na sua
fase de maturidade e sua traje-
tória revela um legado excep-
cional. “Se essa história conta-
da tivesse hoje seu happy end,
seria quase happy, porque nós
temos uma inflação abaixo da
meta, temos juros historica-
mente baixos, temos bolsas
externas com uma solidez im-
pressionante e capazes de en-
frentar as incertezas
provocadas pelo Trump e as
viagens comerciais e mesmo a
normalização monetária dos
bancos centrais que é inevitá-
vel”, avaliou.            Página 3

Ponte do Limão é liberada
nos dois sentidos após
conclusão das obras

Governo estuda enviar
proposta única de reforma

 da Previdência



Ponte do Limão é liberada nos dois
sentidos após conclusão das obras

São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, 12, 13 e 14 de janeiro de 2019

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  3,00

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 113 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

Página 2

CESAR
 NETO

M Í D I A S 
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO é

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,
Email cesar@cesarneto.com e no Twitter @CesarNetoReal

S Á D I C O S 

Políticos sádicos sentem prazer no sofrimento dos outros.
Só ficam confortáveis e alegres ao saberem que fizeram alguém
sofrer imediatamente ... 

A R R O G A N T E S     
       
... Políticos arrogantes sentem orgulho doentio de se faze-

rem ‘respeitar’ pelo seus comportamentos soberbos, insolentes
e principalmente atrevidos ...

O D I O S O S 

... Políticos odiosos odeiam assessores, bem como Secretá-
rios ou Ministros - etc. - geralmente por motivos fúteis. Eles são
perseguidores e dissimulados ...

A U T O R I T Á R I O S 

... Políticos autoritários vivem do passado, por exemplo do
tempo que chefiavam instituições. Gostam de comandar os que
são sabujos e puxa-sacos ... 

I N V E J O S O S 

... Políticos invejosos invejam seus subordinados e são frus-
trados por não terem o conhecimento, a liderança e o poder fi-
nanceiro que eles possuem ... 

V I N G A T I V O S 

... Políticos vingativos, são doentes e perversos com quem
ocupa os cargos pelos quais o político ocupou, por achar ter so-
frido pra atingir o status atual ...

M E D R O S O S 

... Políticos medrosos se protegem da falta de conhecimento,
acusando os liderados de incompetentes, mas nunca apresentan-
do a solução dos problemas ...

E Q U I V O C A D O S 

... Políticos que se acham ‘professores’, podem sinceramen-
te quererem desenvolver os liderados. Entretanto, os seus equí-
vocos acabam pondo tudo a perder.  

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

O prefeito Bruno Covas vis-
toriou na manhã de sexta-feira
(11) a entrega das obras reali-
zadas na Ponte do Limão, na
Zona Norte. A circulação de
veículos na via está liberada
nos dois sentidos após a con-
clusão das obras.

Após a identificação de
problemas no asfalto, racha-
duras, juntas de dilatação da-
nificadas e sem vedação, ar-
maduras expostas e desplaca-
mento do concreto em alguns
pontos, a via foi interditada
em ambos os sentidos, sendo

uma faixa de cada vez, para
início da recuperação, desde
30 de novembro.

As obras foram realiza-
das por meio da Secretaria
Municipal das Subprefeitu-
ras,  com valor orçado em
R$ 1,6 milhão. Entretanto,
ao f inal  dos trabalhos foi
g a s t o ,  e f e t i v a m e n t e ,  R $
1,26 milhão.

A ponte faz a ligação entre
as zonas Oeste e Central com
a Zona Norte da cidade, per-
mitindo o acesso à Marginal
Tietê a partir de bairros como

Perdizes, Sumaré, Barra Fun-
da, Casa Verde e Limão. No
horário de pico da manhã cir-
culam pela ponte 4.300 veícu-
los/hora. No horário de pico
da tarde são 4.100 veículos/
hora.

Liberações
Ponte do Limão, pistas

sentido centro e bairro;
Alça de acesso da Avenida

Pres. Castelo Branco – Mar-
ginal Tietê, sentido Ayrton
Senna, à Ponte do Limão, sen-
tido bairro;

Alça de acesso da Avenida
Otaviano Alves de Lima –
Marginal Tietê, sentido Caste-
lo Branco, à Ponte do Limão,
sentido Centro;

Alça de acesso da Ponte do
Limão, sentido centro, à Ave-
nida Presidente Castelo Bran-
co – Marginal Tietê, sentido
Ayrton Senna.

A Engenharia de Campo da
CET vai monitorar a liberação e
orientar o tráfego na região, com
o objetivo de manter as condições
de trânsito e preservar a seguran-
ça dos usuários da via.

Viveiro Manequinho Lopes recebe visitas
monitoradas e gratuitas durante as férias

O Viveiro Manequinho
Lopes tem como função conser-
var espécies da flora que estão
ameaçadas, além de produzir
plantas ornamentais utilizadas
em áreas municipais. Durante o
período de férias escolares, está
disponível a atividade gratuita
para todas as idades: a visitação
guiada ao Viveiro Manequinho
Lopes, localizado dentro do Par-
que Ibirapuera.

A iniciativa é da  Universida-
de Aberta do Meio Ambiente e
Cultura de Paz (UMAPAZ), res-
ponsável pela educação ambien-
tal da  Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente (SVMA), e faz
parte do programa Aventura Am-
biental. O programa, por sinal,
nasceu junto com a instituição e
completa 13 anos no próximo
dia 22. Ele permite conhecer a
estrutura e funcionamento do
Viveiro em quatro horários: às

9h, às 10h30, às 14h e às 15h30,
de segunda a sexta, de 14 de ja-
neiro até o dia 28 de fevereiro.

A visitação monitorada é
aberta para todas as faixas etári-
as e os participantes podem ca-
minhar e observar jardins, bos-
ques, estufas, estufins e quadras
com inúmeras mudas ornamen-
tais. Não há inscrição prévia:
basta que os interessados che-
guem com 15 minutos de ante-
cedência ao saguão da UMAPAZ
para a distribuição de uma das 20
senhas de cada sessão.

Histórico
O público é convidado a par-

ticipar de dinâmicas interativas
com o ambiente, exercitando a
afetividade e propiciando uma
reflexão sobre a relação gente-
natureza. Nesse roteiro guiado, o
visitante conhece o funcionamen-
to de um viveiro histórico, implan-

tado em 1928, que realiza um tra-
balho de conservação de espécies
ameaçadas, além de produzir e dis-
tribuir plantas utilizadas em áre-
as públicas da cidade.

Em 1920 o então prefeito de
São Paulo, José Pires do Rio,
decide criar um parque nos mol-
des dos parques europeus, numa
várzea chamada em tupi Ypy-ra-
ouêra, ou pau podre. Manuel
Lopes de Oliveira, o Manequi-
nho Lopes, entomologista e jor-
nalista, foi o primeiro adminis-
trador dessa área. Ali foram plan-
tados eucaliptos australianos
para drenar o solo da várzea, bem
como diversas espécies orna-
mentais nativas e exóticas, des-
tinadas à arborização da cidade
e de seus parques e jardins. Or-
ganizou o viveiro semeando ár-
vores como Pau-ferro, Ipê, Pau-
Brasil, Tipuana, Pau-Jacaré e Si-
bipiruna, além de plantas arbus-

tivas e herbáceas, notadamente
floríferas.

Manuel Lopes foi indicado,
em 1934, Chefe da Divisão de
Matas, Parques e Jardins. Com
seu conhecimento, prestou inú-
meros serviços e distribuiu be-
leza pela cidade. Após seu fale-
cimento, em fevereiro de 1938,
o viveiro foi batizado com seu
apelido – Manequinho Lopes.

