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Agência determina inspeções diárias
em mineradoras com barragens

Brasil, EUA e México lideram produção
de energia eólica nas Américas
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Instituições financeiras reduzem
pela 4ª vez estimativa de inflação

Boechat, um jornalista
de estilo próprio marcado

pelo humor ácido

Esporte
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Comercial
Compra:   3,76
Venda:       3,76

Turismo
Compra:   3,61
Venda:       3,91

Compra:   4,24
Venda:       4,24

Compra: 145,82
Venda:     175,28

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

20º C

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

Previsão do Tempo

Meia Maratona SP terá a
presença do bicampeão

Giovani dos Santos
A Meia Maratona Interna-

cional de São Paulo apresenta
um equilíbrio no número de tí-
tulos conquistados por brasilei-
ros e estrangeiros. São seis tí-
tulos para cada lado e a 13ª edi-
ção, marcada para o dia 17 de
fevereiro, desempatará essa dis-
puta particular de uma das prin-
cipais provas do país no gêne-
ro. A prova, com 21.097 metros
por ruas e avenidas da cidade,
além de uma disputa de 5k, reu-
nirá as feras do atletismo naci-
onal, com destaque para o bi-
campeão Giovani dos Santos,
mas uma vez cotado para brigar
pelo topo do pódio.      Página 8
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Giovani dos Santos

A Ginástica Artística brasi-
leira começou a temporada 2019
de competições internacionais
no pódio. O campeão olímpico
Arthur Zanetti e a juvenil Ana
Luiza Lima conquistaram meda-
lhas em duas competições rea-
lizadas em Dallas, nos Estados

Ginástica Artística do
Brasil comemora pódios

em competição nos
Estados Unidos

Unidos. Tanto Zanetti quanto a
Seleção Brasileira juvenil par-
ticiparam no último sábado
(9) de duas competições váli-
das pelo Woga Classic, um
grande festival de ginástica
que reúne atletas de várias ca-
tegorias de idade.       Página 8

Etapas do Circuito TRIDAY Series
2019 formarão o Campeonato
Brasileiro de Triathlon – Sprint

Circuito TRIDAY Series 2019

O Circuito TRIDAY Series
terá um novo status em 2019. A
competição, criada pela Unlimi-
ted Sports, será o Campeonato 
Brasileiro de Triathlon Sprint,
bem como o Campeonato Brasi-
leiro de Paratriathlon. Das oito
etapas programadas para a tempo-
rada, cinco somarão pontos para
definir os campeões brasileiros
- Maceió, Rio de Janeiro, Flori-
anópolis, USP e Brasília. Dessa
forma, os atletas federados ins-
critos nas disputas participarão
do ranking nacional.      Página 8
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Automobilismo: RKC
cheio de novidades e
premiação em 2019

As três categorias do RKC prestarão homenagens a pilotos
famosos

Depois do sucesso dos eventos
de kartismo do Rotary Club Ponte
Estaiada São Paulo nos últimos
anos, nesta temporada o clube de
rental kart com campeonato exclu-
sivamente no Kartódromo de Inter-
lagos apresenta mais novidades.

Em 2019 o certame será
dividido em dois Torneios se-
mestrais e uma Corrida dos
Campeões, e as três categori-
as homenagearão grandes per-
sonalidades do automobilismo
nacional.                     Página 8
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Policiais da
Bolívia
prendem

homem acusado
de matar

família em SP
A Polícia da Bolívia apre-

sentou Gustavo Santos Vargas
Arias, que admitiu ter assassi-
nado e esquartejado um casal
e seu filho, de 8 anos, em São
Paulo, no ano passado. Ele foi
capturado em Santa Cruz de
La Sierra, na Bolívia. Segun-
do os policiais, o acusado
entrou no país via Puerto Qui-
jarro. A família e o suspeito
são bolivianos.

De acordo com a imprensa
boliviana, Gustavo Arias disse
ter assassinado a criança, dois
dias depois de matar os pais.
Segundo ele, a criança chorava
muito e perguntava pelo pai e
pela mãe.                     Página 3

Brasil vai
instalar

centro de
ajuda para

venezuelanos
em Roraima

O governo do Brasil vai ins-
talar um centro de distribuição
de ajuda humanitária em Rora-
ima, na fronteira com a Vene-
zuela. A decisão foi anunciada
na segunda-feira (11) durante
reunião entre o ministro das
Relações Exteriores, Ernesto
Araújo, e a nova embaixadora
María Teresa Belandria, desig-
nada para função há seis dias
por Juan Guaidó, que se auto-
proclamou presidente interino
da República.                Página 3

Jornalista Ricardo Boechat
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Instituições financeiras re-
duziram pela quarta vez segui-
da a previsão para a inflação
neste ano. De acordo com pes-
quisa do Banco Central (BC),
a previsão para o Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) passou, desta
vez, de 3,94% para 3,87%. A
projeção é do boletim Focus,
uma publicação semanal do
BC, com estimativas de insti-
tuições financeiras para os prin-
cipais indicadores econômicos.

Para 2020, a previsão para
o IPCA permanece em 4%. Para
2021 e 2022 também não houve
alteração na estimativa: 3,75%.

A meta de inflação deste
ano, definida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), é
4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%. A
estimativa para 2020 está no
centro da meta (4%). Essa
meta tem intervalo de 1,5 pon-
to percentual para cima ou para
baixo.                       Página 3

O Jornal O Dia SP presta todo seu
carinho, respeito e solidariedade à

família do premiado Jornalista
Ricardo Boechat, e a Rede
Bandeirantes de Rádio e TV.

Nossos sentimentos à família do piloto
do helicóptero Ronaldo Quattrucci.

Estado repassa R$ 27,5 mi
para rede assistencial

de 121 cidades 
A secretária de Estado de

Desenvolvimento Social de São
Paulo, Célia Parnes, assinou na
segunda-feira (11) o repasse de
R$ 27.516.849,35 para 121
municípios das regiões admi-

nistrativas de Campinas, Itape-
va e Sorocaba.  As transferên-
cias são feitas por meio do Fun-
do Estadual da Assistência So-
cial (FEAS) para os Fundos Mu-
nicipais.                         Página 2

Sobe para 160 número
de mortos identificados

em Brumadinho
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Cobertura vacinal contra febre
amarela alcança 77% do público-alvo

A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo rea-
lizou no sábado (2), mais um
Dia D de Combate às Arbovi-
roses (dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela), com a
participação do Exército Bra-
sileiro. Considerando os da-
dos acumulados desde 2008,
foram aplicadas pouco mais de
9 milhões de doses da vacina
contra febre amarela no municí-
pio, perfazendo uma cobertura
vacinal de 77,05%.

Essa foi a terceira mobiliza-

ção do Plano Municipal de En-
frentamento às Arboviroses,
desde novembro de 2018, que
teve mais de 1.200 atividades
dentre orientação à população,
controle com busca ativa por
criadouros do mosquito Aedes
aegypti e intensificação da vaci-
nação contra febre amarela, em
todas as regiões da cidade.

A iniciativa contou com a
atuação de mais de 100 milita-
res de unidades do Comando
Militar Sudeste, que foram ca-
pacitados pela Coordenadoria de

Vigilância em Saúde (Covisa) e
Coordenação de Atenção à Saú-
de (CAS). O dia D teve ainda
uma força-tarefa composta por
14 mil profissionais da saúde
que atuaram em diversas frentes.

Casos de arboviroses na
capital

Em 2017, a capital paulista
contabilizou 866 casos confir-
mados de dengue. No ano pas-
sado, foram 555 casos confir-
mados, e outros 30, em 2019,
até 22 de janeiro. O município

teve ainda 33 casos com diag-
nósticos positivos para chikun-
gunya em 2017 e 32 em 2018.
Foram três casos de zika ví-
rus em 2017 e nenhum no ano
passado. O maior crescimen-
to foi o de notificações de
febre amarela silvestre, que
subiram de zero em 2017,
para 13 casos confirmados no
ano passado, causando a mor-
te de seis pessoas, sendo os
13 casos autóctones, ou seja,
contraídos no município de
São Paulo.

Estado repassa R$ 27,5 milhões para
rede assistencial de 121 cidades 

A secretária de Estado de Desen-
volvimento Social de São Paulo, Cé-
lia Parnes, assinou na segunda-feira
(11) o repasse de R$ 27.516.849,35
para 121 municípios das regiões ad-
ministrativas de Campinas, Itapeva e
Sorocaba.  As transferências são fei-
tas por meio do Fundo Estadual da
Assistência Social (FEAS) para os
Fundos Municipais.