Serviço
Aventura Ambiental nas

Férias de Verão
Data: de 14 de janeiro a 28

de fevereiro
Horários: às 9h, às 10h30, às

14h e às 15h (retirada de senha
com 15 minutos de antecedência)

Local: Viveiro Manequinho
Lopes - Avenida IV Centenário,
1268 - Parque Ibirapuera

Ponto de encontro: Saguão
da UMAPAZ

Governo autoriza armas de calibre 12
em viaturas de radiopatrulha da PM

O governador João Doria
anunciou na sexta-feira (11), du-
rante o início da operação Rodo-
via Mais Segura, o uso de espingar-
das calibre 12 por todas as equipes
de radiopatrulha da Polícia Militar
do Estado de São Paulo.

Para isso, serão disponibili-
zadas 5 mil armas do tipo para a
PM. Com isso, todas as viaturas
que prestam o atendimento das
chamadas 190 estarão equipa-
das, em até 60 dias, com armas
mais potentes para o combate ao
crime em todo o Estado – inclu-
sive para cabos e soldados.

Antes, as espingardas de ca-
libre 12 eram destinadas apenas
para as operações noturnas. Nos
atendimentos diurnos, as equi-
pes saiam com pistolas .40, im-
possibilitando uma resposta à
altura em atendimentos de mai-

or gravidade.

Rodovia Mais Segura
A ação conjunta da Polícia

Militar e Polícia Rodoviária Fe-
deral de combate intensivo ao
crime e infrações está sendo
implantada em todo o Estado e
teve a presença do governador
João Doria na ação realizada hoje
na Rodovia Régis Bittencourt
(BR-116), km 299, na praça de
pedágio Itapecerica da Serra.

A medida marca a prioridade
do governo do Estado com a se-
gurança em São Paulo, que tam-
bém busca uma maior integração
com a Polícia Federal. O gover-
nador João Doria já realizou duas
reuniões com o ministro da Jus-
tiça, Sérgio Moro, e como re-
sultado e marca dessa aproxima-
ção, o Governo do Estado colo-

ca em prática nesta sexta-feira a
operação Rodovia Mais Segura.

A fiscalização em grande es-
cala conta com mais de 17 mil
policiais militares, que em con-
junto com a Polícia Rodoviária
Federal farão combate intensi-
vo ao crime e infrações, garan-
tindo a segurança viária de uma
forma inédita no Estado.

As ações ocorrem das 14h às
2h de sábado (12) e contarão
com 8 mil viaturas, distribuídas
em 163 pontos de rodovias, com
2.569 blitze no total, entre mar-
ginais e acessos às rodovias es-
taduais e federais de São Paulo.

Os veículos selecionados na
abordagem serão, num primeiro
momento, vistoriados por equi-
pes do policiamento ostensivo
(Força Tática, BAEP e policia-
mento territorial) e, após, será

realizada vistoria administrativa
de trânsito, com equipes do Co-
mando de Policiamento Rodoviá-
rio e da Polícia Rodoviária Fede-
ral, momento em que os conduto-
res serão submetidos ao teste do
bafômetro e à verificação da do-
cumentação e das condições dos
veículos para trânsito na estrada.

A Polícia Militar do Estado
de São Paulo atua diuturnamen-
te na maximização dos resulta-
dos operacionais e na conse-
quente redução dos indicadores
criminais, aumentando a percep-
ção de segurança da população
e a diminuição de mortes e aci-
dentes nas estradas paulistas.

Além dos pontos de blitze, as
pessoas que presenciarem infra-
ções devem acionar a Polícia
Militar pelo telefone de emer-
gência 190.

Rodízio de Veículos volta a
vigorar nesta segunda-feira (14)

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes  infor-
ma que a Operação Horário de
Pico (rodízio municipal de veí-
culos) será retomada para os ve-
ículos de passeio nesta segunda-
feira (14).

Nesse dia, o rodízio vale para
os automóveis com placas final
1 e 2.  A volta da restrição é ne-
cessária em razão do aumento do
fluxo de veículos na cidade com
o término do período de férias.

O rodízio ocorre em dias
úteis, nos períodos da manhã,
das 7h às 10h, e da tarde, das 17h
às 20h, quando os veículos fi-
cam impedidos de circular no
Centro Expandido, incluindo as
vias que delimitam o chamado
Mini Anel Viário, formado pe-
las marginais Tietê e Pinheiros,
avenidas dos Bandeirantes e
Afonso D´Esccragnole Taunay,
Complexo Viário Maria Maluf,
avenidas Tancredo Neves e Jun-

tas Provisórias, Viaduto Grande
São Paulo e avenidas Professor
Luís Inácio de Anhaia Melo e
Salim Farah Maluf, de acordo
com a tabela a seguir:

Transitar em locais e horá-
rios não permitidos pela regu-
lamentação, prevista no Códi-
go de Trânsito Brasileiro, im-
plica   infração de nível mé-
dio, resultando em multa no
valor de R$ 130,16 e acrésci-
mo de quatro pontos no prontu-

ário do motorista.
No período de suspensão

temporária da Operação Horário
de Pico, entre os dias 21/12/
2018 e 11/01, continuaram va-
lendo normalmente o rodízio de
placas para veículos pesados (ca-
minhões) e as demais restrições:
Zona de Máxima Restrição à
Circulação de Caminhões
(ZMRC) e a Zona de Máxima
Restrição ao Fretamento
(ZMRF).

Casa das Rosas abre inscrições para
curso de preparação de escritor

A Casa das Rosas – Espaço
Haroldo de Campos, por meio
do Centro de Apoio ao Escritor,
está com inscrições abertas até
o dia 3 de fevereiro para a 7º tur-
ma do Curso Livre de Prepara-
ção do Escritor (CLIPE). Reali-
zado anualmente, o curso conta
com duas turmas divididas em
prosa e poesia.

Serão oferecidas 70 vagas,
35 vagas para cada gênero, e ha-
verá lista de espera para 10 can-

didatos por turma. As inscrições
e o curso são gratuitos e ao fi-
nal o aluno recebe um certifica-
do de participação. O resultado
será divulgado até dia 18 de fe-
vereiro.

Para participar é necessário
ter mais de 18 anos de idade e
preencher o formulário de ins-
crição disponível na recepção
do Museu-Casa ou pelo site. Os
candidatos podem se inscrever
para um ou mais gêneros e de-

vem enviar uma pequena amos-
tra de seu trabalho em prosa e/
ou poesia, com no máximo cin-
co páginas, no formato A4,
fonte Times New Roman, corpo
12 e espaço simples.

Criado em 2013, o curso já
teve mais de 5.400 inscritos nas
seis edições realizadas. Com-
posto de oito módulos mensais,
de março a novembro, são oito
encontros de 2h cada, às quar-
tas-feiras e sábados.

Cada módulo aborda uma te-
mática específica, com profes-
sores e metodologias diversas,
oferecendo um amplo painel de
experiências teóricas e práticas
de criação para quem é ou quer
ser escritor. Nesta edição a Casa
das Rosas sediará as duas tur-
mas: poesia e prosa.

Para mais informações, os
interessados podem mandar e-
m a i l
para cae@casadasrosas.org.br.

A Estação Domingos de
Moraes, que atende a Linha 8-
Diamante, terá vacinação contra
a febre amarela, neste sábado
(12). Os usuários que passarem
pelo local poderão se imunizar
em dois períodos: das 9h às 12h
e das 13h às 16h.

Para receber o atendimento,
é necessário apresentar um do-
cumento de identidade e, se hou-
ver, a caderneta de vacinação atu-
alizada.

A febre amarela é uma infec-
ção viral transmi t i da  pe lo
mosqu i to  Aedes  aegyp t i ,
que costuma ter maior pro-
liferação entre os meses de
dezembro e maio devido au-
mento  da  tempera tura .  O
acúmulo de água em super-
fícies é um dos principais
fatores que contribuem para
a sua reprodução.

Estação Domingos de
Moraes terá vacinação
contra febre amarela

Os casos leves geralmente
causam febre, dor de cabeça e
vômitos. Já nos casos graves a
doença pode levar a complica-
ções cardíacas, hepáticas e re-
nais. Dessa forma, a vacinação é
uma importante forma de pre-
venção.

A campanha é uma ação da
Prefeitura de São Paulo em par-
ceria com a CPTM, que abre es-
paços em suas estações para a
realização de atividades ligadas
a promoção da saúde e bem-es-
tar dos usuários.

Serviço
Vacinação contra Febre

Amarela
Local: Estação Domingos de

Moraes (Linha 8-Diamante)
Data: sábado (12)
Horário: das 9h às 12h e das

13h às 16h
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Presidente do Peru
classifica governo

Maduro de ilegítimo
e ditatorial

Em referência à posse do presidente venezuelano, Nicolás
Maduro, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, disse que um re-
gime “ilegítimo e ditatorial” foi instalado na Venezuela. “Nós
levantamos nossa voz de protesto para defender a democracia na
América Latina”, disse o peruano na conta pessoal do Twitter.

Na quinta-feira (10) Maduro assumiu mais um mandato pre-
sidencial de seis anos para o período de 2019 a 2025. A reelei-
ção do venezuelano é questionada pela Organização dos Estados
Americanos (OEA) e o Grupo de Lima, assim como o Brasil.

Para o governo brasileiro, a OEA e o Grupo de Lima, a alter-
nativa ideal é a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela
(Parlamento), que é de oposição, assumir o poder e promover
novas eleições.

O Peru vai convocar em consulta com o encarregado de Ne-
gócios na embaixada em Caracas para formalizar o protesto. O
governo anunciou a proibição de entrada no país de Maduro, in-
tegrantes de seu governo e suas famílias. (Agencia Brasil)

Itamaraty reitera
defesa por novas

eleições na Venezuela 
O governo do Brasil, por meio do Ministério das Relações

Exteriores, reiterou  a defesa pela “restauração da democracia”
na Venezuela e o não reconhecimento da legitimidade do segun-
do mandato presidencial de Nicolás Maduro. Em nota, o Itama-
raty informou que mantém a confiança na Assembleia Nacional
Constituinte e o apelo para novas eleições no país.

“O Brasil confirma seu compromisso de continuar trabalhan-
do para a restauração da democracia e do estado de direito na
Venezuela e seguirá coordenando-se com todos os atores com-
prometidos com a liberdade do povo venezuelano”, diz o docu-
mento do Itamaraty.

A mesma posição foi ratificada pelo Brasil durante reunião
do Grupo de Lima no último dia 4, na capital peruana, que defen-
deu a transmissão do poder para o parlamento venezuelano e a
convocação de novas eleições para escolha de presidente da Re-
pública. A nota do Itamaraty é divulgada no dia em que Maduro
toma posse para mais seis anos de mandato.

“Tendo em vista que nesta data, 10 de janeiro de 2019, Nico-
lás Maduro não atendeu às exortações do Grupo de Lima, formu-
ladas na Declaração de 4 de janeiro, e iniciou novo mandato pre-
sidencial ilegítimo, o Brasil reafirma seu pleno apoio à Assem-
bleia Nacional, órgão constitucional democraticamente eleito,
ao qual neste momento incumbe a autoridade executiva na Vene-
zuela, de acordo com o Tribunal Supremo de Justiça legítimo
daquele país.” (Agencia Brasil)

O economista Carlos Geral-
do Langoni, que presidiu o Ban-
co Central entre os anos 1980 e
1983, defendeu  na sexta-feira
(11) o “choque liberal” liderado
pelo atual ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Segundo ele,
só um ajuste fiscal permanente
permitirá que a inflação reduzi-
da e os juros baixos não sejam
transitórios e sim permanentes.

A avaliação foi apresentada
durante a cerimônia de lança-
mento da coleção História Con-
tada do Banco Central do Bra-
sil, realizada no Rio de Janeiro.
A coleção reúne depoimentos de
ex-dirigentes da instituição.

De acordo com Langoni, o
Banco Central já está na sua fase
de maturidade e sua trajetória
revela um legado excepcional.

“Se essa história contada tives-
se hoje seu happy end , seria
quase happy, porque nós temos
uma inflação abaixo da meta, te-
mos juros historicamente bai-
xos, temos bolsas externas com
uma solidez impressionante e
capazes de enfrentar as incerte-
zas provocadas pelo Trump e as
viagens comerciais e mesmo a
normalização monetária dos
bancos centrais que é inevitá-
vel”, avaliou.

Independência do BC
Segundo o economista, um

dos desafios que deve ser en-
frentado é consolidar a indepen-
dência do Banco Central. Há um
projeto de lei com esse intuito
tramitando no Congresso, que
busca fixar mandatos de quatro

anos para os diretores de insti-
tuição, não coincidentes com o
mandato do presidente da Repú-
blica.

“Falta na verdade, na minha
opinião, primeiro a independên-
cia formal do Banco Central e
uma agenda de reformas que vai
fazer parte desse choque liberal
liderado por esse brilhante eco-
nomista Paulo Guedes. E falta
também um grande esforço de
reconstituição fiscal, um ajus-
te fiscal permanente, sustentá-
vel, porque só isso aumenta o
poder de manobra do Banco
Central, só isso permite que
esse momento de inflação baixa
e juros baixos não seja apenas
transitório e seja permanente”,
acrescentou Langoni. 

Na abertura do lançamento

da coleção, o atual presidente do
BC, Ilan Goldfajn disse que vê
com “bons olhos” o novo gover-
no. Ele também avaliou como
bem-sucedida a política de com-
bate à inflação adotada pelo Ban-
co Central.

No mesmo evento, o ex-pre-
sidente do BC e ex-ministro da
Fazenda Pedro Malan disse que
os problemas fundamentais que
o governo atual terá de enfren-
tar são de natureza fiscal. “Os
grandes desafios residem aqui”,
assegurou Malan

A cerimônia também contou
com a presença de outros ex-
presidentes como Alexandre
Tombini, Armínio Fraga, Chico
Lopes, Henrique Meirelles,
Elmo Camões e Fernando Milli-
et. (Agencia Brasil)

Número de linhas de celular tem
maior queda do ano em novembro

O número de linhas de celu-
lar caiu no Brasil em novembro,
ficando em 231,8 milhões. Em
novembro, foram desligados 1,5
milhão de linhas, e o total foi
0,65% menor do que o do mês
anterior. Os dados foram divul-
gados pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e
trazem o balanço consolidado
mais atualizado do serviço mó-
vel pessoal, nome técnico dado
à telefonia celular.

Foi a maior queda do ano.
Nos últimos meses, o encerra-
mento de linhas havia totalizado
0,9 milhão em outubro; 0,1 mi-
lhão em setembro;, 0,4 milhão
em agosto e 0,3 milhão em ju-
lho. Nos 12 meses anteriores a
novembro, a perda acumulada
foi de 3%. A soma de linhas des-
ligadas chegou a 7,2 milhões.

Segundo o gerente de Uni-
versalização da Anatel, Eduardo
Jacomassi, essa redução, que já
vem de cerca de três anos, ocor-
reu devido a uma mudança de
regulamentação do órgão, que

reduziu o custo das ligações en-
tre operadoras diferentes.

“Durante algum tempo era
muito caro ligar para outra ope-
radora. Então as pessoas tinham
vários chips. Conforme a regu-
lamentação mudou, pessoas que
tinham mais de um acesso co-
meçaram a desligar e isso se re-
fletiu na quantidade total”, expli-
cou Jacomassi à Agência Bra-
sil.