Os municípios aplicarão o
recurso liberado em uma rede de
proteção que reúne 2.795 servi-
ços socioassistencias de acolhi-
mento a crianças, jovens e ido-
sos em situação de vulnerabili-
dade social, em 1.479 equipa-
mentos públicos e privados. Es-
ses serviços atendem famílias
em situação de vulnerabilidade
social e também já em risco so-
cial e/ou com direitos violados,
tais como, pessoas em situação
de rua e violência, pessoas com
deficiência, em situação de dis-
criminação em decorrência de

orientação sexual/raça/etnia, jo-
vens em conflito com a lei, mi-
grantes, entre outros.

A verba foi repassada aos
municípios atendidos pelas Dra-
ds (Diretoria Regional de Assis-
tência e Desenvolvimento Soci-
al) de Campinas, Mogiana, Pira-
cicaba e Sorocaba.

“Uma firme parceria com os
municípios e o fortalecimento da
rede de proteção local são essen-
ciais para alcançar os indivíduos,
resgatar sua dignidade e seus vín-
culos familiares, além de ampli-
ar sua autonomia. Somente com
uma gestão humanizada, solidá-
ria e inclusiva dos governos es-
tadual e municipal poderemos
fomentar ainda mais oportunida-
des às nossas cidades”, afirma a
secretária Célia Parnes.

Selo Município Amigo do
Idoso

Além da assinatura do repas-

se do Fundo a Fundo, a secretá-
ria Célia Parnes entrega o selo
do Programa São Paulo Amigo
do Idoso a quatro municípios.
Tietê, Cordeirópolis e Santa
Maria da Serra receberão o selo
inicial. Já Pedreiras receberá o
selo intermediário. O Selo Ami-
go do Idoso foi criado com o
objetivo de estimular os muni-
cípios e entidades públicas e da
sociedade civil a implantarem
ações referenciadas e que certi-
ficam os municípios paulistas,
de acordo com boas práticas pú-
blicas voltadas às pessoas ido-
sas. Para conquistar o selo é ne-
cessário cumprir metas (ações
obrigatórias), tais como, im-
plantar Conselho Municipal do
Idoso, implantar ações de pro-
moção de saúde e prevenção de
quedas para idosos, atualizar o
cadastro de idosos no CadÚni-
co, criar o Fundo Municipal do
Idoso, entre outros critérios.

Até o momento, 641 muni-
cípios já assinaram o termo de
adesão ao programa, comprome-
tendo-se a realizar as ações pre-
vistas para os selos Inicial, In-
termediário e Pleno. 265 muni-
cípios paulistas têm o Selo Ini-
cial aprovado e 4 municípios têm
o Selo Intermediário aprovado e
2 municípios paulistas tem o
Selo Pleno aprovado.

Sobre o Fundo Estadual de
Assistência Social (FEAS)

Conforme o Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), é
responsabilidade do Estado o
cofinanciamento dos serviços,
ações e programas sociassisten-
ciais. O repasse é realizado de
acordo com as ações definidas
no Plano Municipal de Assistên-
cia Social (PMAS). Com isso, as
secretarias municipais de Assis-
tência Social definem como alo-
car os recursos estaduais de
acordo com a realidade local.

‘Policial Nota 10’ certifica policiais
militares, civis e técnico-científicos

O Governador João Doria
participou na segunda-feira (11)
da primeira entrega de certifica-
dos de “Policial Nota 10” para
20 policiais militares, civis e
técnico-científicos. A iniciativa
tem o objetivo de reconhecer e
estimular o bom o trabalho dos
policiais. A cerimônia também
contou com uma homenagem
aos 161 policiais paulistas que
auxiliaram nas buscas e identi-
ficação de vítimas da tragédia de
Brumadinho.

“Nosso Estado já tem o pri-
vilégio de ter a melhor Polícia
do país e nós temos que manter
essa posição com o reconheci-
mento do trabalho, a remunera-
ção dos seus profissionais, a
qualidade técnico-científica dos
trabalhos de inteligência e equi-
pamentos que serão adquiridos
ao longo dos próximos meses”,
disse Doria, durante evento no
Palácio dos Bandeirantes.

O Policial Nota 10 foi ins-
tituído no dia 29 de janeiro
deste ano, por meio da reso-
lução (nº 8) da SSP. Mensal-
mente, 20 policiais serão ho-
menageados. Nesta segunda
foram agraciados dez polici-
ais militares, oito civis e dois
técnico-científicos.

Destaques na Polícia Mi-
litar

O 3º sargento Leandro Schi-
avinatti Espim e os cabos Fábio
de Almeida e Sandro de Almei-
da, integrantes do Corpo de
Bombeiros, foram homenage-
ados pelo resgate de um meni-
no, de 9 anos, que caiu em uma
galeria de água fluvial, no dia
4 de janeiro de 2019, no bair-
ro Piratininga, em Osasco. O
garoto tentava salvar um ca-
chorro que estava sendo leva-
do pela correnteza.

Já o cabo Ademir Rodri-
gues da Silva e o soldado Ro-
drigo Faria Chaves, do 14º Ba-
talhão de Polícia Militar Me-
tropolitano (BPM/M) foram
agraciados pela prisão de um
homem suspeito de atirar na
esposa. O flagrante aconteceu
em 10 de dezembro de 2018, no
bairro Santa Maria, em Osasco.

Os outros cinco policiais
militares, o 1° sargento Eduar-
do de Lima Araújo, os cabos Ail-
ton de Araújo Anastácio e Eva-
nildo Ferreira de Oliveira e os
soldados Sérgio Augusto Ferrei-
ra Silva e Atílio Miranda Alen-
car, do 3º Batalhão de Policia-
mento Ambiental foram home-
nageados por realizarem uma

grande apreensão de munições
e drogas em Cubatão. O caso
aconteceu no dia 9 de dezem-
bro de 2018. Duas pessoas fo-
ram presas.

Destaques nas polícias Ci-
vil e Técnico-Científica

A delegada Adriana Ribeiro
Pavarina Franco, a escrivã Ana
Claudia Fujikura Santos e os in-
vestigadores Carlos Cesar Pos-
tigo e Viviane dos Santos San-
ches, todos da Delegacia de
Defesa da Mulher (DDM) de
Presidente Prudente, tiveram o
reconhecimento pela prisão de
um médico cardiologista, de
74 anos, acusado de abusar se-
xualmente de pacientes mulhe-
res em seu consultório na cida-
de de Presidente Prudente. O
homem foi detido no dia 18 de
janeiro deste ano.

O delegado Rodrigo Borges
Petrilli, o investigador Maurício
Ribeiro de Campos, e as escri-
vães, Eliana Santos São Bernar-
do e Diego Kuwahara de Souza,
todos do Departamento Estadu-
al de Homicídios e de Proteção
à Pessoa (DHPP), além do peri-
to do DHPP Eduardo Tachlisky
e o médico legista do IML Cen-
tro Antônio Carlos de Pádua

Milagres, foram homenageados
pelo trabalho conjunto que re-
sultou na prisão de quatro pes-
soas suspeitas de envolvimento
na morte da policial militar Ju-
liane dos Santos Duarte. A víti-
ma foi levada de um bar em Pa-
raisópolis em 2 agosto e encon-
trada morta quatro dias depois.

Brumadinho
O Governo do Estado de São

Paulo também prestou homena-
gem aos policiais militares e
técnico científicos que auxili-
aram nas buscas e identificação
das vítimas da tragédia de Bru-
madinho. No dia 29 de janei-
ro, a primeira tropa paulista
composta com 54 policiais
militares, sendo 44 bombeiros
e 10 homens do Comando de
Aviação da PM, seguiu para
Minas Gerais.

Dois dias depois, uma equi-
pe com sete policiais técnico-
científicos embarcou para re-
gião metropolitana de Belo Ho-
rizonte. Outras duas turmas de
militares rumaram para Bruma-
dinho, sendo a última no dia 6
de fevereiro. Ao todo, 161 poli-
ciais participaram dos trabalhos
de busca e reconhecimento de
vítimas em Minas Gerais.

A Comissão Permanen-
te  para  os  Vest ibulares  da
U n i c a m p  ( C o m v e s t )  d i -
vulgou a  l is ta  de aprova-
dos  em segunda chamada
n o  Ve s t i b u l a r  I n d í g e n a
2019 .  A re lação  tem oi to
candidatos .