Do total de novembro,
57,5% dos acessos eram pré-
pagos, cerca de 133,3 milhões.
Já os pós-pagos representaram
42,5%, ultrapassando os 98 mi-
lhões. Entre outubro e novem-
bro, os pacotes pré-pagos dimi-
nuíram 2,9 milhões, enquanto os
pós-pagos subiram 1,4 milhões.

Em 2015, os acessos pré-
pagos ultrapassavam o índice de
70% da base móvel. Desde en-
tão, essa proporção vem caindo
em favor dos contratos pós-pa-
gos, que já passaram dos 40%.
De acordo com Jacomassi, o
avanço do pós-pago está ligado

ao fato de que esses planos te-
rem melhores condições em re-
lação aos dados. “Pessoas têm
desejado acesso à web, e melho-
res condições estão ali, incluin-
do os planos de controle”, disse.

Mercado
Na divisão de mercado, a

Vivo fechou novembro como
maior operadora móvel e totali-
zou 73,6 milhões de linhas. Esse
número não necessariamente é
equivalente ao de clientes, já que
uma pessoa pode ter mais de
uma linha.

A Claro ficou em segundo
lugar, com 58,8 milhões de li-
nhas. A TIM veio em seguida,
com 56 milhões de acessos. E,
em quarto, a Oi fechou o mês
com 37,4 milhões.

Estados
Algumas unidades de Fede-

ração registraram aumento de
linhas móveis em novembro. Foi
o caso de Roraima (6,57%);
Amapá (4%); Amazonas (3,4%);

Espírito Santo (0,6%) e São Pau-
lo (0,5%).

Em termos de distribuição
da base móvel, São Paulo res-
ponde por 27% do mercado no
país, com 62,9 milhões de linhas
em funcionamento. Em seguida
vêm Minas Gerais, com 21,8
milhões (9,4%), e Rio de Janei-
ro, com 19,8 milhões (8,56%).

Linhas fixas
As linhas fixas também caí-

ram em novembro, com menos
141 mil acessos. No total, o mês
fechou com 38,6 milhões de li-
nhas. A queda foi menor do que
a do mês anterior, outubro, quan-
do o encerramento de contratos
de telefonia fixa totalizou 201
mil em todo o país.

Diferentemente dos celula-
res, a redução das linhas fixas em
novembro foi a menor do ano.
Em outros meses, o fechamen-
to de linhas fixas já havia sido
maior. Somente em janeiro, a
base perdeu 478 mil acessos.
(Agencia Brasil)

ANP: Petrobras pede prazo maior
para definir quais campos vai explorar

A Petrobras solicitou à Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP)  um prazo mais longo
para decidir quais dos 254 cam-
pos terrestres e em águas rasas
sob sua concessão ela teria in-
teresse em continuar investindo
e quais ela iria transferi à inicia-
tiva privada a partir do plano de
desinvestimento em curso na
companhia. A informação foi di-
vulgada na sexta-feira  (11) pelo
diretor-geral da ANP, Décio
Oddone.

A ANP determinou à Petro-
bras no ano passado que a esta-
tal comunicasse à agência em
quais campos ela ainda teria in-
teresse em investir. A Petrobras,
no entanto, solicitou à agência
um prazo maior para decidir so-
bre o assunto. Oddone disse que
a ANP deverá concedê-lo, sem,
no entanto, adiantar uma nova
data. “Até então os desinvesti-
mentos estavam sendo conduzi-
dos atendendo aos interesses e
o tempo da Petrobras, mas nós
decidimos interferir e regular
isso”, disse Oddone.

 A avaliação do diretor da

ANP é de que a devolução dos
blocos que não interessem à
agência devem ser vendidos pela
estatal “o mais rapidamente pos-
sível” ou devolvido à própria
ANP para que a mesma possa
inclui-los na oferta permanente
de áreas, o que consolidaria e
daria maior impulso à indústria
de petróleo do país.

A avaliação do diretor-geral
da ANP é de que a colocação
desses campos no mercado da-
ria maior dinamismo e incre-
mentaria o setor no que diz res-
peito à exploração dos campos
terrestres ou em águas rasas no
país, trazendo novas empresas e
investimentos para a indústria do
petróleo.

Consolidação da indústria
Oddone disse que os campos

que não são tão atrativos finan-
ceiramente para a empresa tem
uma produção de cerca de 1.700
a 1.900 barris de petróleo por
dia por poço, contra os cerca de
17 mil barris de média/dia pro-
duzidos nos 17 campos em ati-
vidade na área do pré-sal.

A avaliação do diretor-geral

da ANP é que o próximo ano será
de fundamental importância para
a consolidação da indústria pe-
trolífera do país e estes campos
poderão contribuir para a diver-
sificação de empresas no setor.

“Daqui a quatro, cinco anos
vamos ter uma indústria muito
mais competitiva e não tenho
dúvidas de que o próximo ano
será um ano crítico neste pro-
cesso”, disse.

Oddone também defendeu
uma maior descentralização na
área de refino, sugerindo que a
Petrobras deveria vender algu-
mas refinarias e não mais deter
percentuais nos ativos transferi-
dos à iniciativa privada. A avalia-
ção do diretor é de que isso tra-
ria “maior concorrência para o
mercado”.

Governo Bolsonaro
Ao ser questionado pelos

jornalistas sobre o novo gover-
no e a influência do mesmo so-
bre a Petrobras, Oddone disse
não acreditar que haja interfe-
rência ou ameaça à autonomia da
Petrobras.

O diretor-geral da ANP acre-

dita que, no governo do presiden-
te Jair Bolsonaro, a estatal con-
tinuará a atuar com a indepen-
dência que tem hoje, indepen-
dência que poderá até ser apro-
fundada.

“Os sinais são de que muda
muito pouco. Essa independên-
cia poderá até ser aprofundada e
a Petrobras continuará a ter au-
tonomia. O que ouvimos no dis-
curso do presidente da Petro-
bras, Roberto Castello Branco,
foi de que não haverá subsídios”,
disse em alusão à política de
controle de preços praticado
durante a gestão da presidente
Dilma Rousseff.

O entendimento de Oddone
é de que no governo Bolsonaro
a abertura do setor de petróleo
e gás no país deverá ser conso-
lidada. “Pela primeira vez há uma
consolidação e monopólio está
dando lugar à indústria de petró-
leo. No país, até então, nos acos-
tumamos a considerar a Petro-
bras com a própria indústria de
petróleo e gás. Com a orienta-
ção liberal do novo governo isto
tende a acabar e a abertura a se
consolidar”. (Agencia Brasil)

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), fechou
2018 com uma taxa de inflação de
4,41%, acima dos 3,82% de
2017. Com a alta, o custo nacio-
nal da construção por metro qua-
drado ficou em R$ 1.113,88.

Os custos com materiais de
construção ficaram 6,3% mais
caros em 2018, passando a ser

Construção civil tem
inflação de 4,41%

 em 2018
de R$ 579,33 por metro quadra-
do. Já os gastos com mão de
obra subiram 2,45% no período
e passaram a custar R$ 534,55
por metro quadrado.

Em dezembro, a inflação fi-
cou em 0,22%, abaixo da taxa
de 0,24% de novembro. O pre-
ço dos materiais cresceu
0,45% no mês enquanto o cus-
to da mão de obra recuou
0,02%. (Agencia Brasil)

O presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, disse
na sexta-feira (11) que a po-
lítica em relação à inflação
foi um trabalho bem-suce-
dido. Ele citou que o regi-
me de metas vai fazer , em
pouco tempo, 20 anos e a
inflação de 3,75%, divulga-
da nesta segunda-feira pelo
Instituto Brasileiro de Ge-
o g r a f i a  e  E s t a t í s t i c a
( I B G E ) ,  e s t á  d e n t r o  d a
meta. Goldfajn disse que o
mais  importante  é  que as
expectativas também estão
dentro da meta para este ano,
para 2020 (ambas de 4%) e
para 2021 (3,75%). 

Goldfajn disse ainda que
manter o controle da infla-

Política de combate
 à inflação foi

bem-sucedida, diz
presidente do BC

ção é um trabalho contínuo e
que os ajustes são essenciais
para manter a inflação na
meta e também para a recu-
peração da economia. Segun-
do o presidente do BC, atu-
almente a instituição é res-
peitada no país e no exteri-
or, suas políticas têm credi-
bilidade e o sistema finan-
ceiro do Brasil é saudável e
eficiente. 

O presidente do BC lan-
çou, no Rio de Janeiro, a co-
leção digital da história da
instituição. Ele espera que as
histórias contadas pelos ex-
presidentes do banco na co-
letânea possam servir de ins-
piração para as novas gera-
ções. (Agencia Brasil)

Marcos Pontes: fusão de Embraer e
Boeing preserva interesses do país

O ministro da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações, Marcos Pontes, disse
que o acordo de fusão entre as
empresas Embraer, nacional, e
Boeing, dos Estados Unidos,
“preserva tudo o que nos inte-
ressa em termos de país”. Após
a cerimônia de troca do Coman-
do do Exército,  na sexta-feira
(11) em Brasília, Pontes expli-
cou que as condições têm sido
estudadas pela equipe da Força
Aérea Brasileira.

“Acredito que vai ser uma
ótima oportunidade para o país,
preservando tudo que precisa-

mos preservar, os funcionários,
a nossa tecnologia, as empresas
daqui e melhorando as possibi-
lidades e oportunidades para a
Embraer”, disse.

Na quinta-feira (10), o acor-
do foi apresentado ao presiden-
te Jair Bolsonaro, que afirmou
que o governo federal não vai
se opor à fusão, pois não fere a
soberania nacional e os interes-
ses do país. O governo brasilei-
ro detém a chamada “ação de
ouro” (ou “golden share”, como
é conhecida), que dá poder de
veto a esse tipo de negociação.

O acordo em andamento en-

tre as duas companhias prevê a
criação de uma nova compa-
nhia, uma joint venture, no ter-
mo do mercado, na qual a
Boeing teria 80% e a Embraer,
20%. Caberia à Boeing a ativi-
dade comercial, não absorvendo
as atividades relacionadas a ae-
ronaves para segurança nacional
e jatos executivos, que continu-
ariam somente com a Embraer.

Viagem a Israel
Pontes afirmou ainda que

sua viagem a Israel deve ocor-
rer até o final deste mês. De
acordo com o ministro, além

de dessalinização, a equipe bra-
sileira vai tratar de outras pau-
tas na área de espaço e inova-
ções. “Vai ser uma viagem bem
aproveitada”, disse.

Durante a visita ao país,
dia 29 de janeiro, Pontes parti-
cipará da homenagem ao astro-
nauta Ilan Ramon. Os dois fo-
ram colegas de turma no perío-
do em que Pontes passou na
Nasa. Ramon foi o primeiro as-
tronauta israelense e morreu no
acidente da nave Columbia, que
se desintegrou na atmosfera,
em fevereiro de 2003. (Agen-
cia Brasil)



Bolsonaro defende mudanças na
legislação para combater a violência

Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, 12, 13 e 14 de janeiro de 2019Página 4

O presidente Jair Bolsonaro
defendeu  na sexta-feira (11)
mudanças na legislação com a
participação de todas as esferas
de todos os Poderes e da im-
prensa para impedir o avanço da
violência no país. A afirmação
foi feita em referência a um
vídeo que pode ser visto na con-
ta pessoal de Bolsonaro no 
Twitter.

Nas imagens, aparece um
prédio incendiado no Ceará e
uma voz masculina ameaçando o
presidente com xingamentos. As
ameaças fazem referência às

declarações de Bolsonaro no
sentido de endurecer a política
de combate à violência.

“Note a necessidade mais
que urgente de se mudar a legis-
lação com participação de todas
as esferas de Poderes e Impren-
sa”, escreveu o presidente des-
tacando a palavra “imprensa”
com letra maiúscula.

Ao se referir ao vídeo, Bol-
sonaro afirmou que a popula-
ção precisa ter uma resposta
urgente e que não aceita ame-
aças. “Não porque o marginal
ameaça, citando meu nome,

mas para mostrar ao povo  or-
deiro de que lado estão o Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciá-
rio.”

Minutos depois, em um novo
tuíte, o presidente destacou que
os criminosos “sabem exata-
mente o que fazem”. “Comba-
tê-los é simples e rápido, mas
requer que os Poderes permi-
tam mecanismos para real-
mente defender a população”,
acrescentou. Segundo Bolso-
naro, “é necessário [adotar]
ações para que os agentes de
segurança possam dar a efeti-

va resposta”. 

Ataques no Ceará
A onda de violência no Cea-

rá começou há mais de uma se-
mana. Prédios e ônibus são in-
cendiados, e moradores temem
sair às ruas por causa dos riscos
constantes.

A Força Nacional foi envia-
da à região para atuar com os
agentes de segurança locais, as-
sim como presos considerados
mais perigosos foram transferi-
dos para presídios federais.
(Agencia Brasil)

Ceará transfere mais 15 presos para
Penitenciária Federal em Mossoró
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Para garantir a segurança de passageiros, ônibus circulam
em Fortaleza com o apoio de militares armados

Mais 15 presos do sistema
penal do Ceará foram transferidos
na madrugada de sexta-feira (11)
para o Presídio Federal de Mos-
soró, no Rio Grande do Norte.

A operação, concluída às
6h30 da manhã, contou com a
participação de agentes da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) e
de equipes do Departamento
Penitenciário Nacional (Depen)
e do governo do estado.

De acordo com o Ministério
da Justiça, foram removidos até
o momento 35 detentos. Na
quarta-feira (9), 20 haviam sido
levados para Mossoró. De lá,
eles poderão ser distribuídos
para outros presídios federais
localizados em outros estados.

Novos ataques
A noite de quinta-feira,  em

Fortaleza foi de novos ataques.
Uma bomba explodiu no viadu-
to da Rua Dr. Joaquim Bento, no

trecho que passa pela Avenida
Washington Soares, na região de
Messejana.

Policiais militares e uma
equipe do Corpo de Bombeiros
estiveram no local. Eles verifi-
caram que havia mais um artefa-
to explosivo e isolaram o local
até a chegada do Grupo de Ações
Táticas Especiais (Gate).

Quase ao mesmo tempo, no
viaduto localizado no Conjunto
Esperança, a polícia encontrou
explosivos que não chegaram a
ser detonados.

Na atualização divulgada  na
quinta-feira (10), a Secretaria de
Segurança Pública e Defesa So-
cial contabiliza 287 suspeitos
presos ou apreendidos em razão
da onda de ataques no estado.

Os ataques, promovidos por
facções criminosas, tiveram iní-
cio na semana passada e deixa-
ram em alerta todo o estado.

Prédios públicos, viadutos,

estradas, ônibus e locais com
veículos foram incendiados ou
atingidos de alguma forma por
grupos criminosos.

A Secretaria de Segurança
Pública e Defesa Social do Ce-

ará disponibilizou o número 181,
o Disque Denúncia do órgão, e um
número de WhatsApp (98969-
0182) para receber denúncias de
atos criminosas ou atitudes sus-
peitas. (Agencia Brasil)

Dez servidores do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNED), incluin-
do Rogério Fernando Lot, que
respondia interinamente pela
presidência do órgão, foram
exonerados pelo ministro da
Educação, Ricardo Vélez Ro-
dríguez.

As portarias foram publica-
das na edição de sexta-feira, do
Diário Oficial da União.