A matrícula da segunda
chamada foi  real izada
na página da Comvest na in-
ternet nesta segunda-fe i ra
(11), às 18h (horário de Bra-
sí l ia) .  Caso haja vagas,  a
Comvest divulgará a tercei-

Unicamp divulga
segunda chamada do
Vestibular Indígena

ra chamada no dia 13 de fe-
vereiro, para matrícula pela
internet até o dia 18 de fe-
vereiro (o prazo se encerra
às 18h).

A prova do Vestibular In-
dígena Unicamp 2019 foi
aplicada no dia 2 de dezem-
bro,  em cinco cidades  do
país: Campinas (SP), Doura-
dos  (MS),  Manaus  (AM),
Recife (PE) e São Gabriel
da  Cachoe i r a  (AM) .  Ao
todo, 354 candidatos reali-
zaram a prova.

cesar@cesarneto.com
Museu do Futebol promove debate
para renovar exposição permanente

O Museu do Futebol, inau-
gurado em 28 de setembro de
2008, é um dos mais visitados
do Brasil. De dez anos pra cá,
muita coisa mudou no esporte,
que é uma das maiores expres-
sões culturais do País.

Por isso, no dia 20 de feve-
reiro, será realizado o debate
“Futebóis: pluralidades e repre-
sentatividade”, para lançar um
novo olhar sobre a exposição per-
manente do museu, que deve pas-

sar em breve por uma renovação.

Diálogo
O encontro tem o objetivo de

reunir representantes de norte a
sul do Brasil. De acordo com
integrantes do museu, pensar o
futebol como esporte plural é o
pontapé inicial de um processo
de diálogo, pesquisa e matura-
ção da nova exposição.

Por isso, coletivos de torce-
dores, movimentos e as mais di-

versas expressões da cultura do
futebol são convidados para a
iniciativa. O debate também será
transmitido ao vivo nas redes
sociais do Museu do Futebol.

Vale destacar que o evento é
gratuito, sem a necessidade de
inscrição prévia, sujeito à dispo-
nibilidade dos 174 lugares do
auditório.

Serviço
Museu do Futebol – Deba-

te “Futebóis: pluralidades e
representatividade”

Data: 20 de fevereiro de
2019

Horário: das 8h30 às 17h
Local: Museu do Futebol –

Auditório
Endereço: Praça Charles

Miller , s/n – Estádio Paulo
Machado de Carvalho – Pa-
caembu

Evento gratuito
www.museudofutebol.org.br

MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é pu-

blicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal O DIA, 3º mais an-
tigo diário em São Paulo (SP). Na Internet desde 1996, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No Twit-
ter, @CesarNetoReal 

C Â M A R A ( S P ) 

Entre os partidos que desejam os candidatos do MBL, do agora
consagrado vereador Fernando Holiday (ainda no DEM). o NOVO
- da colega Janaína - é o que mais se aproxima das ideias e dos
eleitos Artur pra ALESP e Kim pra Câmara Federal. Holiday vai
bombar na eleição em 2020           

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

O que a associação de moradores do entorno do Pacaembu
querem o ‘clube’ só pra eles. Daí barrar judicialmente a privatiza-
ção. Até porque não serão os manos e minas das periferias que
vão se deslocar diariamente pra fazerem caminhadas, banho de
sol e esportes além-campo.                            

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

Muitos dos novos deputados que vão tomar posse somente
no dia 15 março seguem não compreendendo que uma coisa é a
eleição e outra coisa é a composição da Mesa Diretora. Depen-
dendo de como ‘toca a banda’, inimigos e adversários se abraçam
pela sobrevivência partidária.                

G O V E R N O  ( S P ) 

O comunicador Doria (dono paulista do PSDB) não poupou
elogios ao falecido (ontem) jornalista Ricardo Boechat (estava
ancorando o jornal da Band tv). O também professor - antes de ir
pro jornalismo - deixou uma ‘escola’ e um estilo de comentarista
que adjetivava as notícias.      

C O N G R E S S O 

Quem não tá nada bem de saúde, inclusive demonstrando fisi-
camente, é o ex-prefeito paulistano, ex-governador paulista e atual
senador José Serra (PSDB). Quem o conhece diz que o cara que
nem dormia direito por ser hiper ligado em tudo agora tem difi-
culdades até pra falar e dizer.                  

P R E S I D Ê N C I A  

Bolsonaro (PSL) diz que vai surpreender aqueles que torcem
pra vê-lo fora do exercício pleno do cargo. O lema Deus Acima
de Todos não foi escolhido por acaso. Quanto ao general Mou-
rão, tá bem longe de ser aquele vice que trabalha pra tomar o
lugar de Jair. Tão juntos e misturados.                          

J U S T I Ç A S 

Gilmar Mendes (Supremo) se socorrendo do colega Toffoli -
presidindo a mais alta Instituição do Poder Judiciário brasileiro -
pedindo impunidade pra que a Receita Federal não entre ainda
mais fundo nos seus negócios e rendimentos. Quem diria que
este dia chegaria justo pra ele ?    

P A R T I D O S 

Tá ficando difícil a situação do PSL, por conta das denúncias
de que a direção nacional repassou dinheiro usando uma candida-
tura feminina como laranja pra faturar em cima do montante. Quem
teria culpa ? Há quem diga que só pode ser o dono original da
legenda, deputado federal Bivar.      

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

se referência das liberdades possíveis. Ele está dirigente na
Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a
Medalha Anchieta na Câmara paulistana e o Colar de Honra ao
Mérito na Assembleia paulista.
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Policiais da Bolívia
prendem homem
acusado de matar

família em SP
A Polícia da Bolívia apresentou Gustavo Santos Vargas Arias,

que admitiu ter assassinado e esquartejado um casal e seu filho,
de 8 anos, em São Paulo, no ano passado. Ele foi capturado em
Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia. Segundo os policiais, o acu-
sado entrou no país via Puerto Quijarro. A família e o suspeito
são bolivianos.

De acordo com a imprensa boliviana, Gustavo Arias disse ter
assassinado a criança, dois dias depois de matar os pais. Segundo
ele, a criança chorava muito e perguntava pelo pai e pela mãe.

As autoridades bolivianas avaliam a possibilidade de entregar
o acusado ao Brasil com base em uma cooperação jurídico-in-
ternacional.

Em 8 de janeiro, os corpos de Jesús Reynaldo Condori Sani-
zo, da mulher dele, Irma Morante Sanizo e do filho Gian Abner
Morante foram encontrados esquartejados em sacos de plásti-
cos, acondicionados em malas, em uma casa em Itaquaquecetu-
ba, região metropolitana paulista.

A suspeita é que a motivação do crime tenha sido financeira.
(Agencia Brasil)

Brasil vai instalar
centro de ajuda para

venezuelanos
 em Roraima

O governo do Brasil vai instalar um centro de distribuição de
ajuda humanitária em Roraima, na fronteira com a Venezuela. A
decisão foi anunciada  na segunda-feira (11) durante reunião en-
tre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a nova
embaixadora María Teresa Belandria, designada para função há
seis dias por Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente in-
terino da República.

“Agradecemos a todo o povo do Brasil, que entende as ne-
cessidades de todo o povo venezuelano e que não teve tipo al-
gum de resistência [ao povo venezuelano]”, disse María Teresa
Belandria.

“Espero que logo acabe o pesadelo e que o governo legítimo
do presidente Juan Guaidó possa avançar em uma relação mais
firme”, acrescentou a embaixadora, informando que aguarda a
alta médica do presidente Jair Bolsonaro para se reunir com ele.

Não está definido se o centro de distribuição será instalado
em Pacaraima e Boa Vista. A recém-nomeada embaixadora disse
que terá encontros nos próximos dias com o grupo de trabalho
responsável pela ajuda humanitária coordenado  pelos ministéri-
os da Defesa e Saúde.

Segundo María Teresa Belandría, a população venezuelana
precisa de alimentos, medicamentos, além de apoio logístico,
transporte e segurança.

De acordo com a comitiva venezuelana, formada pela embai-
xadora e o deputado Lester Toledo, da Assembleia Nacional, que
estará na coordenação do apoio ao centro de distribuição a ser
instalado em Roraima, doações de outros países, como os que
compõem o Grupo de Lima, dos Estados Unidos, Canadá e da
Europa, devem passar também pelo Brasil.

O Brasil deve participar da ajuda humanitária também com
apoio político e das agências, além de instituições internacio-
nais.