Criado em 1968, o FNDE
é responsável pela execução
das políticas educacionais es-
tabelecidas pelo Ministério da
Educação (MEC). É informal-
mente chamado de banco do
MEC, porque repassa os recur-
sos federais para os sistemas
de ensino dos estados, do Dis-
trito Federal e dos municípios.

Ministro da
Educação dispensa

servidores do FNDE
O FNDE financia os pro-

gramas de merenda escolar, li-
vro didático, bibliotecas, aqui-
sição de equipamentos, banda
larga nas escolas, implantação
de creches e transporte esco-
lar, por exemplo. O dinheiro é
transferido para os entes fede-
rados com base em disposi-
ções constitucionais, previ-
sões em lei e convênios volun-
tários.

Na última quarta-feira (9),
o ministro tornou sem efeito
o edital do Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD),
sob responsabilidade do FNDE,
devido a erros no texto. Segun-
do nota do MEC, o texto foi
produzido pela gestão anterior
e enviado ao FNDE no dia 28
de dezembro. (Agencia Brasil)

Na cerimônia em que
transmitiu o Comando do Exér-
cito para o sucessor, o general
Eduardo Dias da Costa Villas
Bôas disse na sexta-feira (11)
que a eleição e posse do presi-
dente Jair Bolsonaro represen-
tam a “renovação” e a “libera-
ção das amarras ideológicas”.
O discurso foi feito na presen-
ça de Bolsonaro e de várias au-
toridades militares e civis, in-
cluindo ministros, o presiden-
te do Supremo Tribunal Fede-
ral, Dias Toffoli, e a procura-
dora-geral da República, Ra-
quel Dodge.

 “O senhor traz a necessá-
ria renovação e a liberação das
amarras ideológicas que se-
questraram o livre pensar, em-
botaram o discernimento e in-
duziram a um pensamento úni-
co, nefasto, como assinala o
jornalista americano Walter
Lippmann: ‘“Quando todos
pensam da mesma maneira, é
porque ninguém está pensan-
do’”, disse Villa Bôas, que as-
sumiu o comando em 2015.

Villas Bôas transmitiu o
cargo ao general Edson Leal
Pujol, que não discursou. Se-
gundo Villas Bôas, além de
Bolsonaro, duas “personalida-
des” se destacaram em 2018:
o então juiz e atual ministro da
Justiça e Segurança, Sergio
Moro, e o ex-interventor fede-
ral da segurança pública no
Rio de Janeiro, general Walter
Braga Netto.

“O presidente Bolsonaro,
que fez com que se liberassem
novas energias, um forte entusi-
asmo e um sentimento patrióti-
co há muito tempo adormecido”,
afirmou o general Villas Bôas.

Também estavam presentes
na solenidade os ministros Ser-
gio Moro, da Justiça, Onyx Lo-
renzoni, da Casa Civil, e Augus-
to Heleno, da Segurança Insti-
tucional. Na última semana,
Bolsonaro também participou
da transmissão de comando da
Aeronáutica e da Marinha.

Exército
O ministro da Defesa, Fer-

Presidente representa
“liberação das amarras

ideológicas”, diz general
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O general Villas Bôas, que passou o Comando do Exército ao
general Edson Pujol

nando Azevedo e Silva, também
presente à cerimônia, destacou
o momento de renovação em
que Pujol assume e a atuação
de Villas Bôas no Exército.
Segundo Azevedo e Silva, Vi-
llas Bôas deixou sua marca nas
Forças Armadas. “Fez do Exér-
cito solução, não parte do pro-
blema.”

“O general Villas Bôas con-
quistou respeito em cada fase
da sua vida profissional”,
disse o ministro, ressaltan-
do os eventos que “coloca-
ram à prova as instituições
democráticas, incluindo as
Forças Armadas”, mas que o
general  conseguiu manter
um Exército ético e isento da
política.

Azevedo e Silva ressaltou a
atuação de Villas Bôas no co-
mando do Exército na Amazô-
nia. “ [Ele] serviu anonima-
mente nas remotas fronteiras,
com a missão proteger os ter-
ritórios e acolher os brasilei-
ros quase esquecidos que vi-
vem naquelas terras distan-
tes”, disse.

O ministro lembrou que o
general participou ativamente
da organização da recepção de
refugiados em Roraima, do
acompanhamento da greve dos
caminhoneiros em maio de
2018 e da intervenção federal
no Rio de Janeiro.

Trajetória
O novo comandante do

Exército, Edson Leal Pujol, de
64 anos, nasceu na cidade
de Dom Pedrito, no Rio Gran-
de do Sul. Foi promovido ao
posto atual em março de 2015.
Como general de Exército, foi
secretário de Economia e Fi-
nanças e chefe de Departamen-
to de Ciência e Tecnologia do
Exército em Brasília e coman-
dante militar do Sul, em Porto
Alegre.

Entrou na Força em 1971 na
Escola Preparatória de Cade-
tes do Exército e concluiu o
curso da Academia Militar das
Agulhas Negras em 1977.
(Agencia Brasil)

MP e polícia cumprem mandados de
busca contra vereadores de Petrópolis

O Ministério Público do Rio
de Janeiro (MPRJ) e a Polícia
Civil cumpriram na sexta-feira
(11) 12 mandados de busca e
apreensão contra vereadores e
empresários de Petrópolis, na
região serrana. Um dos endere-
ços da operação é a Câmara de
Vereadores do município.

Entre os alvos estão os ex-
presidente da Câmara Paulo Igor
Carelli (MDB), que foi preso na
Operação Caminho do Ouro,
contra fraudes em licitações em
abril do ano passado, e outros
quatro vereadores: Ronaldão

(PR); Luizinho Sorriso (PSB);
Reinaldo Meirelles (PP) e Wan-
derley Taboada (PTB).

A operação de hoje, chama-
da de Sala VIP, é um desdobra-
mento do Caminho do Ouro.
Segundo o Ministério Públi-
co, de janeiro de 2013 a de-
zembro de 2016, para garantir
a presidência da Câmara, Pau-
lo Igor teria oferecido paga-
mento de verba mensal a ou-
tros vereadores.

O dinheiro usado para pagar
a mesada era, segundo o MPRJ,
proveniente de corrupção, en-

volvendo o desvio de verbas
municipais, através de pagamen-
tos superfaturados a empresas
contratadas pela Câmara.

Em contratos com duas em-
presas, a Elfe Solução em Ser-
viços e a Crystal Service Con-
servação, o MPRJ diz ter cons-
tatado sobrepreços de R$ 1,4
milhão.

Nota da Elfe
À tarde, a empresa Elfe

Solução em Serviços divul-
gou nota na qual diz que há
cinco anos presta esclareci-

mentos à Justiça.
“Os fatos relatados datam

de 2013, mas, desde 2012, a
Elfe já não era mais prestado-
ra de serviços, pois foi quan-
do se encerrou o referido con-
trato com a Câmara Municipal
de Petrópolis. Desde então, a
empresa não possui mais ne-
nhum contrato com qualquer
órgão da administração pública
direta”, diz a nota.

Ainda segundo a Elfe, o em-
presário citado afastou-se da
empresa em agosto de 2015.
(Agencia Brasil)

Rio: assaltos no Arco Metropolitano
levam motoristas a evitar rodovia

O abandono do Arco Metro-
politano, inaugurado em 2014
com a finalidade de ligar os mu-
nicípios da Baixada Fluminense
a Itaguaí tem levado os motoris-
tas a evitarem a região, devido
ao grande número de assaltos e
ao furto das placas de ilumina-
ção solar, deixando vários tre-
chos da rodovia às escuras.

Como medida de segurança,
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) passou a fazer patrulha-
mento diário na região do.Arco
Metropolitano, como é conhe-
cida a Rodovia Raphael Almeida
Magalhães (BR-493). Hoje, os
agentes prenderam um homem
de 49 anos furtando placas de
energia solar no trecho de Du-
que de Caxias, na Baixada Flu-

minense. 
Em ronda, os policiais rodo-

viários federais notaram que
havia vários postes derruba-
dos para a prática do crime
de furto das placas de ener-
gia solar, no km 53. Um ho-
mem foi visto cortando os
fios com uma faca e que-
brando as placas com uma
barra de ferro. Havia também
um veículo de cor prata com
um reboque de carroceria
aberta, transportando várias pla-
cas de energia solar que fazem
parte dos postes de iluminação
do Arco Metropolitano.

O homem confessou o cri-
me, foi preso e encaminhado
para a 61ª Delegacia Policial em
Imbariê, na Baixada Fluminense,

onde foi autuado em flagrante.

Lava Jato
Segundo investigações da

Operação Lava Jato, o esquema
de corrupção montado pelo en-
tão governador Sérgio Cabral nas
obras públicas do estado do Rio
de Janeiro envolveu também as
obras de construção do Arco
Metropolitano.

Em m aio  de  2017 ,  ao
aceitar a nona denúncia con-
tra Cabral, o juiz Marcelo
Bre tas ,  r esponsáve l  pe la
Lava Jato no Rio de Janeiro,
disse que o ex-governador
“tornou-se réu pelos crimes
de corrupção ativa e esquema
de pagamento de propina”. A de-
núncia foi feita pelo Ministério

Público Federal (MPF).

Denúncia
A nova denúncia oferecida

pelos procuradores da força-ta-
refa da Lava Jato no Rio cita es-
quema de pagamento de propina
envolvendo a empreiteira Cari-
oca Christiani-Nielsen,  em
contra tos  mil ionár ios  nas
obras do Arco Metropolitano,
do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) Favelas
e da Linha 4 do metrô. A de-
núncia do MPF é resultado das
investigações das operações
Calicute, Eficiência e Tolypeu-
tes e de depoimentos de exe-
cutivos da empreiteira que fi-
zeram acordos de colaboração
com a Justiça. (Agencia Brasil)

Mais Médicos: 1.462 profissionais
não se apresentaram aos municípios

O Ministério da Saúde divul-
gou  na sexta-feira (11)  um ba-
lanço que informa que 1.462
profissionais com registro no
Brasil e inscritos na segunda
chamada do Programa Mais

Médicos não se apresentaram
nas localidades escolhidas. De
acordo com a pasta, 1.087 pro-
fissionais se apresentaram aos
municípios no prazo definido –
entre 7 e 10 de janeiro.

A próxima chamada do
programa está prevista para
ocorrer nos dias 23 e 24,
quando brasileiros graduados
no exterior terão a chance de
selecionar municípios de alo-

cação pelo site do programa.
Nos dias 30 e 31 de janeiro,
médicos estrangeiros poderão
acessar o sistema e optar por
localidades com vagas em
aberto. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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Força Bruta é atração do fim de
semana na Grande São Paulo
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Àrbitro Ervin Katona (esq.) com os quatro atletas

Provas emocionantes de tira-
rem o fôlego, exigindo muita
força dos atletas,  somadas ao
apoio do público, que deve lotar
a arena em Cotia (SP). Esses são
os ingredientes do Força Bruta,
competição com alguns dos ho-
mens mais fortes do mundo. A
disputa já caiu no gosto da torci-
da e terá transmissão ao vivo na
TV Globo, no domingo (13) a
partir das 10h, no Esporte Espe-
tacular. Na quinta edição, quatro
atletas estarão reunidos. Pelo
Brasil, o paulista Marcos Ferra-
ri, presente em todas as tempo-
radas. Vindo dos EUA, Eric
Small, em sua primeira compe-
tição fora de seu País. Comple-
tam o time o inglês Terry Hollan-
ds e o sueco Johnny Hansson.

Marcos Ferrari, 41 anos, 125
kg e 1,75 cm, entra no torneio
como melhor atleta profissional
sul-americano de strongman des-
de 2010. Recordista na América
do Sul nas provas Loglift, Dea-
dlift, Atlas Stone e Yoke, ele tem
resultados expressivos, como o
título do Arnold Classic Brasil
em 2013, top 4 no Thunderbay,
sétimo lugar do Mundo na Cate-
goria Master e top 4 do Strong-
man Champions League.

Com 32 anos, 151 kg e 1,88
m, o norte-americano Eric Small
tem uma trajetória de superação
no esporte. Após se formar na
Universidade de Minnesota, em
2010, tendo jogado futebol ame-

ricano neste período, o atleta
partiu para os treinos de strong-
man. Em 2013, logo na sua es-
treia no esporte, rompeu os dois
tendões patelares e só voltou a
competir dois anos depois, em
2015, sendo campeão do estado
de Illinois. Em 2017, tornou-se
profissional do esporte e foi vice-
campeão do País, no Campeona-
to Nacional Strongman Corpora-
tion. “Esta será minha primeira
competição internacional no es-
porte. Espero provas difíceis con-
tra atletas de alto nível. Será um
verdadeiro show para o público e
estou ansioso para representar os
Estados Unidos”, diz Eric.

Sexto colocado no Campeo-
nato Europeu em 2018, o inglês
Terry Hollands, 39 anos, é
quem tem o currículo mais ex-
tenso entre os participantes,
com os seus 1,99 m e 155 kg.
Homem mais forte da Inglater-
ra, o atleta ostenta três tercei-
ras colocações no torneio
mundial World’s Strongest Man,
em 2007, 2011 e 2017. 

O sueco Johnny Hansson, de
29 anos, é o mais jovem da com-
petição e, no entanto, o maior
“peso-pesado”, com seus 160 kg
e 1,98 m. Com duas participações
no World’s Strongest Man, Jo-
hnny é vice-campeão do Giants

Live Scandinavian e terceiro co-
locado do Strongman Champions
League da Letônia. “Vim para
competir e, se tudo der certo,
vencer o Força Bruta. Assistam
ao evento, que será muito equi-
librado, com fortes homens
competindo aqui no Brasil. Es-
pero que todos aproveitem o
show, porque eu com certeza irei
aproveitar”, afirma Hansson. 

As provas - Como é de cos-
tume no Força Bruta, serão rea-
lizadas três provas para a defini-
ção do campeão do torneio. A
primeira será a medley, em um
percurso 15 metros. Cada atleta vai
iniciar arrastando correntes de 300
kg, voltará trazendo a cangalha de
400 kg e, por último, terá que co-
locar a bola (atlas stone) de 130
quilos em uma estante de 1,30 m
de altura. A segunda prova será a
do barril, na qual o competidor terá
que jogar seis barris de 20 kg por
cima de uma barra de cinco metros
de altura. A competição será defi-
nida no dead lift (peso morto),
com a barra com 380 kg. Vence
está prova aquele que fizer maior
número de repetições.

O Força Bruta 2019 tem os
patrocínios de Motorola, Rexo-
na, Decolar.com, Midway e Next
Açaí, e conta com o apoio da Pre-
feitura de Cotia, Magnum Reló-
gios, do Hotel Rancho Silvestre
e RUD Correntes Brasil. A rea-
lização do evento é da Savaget &
Excalibur Promoções e Eventos.
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Janeiro é sinônimo de
aventura no ciclismo nacio-
nal. A razão para isso é a rea-
lização da Copa América de
Downhill  4X 2019, que
acontecerá mais uma vez na
pista montada no Ski Moun-
tain Park, em São Roque
(SP). Cerca de 120 pilotos,
sendo 90 no masculino e  30
no feminino, competirão no
evento entre os dias 18 e 20.
Os melhores do país e desta-
ques do exterior brigarão
pelo título da competição,
numa mescla de radicalismo,
técnica e muita adrenalina. O
evento terá transmissão da
prova final para todo o país
no domingo (20), a partir das
9h15, dentro do Esporte Es-
petacular.