Reconhecimento
María Teresa Belandria disse que durante o encontro com

Araújo entregou as cartas credenciais e apresentou-se para assu-
mir a representação em Brasília. Porém, ela não poderá se insta-
lar na Embaixada da Venezuela, pois os representantes do gover-
no Nicolás Maduro permanecem no local.

Além do Brasil, vários países, como a maioria que integra o
Grupo de Lima, Estados Unidos, e vários da União Europeia, re-
conheceram o governo de Guaidó. Questionada se Maduro per-
manecer no poder como ficará sua situação, a embaixadora afir-
mou que tal hipótese não estava em consideração. “Não trabalha-
mos com esse cenário”, afirmou María Teresa Belandria.

Ao ser indagada sobre a impossibilidade de ocupar a embai-
xada em Brasília, María Teresa Belandria disse que “não precisa-
mos de um prédio”. Na semana passada, ela se reuniu com o chan-
celer brasileiro em Washington, nos Estados Unidos.

Em relação às dificuldades de acesso ao território venezue-
lano, o deputado Toledo foi objetivo. “Como entrar? Com gente
e acompanhamento das pessoas que querem mudança”, disse o
parlamentar, lembrando que há falsas informações cercando a
ajuda humanitária e inclusive informando que os medicamentos
são inadequados. (Agencia Brasil)

Instituições financeiras re-
duziram pela quarta vez seguida
a previsão para a inflação neste
ano. De acordo com pesquisa
do Banco Central (BC), a pre-
visão para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) passou, desta vez, de
3,94% para 3,87%. A projeção
é do boletim Focus, uma publi-
cação semanal do BC, com es-
timativas de instituições finan-
ceiras para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2020, a previsão para
o IPCA permanece em 4%.
Para 2021 e 2022 também
não houve alteração na esti-
mativa: 3,75%.

A meta de inflação deste
ano, definida pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN), é

4,25%, com intervalo de tole-
rância entre 2,75% e 5,75%.
A estimativa para 2020 está
no centro da meta (4%). Essa
meta tem intervalo de 1,5 pon-
to percentual para cima ou para
baixo. Para 2021, o centro da
meta é 3,75%, também com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual. O CMN ain-
da não definiu a meta de infla-
ção para 2022.

Para controlar a inflação e
alcançar a meta, o BC usa como
principal instrumento a taxa bá-
sica de juros, a Selic. Para o
mercado financeiro, a Selic
deve permanecer no seu míni-
mo histórico de 6,5% ao ano,
até o fim de 2019. Para o final
de 2020, a estimativa para a taxa
é 8% ao ano, assim como a pre-

visão para 2021 e 2022.
A Selic, que serve de refe-

rência para os demais juros da
economia, é a taxa média cobra-
da nas negociações com títulos
emitidos pelo Tesouro Nacio-
nal, registradas diariamente no
Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic).

A manutenção da Selic,
como prevê o mercado finan-
ceiro neste ano, indica que o
Copom considera as alterações
anteriores nos juros básicos su-
ficientes para chegar à meta de
inflação.

Ao reduzir os juros básicos,
a tendência é diminuir os cus-
tos do crédito e incentivar a
produção e o consumo. Para
cortar a Selic, a autoridade mo-
netária precisa estar segura de

que os preços estão sob contro-
le e não correm risco de ficar
acima da meta de inflação. Quan-
do o Copom aumenta a Selic, o
objetivo é conter a demanda
aquecida, e isso causa reflexos
nos preços porque os juros mais
altos encarecem o crédito e es-
timulam a poupança.

Crescimento econômico
A projeção para a expansão

do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – foi
mantida em 2,50%, em 2019 e
nos próximos três anos.

A previsão do mercado finan-
ceiro para a cotação do dólar
permanece em R$ 3,70 no final
deste ano e em R$ 3,75, no fim
de 2020. (Agencia Brasil)

GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93
COMUNICADO AO MERCADO

Ref. Termo de Securitização para a Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Série da 9ª 
Emissão (respectivamente, “CRA” e “Emissão”) da Gaia Agro Securitizadora S.A. (“Securitizadora”). GAIA AGRO 
SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, na Vila 
Nova Conceição, na Capital do Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93, na qualidade 
de emissora da 1ª Série da 9ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio - CRA, com lastro em recebíveis de 
responsabilidade da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações (“CMAA”) e sua controlada, vem informar 
o quanto segue. A Securitizadora foi informada pela CMAA sobre a reorganização societária em seu grupo econômico 
(“Reorganização”) e apresentou, a pedido da Securitizadora, dados e documentos em suporte à Reorganização, 
inclusive anuência de outros credores, que demonstraram o fato de a Reorganização não se enquadrar nas hipóteses 
de vencimento antecipado previstas no respectivo lastro e no Termo de Securitização.

São Paulo 11 de fevereiro de 2019.
GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Índice de Clima Econômico volta para
patamar positivo depois de um ano

O Índice de Clima Econômi-
co do Brasil registrou, em janei-
ro, o primeiro índice positivo
depois de três trimestres com
patamar negativo. O Brasil teve a
maior alta da América Latina, ao
passar de -33,9 pontos para 3,6
pontos, em uma escala de 200
pontos (que varia de menos 100
a 100). Na última pesquisa, feita
em outubro de 2018, a pontuação
era de menos 33,9 pontos.

A última vez que o Brasil ti-
nha registrado uma pontuação
acima de zero havia sido em ja-
neiro de 2018 (4,3 pontos). Na

média dos últimos dez anos, no
entanto, o país ainda registra uma
pontuação negativa (menos 9,9
pontos). A pesquisa, realizada pela
Fundação Getulio Vargas (FGV),
se baseia na avaliação de especi-
alistas de economia do país.

O que puxou a melhora do
indicador foi o Índice de Expec-
tativas, que registrou 88 pontos
em janeiro. Em outubro de 2018,
a pontuação era de 25,9 pontos.

Já o Índice da Situação Atual,
apesar de apresentar melhora,
continuou em patamar negativo
em janeiro (-56 pontos). Em ou-

tubro do ano passado, a pontua-
ção era de menos 77,8 pontos.

A pesquisa também é reali-
zada em outros países, em co-
laboração com o instituto ale-
mão Ifo. Na média, o Indicador
de Clima Econômico da Amé-
rica Latina teve uma leve me-
lhora de outubro para janeiro,
apesar de continuar em patamar
negativo, ao passar de -10,7
para -9,1 pontos.

Entre os 11 países latino-
americanos pesquisados, o Bra-
sil está em sexto lugar, atrás de
Paraguai (23,6 pontos), Chile

(13,6), Bolívia (12,4), Colôm-
bia (8,8) e Peru (5,5). O país
está à frente de Argentina (-
30,8), Equador e México (-
41,9), Uruguai (-18,9) e Vene-
zuela (-100).

Entre os Brics, o Brasil está
atrás apenas da Índia (10,4 pon-
tos) e à frente de Rússia (-22,1),
África do Sul (-33,7) e China (-
38,8). Outros países e regiões
pesquisados são União Euro-
peia (-13), Estados Unidos (-
2,9), Japão (-18,9), Alemanha
(11,5), França (-23,8) e Reino
Unido (-46,7). (Agencia Brasil)

Brasil, EUA e México lideram produção
de energia eólica nas Américas

 Brasil, os Estados Unidos e
o México despontam como lí-
deres na produção de energia
eólica nas Américas, segundo
dados recentes do Conselho
Global de Energia Eólica (Glo-
bal Wind Energy Council –
GWEC, na sigla em inglês).
Como um todo, as Américas do
Norte, Sul e Central responde-
ram por 25% do total da capaci-
dade instalada global dessa ener-
gia em 2018.

Segundo o GWEC, a capa-
cidade instalada total de ener-
gia eólica nas Américas agora
totaliza 135 GW – aumento de
12% em relação a 2017. A ex-
pectativa é que a procura por
esse tipo de energia na região
continue, e a organização pre-
vê a adição de 60 GW em no-
vas capacidades eólicas entre
2019 e 2023.

Sediado em Bruxelas, na Bél-
gica, o GWEC é um órgão que
representa o setor de energia
eólica global, reunindo mais de
1,5 mil empresas e organiza-
ções em mais de 80 países, in-
cluindo fabricantes, institutos
de pesquisa, associações naci-
onais de energia eólica, forne-
cedoras de energia, empresas

financeiras e seguradoras.

No Brasil
Líder em energia eólica na

América do Sul, o Brasil adici-
onou 2 GW de capacidade eóli-
ca à sua matriz energética em
2018 e leiloou capacidade des-
se tipo de energia a preços com-
petitivos em nível global de U$
20 por MWh, segundo o GWEC.

A informação é confirmada
pelo secretário de Planejamen-
to e Desenvolvimento Energéti-
co do Ministério das Minas e
Energia, Reive Barros. Segundo
ele, o Brasil tem hoje capacida-
de instalada de produção de ener-
gia eólica de 14,7 GW. “Isso re-
presenta, na matriz energética
brasileira, cerca de 8% do total.
A meta é que daqui a 10 anos este
percentual suba para 13%.”

O secretário disse que a Re-
gião Nordeste responde por
85% da produção de energia eó-
lica brasileira, com destaques
para os estados do Piauí, Rio
Grande do Norte e Bahia, nesta
ordem. “Num prazo mais longo,
contudo, a Bahia deverá assumir
a liderança, por suas dimensões
territoriais e potencialidades.”

Para este ano, Barros diz que

estão previstos dois leilões para
implantar parques eólicos no
país. Um no primeiro semestre,
a ser implantado em quatro anos,
e outro no segundo semestre,
com prazo de implantação de
seis anos. “Nossa meta para a
energia eólica no Brasil é cres-
cer 2,2% ao ano.”

Américas
Os dados mais recentes di-

vulgados pelo GWEC mostram
que em 2018 a capacidade ins-
talada de energia eólica das três
Américas foi de 11,9 GW – au-
mento de 12% em relação a 2017.
Na América do Norte (Canadá e
EUA), houve aumento de 10,8%
na capacidade adicionada em re-
lação a 2017. Já na América Lati-
na, a adição de capacidades cres-
ceu 18,7% em relação a 2017.

Segundo o GWEC, na Amé-
rica Latina, o compromisso com
leilões serviu para impulsionar
o desenvolvimento do setor. A
expectativa é que a região con-
tinue a crescer na área eólica em
2019, com expansão maior da
cadeia de suprimentos.

“O desenvolvimento do mer-
cado de energia eólica na Amé-
rica Latina se mostra bastante

positivo. O Brasil realizou no-
vamente leilões de grande esca-
la e esperamos que o primeiro
leilão na Colômbia ocorra este
mês de fevereiro. Outros inves-
timentos na cadeia de suprimen-
tos por parte das principais fa-
bricantes de equipamentos ori-
ginais na Argentina comprovam
o potencial do mercado no lon-
go prazo”, disse Ben Backwell,
diretor do GWEC.

Por causa de sua forte carac-
terística ecológica, a geração de
energia eólica contribui de for-
ma significativa para ajudar os
países a cumprirem com suas
metas previstas em acordos in-
ternacionais sobre o clima. O
crescimento desse tipo de ener-
gia é parte fundamental da solu-
ção para reduzir emissões de
gases, fortalecer a segurança
energética, reduzir custos e au-
mentar o investimento em eco-
nomias locais.

De acordo com Karin Ohlen-
forst, diretora de Inteligência de
Mercado do GWEC, “o cresci-
mento da energia eólica na Amé-
rica do Sul, em particular, com-
prova como essa fonte energé-
tica é competitiva nos mercados
de leilão”. (Agencia Brasil)

Sebrae e CNI oferecem vagas em
cursos para micro e pequena indústrias

Uma iniciativa da  Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI) e do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresa (Sebrae) deve atender
cerca de 900 empresas de 16
estados neste ano, com ativida-
des de capacitação em solução
de desafios comuns a negócios
do mesmo ramo, em regiões es-
pecíficas. Ao todo, serão 48 pro-
jetos em 12 setores diferentes,
como cerâmica, gráfico, alimen-
tos e bebidas, têxtil, panificação

e madeira e móveis. 
De acordo com a CNI, serão

investidos R$ 6,3 milhões nas
ações, vinculadas ao Programa
de Apoio à Competitividade das
Micro e Pequenas Indústrias
(Procompi). Os projetos estão
na fase de cadastro de interes-
sados e serão executados pelas
federações estaduais de indústri-
as e núcleos regionais do Se-
brae. Cada ação reúne entre 15
e 20 empresas. “Nosso objetivo
é apoiar indústrias de pequeno

porte a melhorar seu desempe-
nho por meio de consultorias e
capacitação. Cada projeto é de-
senhado para atender a demanda
de um setor específico”, diz a
coordenadora do Procompi pela
CNI, Suzana Peixoto. 

Entre os 48 projetos aprova-
dos para este ano estão incluí-
dos uma ação para desenvolver
a indústria cerâmica da Zona da
Mata e do Agreste de Alagoas; a
qualificação de empresários em
produção enxuta para diminuir

desperdícios na produção de
plástico no Vale dos Sinos, no
Rio Grande do Sul; e o ofereci-
mento de consultoria em design
thinking para indústrias de be-
bidas em Curitiba. Todas as re-
giões do país têm ações previs-
tas. 

Para mais detalhes, as em-
presas devem buscar as federa-
ções de indústrias ou os núcle-
os regionais do Sebrae de seu
estado. Os contatos estão no site
do Procompi.  (Agencia Brasil)

Bolsa cai 0,98%, e dólar
tem alta de 0,77%

O Ibovespa, principal indica-
dor do desempenho das ações
mais negociadas na B3, antiga
BM&F Bovespa, encerrou o pre-
gão de segunda-feira (11) em
queda de 0,98%, aos 94.412
pontos. O recorde do índice, de

98.588 pontos, foi registrado no
último dia 4.

Dentre as ações que com-
põem o Ibovespa, os papéis que
mais valorizaram foram Cielo
ON (4,34%), Braskem (3,63%)
e Gol (2,92%). As ações que

mais caíram foram Sabesp ON
(9,34%), Marfrig ON (3,71%) e
Bradespar (3,39%).

Os papéis mais negociados
foram os da Vale ON, com que-
da de 2,64%, Petrobras PN,
com queda de 1,15%, e ItauUni-

banco, que caíram 1,13%.
O dólar comercial fechou o

dia em alta de 0,77%, cotado a
R$ 3,76. O euro também se va-
lorizou. Subiu 0,36% e encerrou
o dia vendido a R$ 4,24. (Agen-
cia Brasil)



Boechat, um jornalista de estilo
próprio marcado pelo humor ácido
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SARDINHA. O governo estabeleceu quota tarifária para im-
portação de 120 mil toneladas de sardinhas e sardinelas com alí-
quota reduzida de 10% para zero. A quota poderá ser utilizada no
período de 12 meses. Há atualmente um cenário de declínio da
captura nacional do peixe e de expansão da capacidade produtiva
da indústria nacional de pescados em conserva.

LEITE EM PÓ. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
informou na sexta-feira (8) que estão em estudo no governo
medidas para resolver o problema provocado pela suspensão da
taxa de anti-dumping para a importação de leite em pó, integral
ou desnatado oriundo da União Europeia e da Nova Zelândia. Uma
das medidas em estudo, de acordo com a ministra, é o aumento
temporário do imposto de importação do leite em pó da alíquota
atual, de 28%, para cerca de 42%.

BRUMADINHO. O Ministério da Agricultura, solicitou ao
Banco do Brasil a suspensão dos contratos firmados por pro-
dutores rurais que foram atingidos pelo rompimento da barra-
gem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. A ministra pediu
ainda que os agricultores sejam atendidos pelo seguro previs-
to no financiamento do programa. Segundo a Secretaria de
Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF) do Mapa, do
total de 182 Declarações de Aptidão ao Pronaf que foram
emitidas para produtores de Brumadinho no ano passado, fo-
ram firmados 52 contratos.

ISRAEL. A ministra da Agricultura, se reuniu na tarde de quar-
ta-feira (6) com o presidente da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, e com o embaixador de
Israel no país, Yossi Shelley, para discutir propostas que permi-
tam o uso racional da água e tecnologias que aumentem a produ-
ção agropecuária no semiárido. Israel é referência em tecnolo-
gias de dessalinização, reuso de água para abastecimento e con-
sumo da população, e em agricultura irrigada. 

CRESCIMENTO. A produtividade da agropecuária entre
1975 e 2017 tem impulsionado o setor, graças à evolução anual a
uma taxa média de 3,43%, superior ao da agricultura americana,
de 1,38% ao ano. Em período mais recente, de 2000 a 2017, a
média brasileira alcançou 3,8 % ao ano. De acordo com a Secre-
taria de Política Agrícola (SPA), do Ministério da Agricultura,
influenciou a produtividade as políticas setoriais, o aumento de
investimentos, o financiamento através do crédito rural, a aber-
tura de mercados externos a produtos nacionais e a adoção de
novos sistemas de produção.