Criado em 2002 e dispu-
tado até 2006, o evento re-
tornou em 2014 com a mes-
ma força. Em sua 11ª edi-
ção, a Copa América de Do-
wnhill 4x promete tirar o
fôlego desde a primeira ba-
teria. Os pilotos terão de
mostrar muita habilidade e
ousadia para superar adver-
sários e, principalmente, os
desafios de uma pista téc-
nica, com cerca de 600 me-
tros, com 13 obstáculos e
oito curvas (parede) de ter-
ra no total. Nessa edição, o
percurso vem com novidades
para deixar a descida ainda
mais desafiadora!

A composição das cate-
gorias seguirá critérios téc-
nicos. No masculino, os 34
(Trinta e Quatro) melhores
da edição anterior (contando
com os reservas) e os 25
(vinte e cinco) melhores do
Campeonato Brasileiro de
Downhill 2018, conforme
ranking atualizado em 1 de
Novembro de 2018, nas ca-
tegorias - Junior Masculino,
Elite Masculino, Sub 30,

2º Endurance Fórmula Master
de Kart será na próxima semana

O 2º Mini-Endurance Fórmula Master vai largar as 22 horas
em Interlagos

O Kartódromo de Interla-
gos, em São Paulo (SP), rece-

Alberto Otazú/Fábio PL largou
da pole position, estabeleceu
a volta mais rápida e venceu de
ponta a ponta, seguidos de Val-
do ‘Nenê’ Oliveira, que correu
sozinho.

Para a edição de 2019, hou-
ve uma alteração no regula-
mento. A exemplo do ano pas-
sado, a prova terá o total de
uma hora de duração, com uma
parada obrigatória de quatro
minutos para a troca de kart.
Só que desta vez não haverá
participação de duplas. Até
esta semana já são 22 inscri-
tos, número que deverá subir
até o dia do evento. 

Regulamento, inscrição e
demais informações no site e
WhatsApp abaixo:  visi te
www.formulamaster.net.br

be na próxima semana o seu
primeiro grande evento de

2019. No dia 18 de janeiro, a
partir das 22 horas, será reali-
zado o 2º Mini-Endurance Fór-
mula Master de Kart.

“Esta prova será um ‘es-
quenta’ para a nossa tempora-
da 2019, que começará no dia
14 de fevereiro. A Fórmula
Master terá 11 etapas, e como
de costume as provas vão
acontecer mensalmente, sem-
pre nas quintas-feiras,  as
22:00, no Kartódromo de In-
terlagos. Vamos ver quem sai-
rá na frente nesta corrida mais
longa de reencontro dos ami-
gos antes da abertura do cam-
peonato”, comenta o organiza-
dor Jean Carlo Szepilovski.

No 1º  Mini-Endurance
Fórmula Master de Kart, em
junho do ano passado, a dupla
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Copa América de
Downhill 4X 2019
será atração no SKi

Mountain Park
Disputa, em sua 11ª edição, será de 18 a 20 de janeiro,
em São Roque
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Copa América de Downhill 4X 2019

Máster de 30-34 anos, Más-
ter de 35-39 anos, destaques
no Campeonato Pan-Ameri-
cano 2018 e, convidados a
critério da organização.

No feminino, foram con-
vidadas as quatro (4) primei-
ras da edição 2018, confor-
me ranking atualizado em 1
de Novembro de 2018, as
cinco (5) melhores do Cam-
peonato Brasileiro de Dow-
nhill 2018 nas categorias -
Junior Feminino (2 pilotos),
Elite Feminino (5 pilotos).
Lembrando que as quatro (4)
primeiras da edição anterior,
terão vagas garantidas na
Prova Principal - domingo,
sendo obrigadas a participar
da tomada de tempo no sába-
do para a definição das “Ca-
beças de Chave”.

Na sexta-feira, 18, serão
feitos a entrega de kits e pla-
cas de identificação e os
treinos livres. No sábado, dia
19, serão duas tomadas de
tempo (descidas individu-
ais), uma pela manhã e outra
de tarde, e os 24 melhores
passarão para o domingo,
juntando-se aos oito convi-
dados. Já o feminino passa-
rá 12 atletas para o domin-
go, ao lado das quatro me-
lhores de 2018.

A Copa América de Do-
wnhill/4X é uma realização
e organização da Globo e
Yescom. O patrocínio é de
Bradesco, Rexona, Moto-
ro la  e  Deco la r.com.  O
apoio  espec ia l  é  de  Ski
Mountain Park e da Prefei-
tura de São Roque., com
apoio  de  Montevérg ine ,
Café 3 Corações, Dois Cu-
nhados, Minalba, Probióti-
ca, Shimano, Bluecycle e
Taquaplan.  A supervisão
técn ica  é  da  CBC e
FPC. Mais informações no
site www.yescom.com.br

Superliga Cimed 18/19: Sada Cruzeiro
recebe o Vôlei UM Itapetininga

Quatro jogos, todos com
transmissão, agitam o sábado
(12) pela primeira rodada do
segundo turno da Superliga Ci-
med masculina de vôlei 2018/
2019. Entre eles, o Sada Cru-
zeiro (MG) recebe o Vôlei UM
Itapetininga (SP) em partida
que será disputada às 20h30, no
ginásio do Riacho, em Conta-
gem (MG). O SporTV fará a
transmissão ao vivo.

O time mineiro encerrou o
primeiro turno na segunda po-
sição da tabela, com 26 pontos,
após nove vitórias e duas der-
rotas. A equipe do interior de
São Paulo é o sétimo coloca-
do, com 15 pontos, e a campa-
nha de cinco resultados positi-
vos e seis negativos.

O central do Sada Cruzeiro,
Isac, destaca a importância da
partida, afirmando que, na prá-
tica, não há distância entre as
equipes, como na tabela de clas-
sificação.

“Vamos jogar na nossa casa,
com a nossa torcida, e agora é
foco total. Temos que fazer o
nosso máximo, porque não exis-
te partida fácil. Todos os times
estão demonstrando o que podem
fazer, brigando muito. Precisa-
mos jogar o tempo todo concen-
trados e fazer um bom trabalho
tecnicamente. Sabemos que uma
vitória amanhã é importantíssi-
mo”, disse Isac.

O técnico do Vôlei UM Ita-
petininga, Fabiano Ribeiro, o
Magoo, também espera por um
duelo complicado contra os atu-
ais campeões da Superliga Ci-
med 18/19.

“É um jogo difícil, estamos
vindo de um período de mais de
duas semanas sem jogar, porém,
estamos nos preparando bem, fi-
zemos um bom jogo contra eles
no primeiro turno e sabemos que
temos que encarar esse gigante do
vôlei sem medo e sem receio,
aproveitando esta oportunidade da

Vôlei UM Itapetininga

melhor forma”, destacou Magoo.
Também neste sábado, às

17h, o EMS Taubaté Funvic (SP)
irá jogar em casa, contra o Cara-
muru Vôlei (PR), em partida que
terá transmissão ao vivo da TV
Gazeta.  Logo depois, às 18h, o
Sesi-SP receberá o São Francis-
co Saúde/Vôlei Ribeirão (SP) em
partida exibida pelo site
Globoesporte.com. E, às 19h, o

líder Sesc RJ irá jogar contra o
Copel Telecom Maringá Vôlei
(PR), com transmissão do Canal
Vôlei Brasil.

E a primeira rodada do segun-
do turno será encerrada no do-
mingo (13) com a partida entre
o São Judas Voleibol (SP) e o
Vôlei Renata (SP). O confronto
será às 18h, e será mostrado ao
vivo pela TV Gazeta.
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