CSA. O conceito de uma Comunidade que Sustenta a Agri-
cultura (CSA) apresenta uma prática de sucesso para um desen-
volvimento agrícola sustentável, com produção e distribuição de
produtos agroecológicos de uma forma direta (agricultor % con-
sumidor), criando confiança e estreitando as relações entre quem
produz e quem consome. Um grupo de consumidores se com-
promete a cobrir o orçamento da produção agrícola e, em con-
trapartida, recebe os alimentos produzidos pelo agricultor. 

COAGRICULTORES. Recentemente, foi criado em Santos
um grupo de CSA, chamado “CSA Acerola”, composto por 30
coagricultores e um agricultor. O grupo conta com o apoio da
CSA-Brasil, da CATI Regional São Paulo e da instituição “Espa-
ço Ser Vivo” de Santos. Tal grupo vem participando de encon-
tros, reuniões, mutirões realizados na área produtiva e no dia 30
de janeiro foi promovido um evento na sede do “CSA Acerola”. 

STARTUPS. O Sistema CNA/Senar/Instituto CNA realizou
durante dois dias um evento preparatório para as equipes que vão
mapear, a partir dessa semana, as startups voltadas para o agro
existentes em todo o País. O primeiro passo foi nivelar a equipe
técnica das Administrações Regionais do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) e das Federações de Agricultura e
Pecuária da Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Sul e Rondônia.

MAPEAMENTO. A Embrapa Territorial iniciará, neste ano,
um projeto para “Mapeamento de níveis de degradação de pasta-
gens do bioma Cerrado por meio de geotecnologias”. O pesqui-
sador Sérgio Galdino pontua que a iniciativa deve trazer avanços
na precisão de informações disponíveis sobre o tema no Brasil.
Isso porque serão utilizadas imagens de satélites com resolução
de 30 metros e 10 metros e haverá um extenso trabalho de cam-
po para ajuste e validação dos modelos – está prevista a coleta de
4.200 amostras.

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos
morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, Re-
pública do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se in-
teressou pelo setor do agronegócio, onde agora tem esta
coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Tam-
bém é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publica-
da no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s):
Mapa, CATI, CNA, Embrapa)

O jornalista Ricardo Boe-
chat, de 66 anos, nasceu em Bu-
enos Aires, na Argentina, quan-
do o pai Dalton Boechat, diplo-
mata, estava a serviço do Minis-
tério das Relações Exteriores.
Dono de um humor ácido, usava
essa característica para noticiar
fatos e criticar situações. O tom
era frequente nos comentários
de rádio, televisão e também na
imprensa escrita.

Nos anos 1970, Boechat co-
meçou no jornalismo no Diário
de Notícias como assistente do
colunista Ibrahim Sued. Do Di-
ário de Notícias, seguiu com
Sued para O Globo em que tra-
balhou por 14 anos. Também foi

chefe de reportagem da Rádio
Nacional, em 1973.

Boechat foi para o Jornal do
Brasil, no início dos anos 1980,
após briga com Sued. Logo de-
pois retornou ao O Globo para
assumir a Coluna do Swann. Ele
teve uma breve passagem pela
Secretaria de Comunicação do
governo Moreira Franco, no Rio
de Janeiro, em 1987.

Depois, ao voltar para O
Globo, o jornalista ganhou sua
própria coluna: Boechat. Nesta
época, o jornal estabelecia a li-
nha editorial de ter dois colunis-
tas sociais de prestígio: Ricar-
do Boechat e Zózimo Barroso
do Amaral.

Em 1997, passou a ser co-
mentarista no telejornal Bom Dia
Brasil, na Rede Globo. Nesta épo-
ca, sua coluna era a mais lida no
jornal carioca e uma referência
nos jornais impressos, pautando
dezenas de redações pelo país.

Em 2006, foi para o grupo
Bandeirantes. Pela manhã, apre-
sentava um programa com seu
nome dividido em duas partes:
uma nacional e outra dedicada ao
Rio de Janeiro. À noite, era o
âncora do Jornal da Band. Tam-
bém escreveu para os jornais O
Dia e O Estado de SPaulo.

Boechat teve diferentes car-
gos nas redações em que passou,
mas sempre manteve a veia jor-

nalística, talvez a sua maior ca-
racterística profissional. Ele ga-
nhou três prêmios Esso: em
1989, 1992 e 2001. Venceu oito
vezes o Prêmio Comunique-se.

Flamenguista, foi atleta assí-
duo na pelada de fim de semana,
que reunia artistas e jornalistas
no Alto da Boavista, no Rio de
Janeiro, durante muitos anos. Em
2008, escreveu Copacabana Pa-
lace: um hotel e sua história. Or-
ganizado por Cláudia Fialho, que
por 17 anos foi relações públi-
cas do hotel, o livro conta a his-
tória dos bastidores do cinco es-
trelas mais famoso do país. Boe-
chat deixa mulher, cinco filhas e
um filho. (Agencia Brasil)

Onyx: classificação de rompimento
de barragens pode ser alterada

O chefe da Casa Civil da
Presidência da República, mi-
nistro Onyx Lorenzoni, infor-
mou na segunda-feira (11) que
o governo estuda mudar a clas-
sificação de rompimento de
barragens – atualmente é con-
siderado desastre natural, o que
permite acesso mais rápido das
vítimas aos  recursos do Fundo
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS).

 “O FGTS é um recurso da
pessoa, que, ao longo da sua
vida, vai acumulando. Não é jus-
to que um terceiro dê causa, e a
pessoa tenha que entrar com
seu próprio recurso”, disse o
ministro.

A Lei 8.036/1990, que trata
do FGTS, permite que os bene-
ficiários movimentem suas con-
tas em caso de “necessidade pes-
soal, cuja urgência e gravidade
decorra de desastre natural”.

Após o rompimento da bar-
ragem da Samarco, em Maria-
na, Minas Gerais, em 2015,
esse tipo de acidente passou a
ser equiparado a desastre natu-
ral para que as vítimas pudessem
movimentar esses recursos. Na
tragédia de Mariana, morreram
19 pessoas.

Análise
Depois de reunião no Mi-

nistério do Desenvolvimento

Regional, Onyx disse que a Casa
Civil prepara análise sobre o
tema, que será discutido, no Pa-
lácio do Planalto. Ele coordena-
rá as discussões com represen-
tantes de diversos ministérios
para acompanhamento da situa-
ção do rompimento da barragem
da empresa Vale em Brumadi-
nho, a 57 quilômetros de Belo
Horizonte, no último dia 25.

Na manhã de segunda-feira,
Onyx esteve também nos minis-
térios da Infraestrutura e da
Agricultura. Ele disse que a se-
mana toda será dedicada a visi-
tas a cada um dos ministérios,
e a primeira pauta abordará sem-
pre de questões que envolvam

ações para recuperação de Bru-
madinho.

Há dois dias, o balanço da
Defesa Civil de Minas Gerais
informava que o acidente em
Brumadinho confirmava 157
mortes e 165 pessoas desapa-
recidas. É considerada a pior
tragédia humana da história
recente.

Onyx reúne ainda os princi-
pais temas que cada pasta quer
encaminhar ao Congresso Na-
cional. De acordo com o minis-
tro, o governo tem o objetivo
de ser “muito econômico em
medidas provisórias para con-
centrar as questões nas refor-
mas”. (Agencia Brasil)

Sobe para 160 número de mortos
identificados em Brumadinho

Subiu para 160 o total de óbitos
identificados após o rompimento da
barragem da Mina Córrego do Fei-
jão, em Brumadinho (MG).

De acordo com balanço di-
vulgado  na segunda-feira (11),
pelo Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Minas Gerais, nove mor-

tos ainda não foram identifica-
dos e 160 pessoas seguem de-
saparecidas – entre funcionári-
os da Vale, terceirizados que
prestavam serviços à minerado-
ra e membros da comunidade.

No 18º dia de buscas, as ope-
rações contam com um efetivo

de 376 homens, incluindo 158
militares de Minas Gerais, 132
de outros estados e 63 da Força
Nacional. Há também 22 volun-
tários que auxiliam as equipes.
A tragédia deixou ainda 138 pes-
soas desabrigadas.  

Os bombeiros continuam  as

buscas por vítimas na região de
Brumadinho, onde a barragem da
mineradora Vale, se rompeu, no
dia 25 de janeiro, e um mar de
lama atingiu casas, uma pousada,
o refeitório da empresa e outros
locais, deixando mortos e desa-
parecidos. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

VITOR CHIARI MARQUES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO
EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (01/12/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SANTOS, SP,
FILHO DE CLAUDIO LUIS CAETANO MARQUES E DE AUREA LUZIA APARECIDA CHIARI MARQUES.
MARCELA KESHICHIAN, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/01/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM
SÃO PAULO, SP, FILHA DE VARTAN HIMAYAK KESHICHIAN E DE MARCIA REGINA KESHICHIAN.

RAFAEL MACHADO GONÇALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/06/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE PAULO POLICARPO DE MELLO GONÇALVES E DE TERESA
CRISTINA MACHADO GONÇALVES. ANA CAROLINA ORSINI MACHADO DE SOUSA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/06/
1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LINCOLN MACHADO DE
SOUSA E DE SUZANA CANTANHEDE ORSINI MACHADO DE SOUSA.

VITOR HENRIQUE PAGANI ARANTES,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/10/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ARANTES E DE ALDA LÉA PAGANI ARANTES.
TAMARA BOSCOLO BERGAMINI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/07/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE CESAR BERGAMINI E DE MARIA DE LOURDES BOSCOLO BERGAMINI.

FREDERICO MIOTTI WIESEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP  NO DIA (11/08/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE RAUL MIGUEL WIESEL E DE RENATA DIANA MIOTTI WIESEL. ANA CECILIA SANTOS
DE ASSIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM NANUQUE, MG NO
DIA (27/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADAUTIVO
MEDEIROS DE ASSIS E DE NÁGILA MEIRUS MENDES SANTOS DE ASSIS.

ÍCARO BARROS VENTURI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PILOTO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (04/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOSÉ VENTURI JUNIOR E DE MARIA ELISABETE BARROS VENTURI. STELLA DA SILVA
CALDERONE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (31/08/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE
CLAUDIO CALDERONE E DE ISABEL CRISTINA DA SILVA CALDERONE.

ATUL KUMAR TANEJA,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO, NASCIDO EM
FLORIANÓPOLIS, SC NO DIA (25/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE INDER JUT TANEJA E DE PARKASH TANEJA. BRUNA COLABONO PEREIRA BOTTER,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIOMÉDICA, NASCIDA EM MARÍLIA, SP NO DIA (04/10/
1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ELVIS PAULO ROQUE
BOTTER E DE CARLA ANDREA COLABONO PEREIRA BOTTER.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041218-58.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a EGA Promotora Negócios e Participações Ltda.-ME CNPJ 17.207.692/0001-46, que Maria D Neuza Almeida 
Hanzava ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando nulo de pleno direito os contratos objetos da 
presente ação, bem como o débito inexigível, condenando os Bancos Réus a restituir EM DOBRO à Autora os valores 
descontados em sua folha de pagamento no valor de R$6.766,48(ago/18), condenando os Réus ao pagamento de indenização 
na importância de R$9.540,00, atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a 
ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2018.                                                              [12,13] 

Jair Bolsonaro tem alta da
Unidade Semi-Intensiva 

Agência determina inspeções diárias
em mineradoras com barragens

A Agência Nacional de Mi-
neração (ANM) informou  na
segunda-feira (11) que determi-
nou às mineradoras que façam
inspeções diárias em barragens
de rejeito classificadas como al-
teamento a montante, do mesmo
tipo da que rompeu em Brumadi-
nho, no último dia 25 . As infor-
mações sobre as inspeções deve-
rão ser enviadas para o Sistema In-
tegrado de Gestão de Segurança
de Barragens de Mineração.
Quem não cumprir a determina-
ção poderá ser multado e até ter a
barragem interditada.

As empresas que possuem
este tipo de barragem deverão
apresentar no prazo de até 30
dias Declaração de Condição de
Estabilidade (DCE) da barragem.
A declaração deve levar em con-
sideração “todos os estudos ne-
cessários à verificação da efetiva
condição da estrutura, incluindo
estudo de susceptibilidade à lique-
fação para condição não drenada,
sob pena de sanções previstas na
regulamentação vigente, incluin-
do multas e interdições”.

Além disso, as empresas te-
rão que realizar  na barragem,
reservatório e área de influência

da estrutura inspeção com mé-
todos indiretos, tais como geo-
física, microssísmica ou outros
métodos que possam apoiar as
análises do comportamento no
interior da barragem, de modo a
complementar as informações
sobre o estado da barragem, des-
de que não interfira na condição
de estabilidade da estrutura e
antecipar até o dia 30 de abril a
instalação das sirenes.

A agência expediu ainda ou-
tras determinações, que valem
para todos os tipos de barragem.
As empresas deverão informar
quais foram as providências ado-
tadas, após o rompimento da bar-
ragem de Brumadinho, quanto à
segurança das barragens em ra-
zão do risco e do dano potencial
associado. O prazo para o envio
de informações é três dias.

Elas também deverão infor-
mar, no mesmo prazo, alguma
ação urgente que tenham adota-
do e/ou que venham a adotar para
imediatas providências, seja
quanto à prevenção, controle,
mitigação e prevenção de risco
e de dano potencial associado.

As empresas com barragens
terão o prazo de 15 dias para atu-

alizar o Plano de Atendimento a
Emergência de Barragem da
Mineração. Elas deverão apre-
sentar o mapeamento sobre a
existência de instalações de su-
porte aos empreendimentos lo-
calizados na área de influência
das barragens, “avaliando, de

imediato, a necessidade de re-
moção dessas instalações com
vistas a resguardar a integridade
dos trabalhadores desses empre-
endimentos, quantificando as
pessoas potencialmente afeta-
das na Zona de Autossalvamen-
to”. (Agencia Brasil)

O presidente da República,
Jair Bolsonaro, recebeu alta na
manhã de segunda-feira (11) da
Unidade de Terapia Semi-in-
tensiva, após melhora do qua-
dro clínico, e está internado
em apartamento no Hospital
Israelita Albert Einstein, infor-
mou boletim médico divulga-
do na segunda-feira.

O presidente não tem dor,
nem febre e segue com melho-
ra do quadro pulmonar. Na úl-
tima semana, ele havia sido di-
agnosticado com pneumonia.
Foi suspensa a nutrição paren-
teral (endovenosa) e introduzi-
da dieta sólida leve e mantido
o suplemento nutricional.

Estão sendo mantidas tam-
bém as medidas de prevenção
de trombose venosa, realiza-
dos exercícios respiratórios,
de fortalecimento muscular e
períodos de caminhada fora do
quarto.

Por ordem médica, as visi-
tas permanecem restritas.

Jair Bolsonaro  autorizou,
nesta segunda, o afastamento
do país do ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, que
participará, de 12 a 15 de fe-
vereiro, em Washington
(EUA), da primeira conferên-
cia humanitária do governo in-
terino da Venezuela, informou
o porta-voz. (Agencia Brasil)
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Meia Maratona SP terá a presença
do bicampeão Giovani dos Santos
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O Circuito TRIDAY Seri-
es terá um novo status em
2019. A competição, criada
pela Unlimited Sports, será o
Campeonato  Brasileiro de
Triathlon Sprint, bem como o
Campeonato Brasileiro de
Paratriathlon. Das oito etapas
programadas para a tempora-
da, cinco somarão pontos
para definir os campeões
brasileiros - Maceió, Rio de
Janeiro, Florianópolis, USP e
Brasília. Dessa forma, os
atletas federados inscritos
nas disputas participarão do
ranking nacional para uma
eventual convocação para o
Mundial de Triathlon da ca-
tegoria (Sprint).

Essa nova parceria com a
CBTri tem como objetivo fo-
mentar o triatlo no Brasil,
apostando justamente no tra-
balho realizado recentemen-
te pela entidade. Já o Circui-
to  TRIDAY Series, por sua
vez, dá mais um passo impor-
tante no incentivo ao espor-
te no país, sendo o campeo-
nato de maior expressão na-
cional.

Nestas etapas definidas, o
processo de inscrição para a
modalidade Sprint possuirá
uma particularidade, na qual
o atleta deverá concluir sua
inscrição optando entre duas
categorias:

1) Atleta federado.
Opções exclusiva para os

atletas federados ou que de-
sejam se federar.  Qualquer
atleta pode solicitar sua fili-
ação à Federação local (es-
tado de residência), indepen-
dentemente de performance
e/ou objetivos futuros e, des-
ta forma, somar pontos que
pode levá-lo à classificação
para Mundiais de Triathlon.

- O registro federativo
deve ser realizado por meio
link disponível no site, que
também estará disponível no
momento da inscrição.

- O regulamento publica-
do pela CBTri sobre o pro-
cesso de classificação para
Mundiais também pode ser
encontrado  no site.

2) Atleta não federado.
Opção obrigatória aos

atletas que não desejarem se
filiar a nenhuma Federação,
tampouco tenham objetivos

Etapas do Circuito TRIDAY
Series 2019 formarão o

Campeonato Brasileiro de
Triathlon – Sprint
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Circuito TRIDAY Series 2019

em relação aos Mundiais,
mas ainda assim desejarem
competir  na modalidade
SPRINT do evento. Para tan-
to, será necessário o paga-
mento de uma taxa chamada
de “day use”, valendo-se do
mesmo procedimento adota-
do por federações no exte-
rior. Os links para pagamen-
to das taxas também serão
disponibilizados durante o
processo de inscrição.

A filiação a uma Federa-
ção ou o pagamento do “day
use” é obrigatória apenas aos
atletas que se inscreverem
na modalidade Sprint, nas
etapas citadas. Para os atle-
tas da modalidade Olímpica,
e etapas não citadas (Sprint
ou Olímpico), não será ne-
cessária a filiação junto às
Federações locais ou paga-
mento de day use.

Os atletas que optarem
pela opção de Federação ou
Day use deverão ter as res-
pectivas taxas quitadas até o
dia da entrega de kit de cada
etapa. O atleta que não esti-
ver com a situação regulari-
zada até este momento, não
poderá retirar o kit e parti-
cipar da prova, tampouco terá
o valor da inscrição reem-
bolsado.

Para dúvidas sobre o
Campeonato Brasileiro de
Triathlon, por favor enviar
um email  para
triathlonbrasil@cbtri.org.br. 

O calendário do Circuito
TRIDAY Series em 2019 é o
seguinte:

1 - 24/3 - Riacho Grande
(SP);  2 -  14/4 -  Maceió
(AL); 3 - 12/5 - Rio de Ja-
neiro (RJ); 4 - 18/8 - Flori-
anópolis (SC); 5 - 25/8 - USP
(SP); 6 - 8/9 - Brasília (DF);
7 - 13/10 - Riacho Grande
(SP); 8 - 24/11 - Belo Hori-
zonte (MG).

O Circuito TRIDAY Seri-
es é organizado pela Unlimi-
ted Sports e realizado pela
Associação Brasileira Espor-
tiva Social e Cultural Endu-
rance (ABEE). Conta com o
patrocínio da Mizuno e apoio
das secretarias de Turismo,
Esporte e Cultura de cada es-
tado, dos governos estaduais
e prefeituras. Mais informa-
ções nos sites oficiais:
www.ironmanbrasil.com.br e 
www.triday.com.br   

13ª Meia Maratona de São Paulo

A Meia Maratona Internaci-
onal de São Paulo apresenta um
equilíbrio no número de títulos
conquistados por brasileiros e
estrangeiros. São seis títulos
para cada lado e a 13ª edição,
marcada para o dia 17 de feve-
reiro, desempatará essa disputa
particular de uma das principais
provas do país no gênero. A pro-
va, com 21.097 metros por ruas
e avenidas da cidade, além de uma
disputa de 5k, reunirá as feras do
atletismo nacional, com destaque
para o bicampeão Giovani dos
Santos, mas uma vez cotado para
brigar pelo topo do pódio.

A largada e a chegada serão
na Praça Charles Miller, s/nº,
no Pacaembu. A programação
prevê o início às 6h45, com a ca-
tegoria Cadeirante, vindo depois, 
às 6h55, a largada da Elite femini-
no, e às 7h a largada da Elite mas-
culino e pelotão geral (atenção,
pois o Horário de Verão acaba no
dia 16). A retirada do chip corte-
sia, juntamente com o kit de parti-
cipação, será no dia 15 de feverei-
ro, das 11h às 21h, e no dia 16, das
11h às 17h, na Loja Centauro - Sho-

pping West Plaza - Avenida Antár-
tica, 380 - Bloco A - Piso 2 - Água
Branca.

O mineiro Giovani dos San-
tos chega para a edição deste ano
com dois títulos, obtidos em
2013 e 2016, além de um segun-
do lugar no ano passado. O atleta
ainda tem no currículo vitorioso
seis conquistas na Volta Interna-
cional da Pampulha e terceiro na
10K Tribuna, esta em 2018. Tam-

bém estarão na prova Gilmar
Lopes, vice nas Dez Milhas Ga-
roto e terceiro na Volta da Pam-
pulha, e Damião de Souza, cam-
peão da  Meia de São Paulo em
2009, entre outras feras.

No feminino, as atrações na-
cionais serão Andréia Hessel,
campeã da Maratona Internacio-
nal de São Paulo 2018 e 20ª na
Maratona de Frankfurt, também
em 2018, e Larissa Quintão,

melhor brasileira na Pampulha
2016 e vice-campeã da Meia
Maratona de Belo Horizonte.

Tempos e campeões
Em sua história, a Meia Ma-

ratona Internacional e São Paulo
tem apresentado boas marcas. Nes-
ta edição, a expectativa mais uma
vez é de tempos ainda melhores,
em razão das alterações no percur-
so, agora mais linear, plano e rápi-
do. O recordista no masculino é o
queniano Joseph Aperumoi
(QUE), com 1h01min38seg, ob-
tido em 2012, seguido pelos bra-
sileiros Marilson do Santos, com
1h03min10seg, de 2011, e Giova-
ni dos Santos, com
1h03min37seg, e 2013.

Entre as mulheres, Paskalia
Chepkorir, também do Quênia, 
tem o melhor tempo, com
1h12min29seg. Em segundo está
Sara Makera, da Tanzânia, com
1h13min19seg, e Angelina Mu-
tuka, do Quênia,  com
1h14min14seg.

Mais informações no site
o f i c i a l ,
www.meiamaratonadesaopaulo.com.br 
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Automobilismo: RKC cheio de
novidades e premiação em 2019

As provas do RKC são sempre muito disputadas

Depois do sucesso dos even-
tos de kartismo do Rotary Club
Ponte Estaiada São Paulo nos
últimos anos, nesta temporada o
clube de rental kart com campe-
onato exclusivamente no Kartó-
dromo de Interlagos apresenta
mais novidades.

Em 2019 o certame será di-
vidido em dois Torneios semes-
trais e uma Corrida dos Campe-
ões, e as três categorias home-

nagearão grandes personalidades
do automobilismo nacional. A
categoria Stock disputará em
cada torneio a Taça Ingo Hoff-
mann, a categoria Truck a Taça
Felipe Giaffone, e finalmente a
categoria Light homenageará
Aldo Piedade.

A cereja do bolo será a pre-
miação inédita e sensacional para
os vencedores desta temporada,
que serão premiados pela RKC

com ‘Um Dia de Piloto”. Os cam-
peões de cada categoria terão bre-
ve aula teórica de pilotagem na
Alpie Escola de Pilotagem, e de-
pois entrarão na pista com um
Fórmula, pilotando no traçado
completo do autódromo oficial
do GP Brasil de Fórmula 1.

“Nós que corremos de rental
kart, e me incluo como piloto
porque também amo competir em
algum momento, assistindo o GP
Brasil de Fórmula 1 no autódro-
mo de Interlagos, já pensamos:
Gostaria muito de pilotar nesse
templo do automobilismo brasilei-
ro. Agora teremos a oportunidade
de correr atrás deste sonho no
RKC”, vislumbra Fábio PL, atual
campeão da categoria Stock.

Além de ser o único campe-
onato com churrasco no fim de
cada etapa, agora o RKC dá a
grande oportunidade de pilotar
um carro no Autódromo de Inter-
lagos. Para se inscrever e dispu-
tar esse belíssimo prêmio, basta

acessar www.rkcracing.com.br
para se inscrever e se preparar
para pilotar no templo do auto-
mobilismo brasileiro.

“Essa premiação vem para
enriquecer ainda mais nossas dis-
putas e levar os pilotos direta-
mente do Kartódromo para o Au-
tódromo”, avisa Fábio Cunha, um
dos diretores do RKC Racing.

Confira o calendário 2019 do RKC:
1ª etapa - 16/2 – 16h; 2ª eta-

pa – 23/3 – 16h; 3ª etapa – 27/4
– 16h – Enduro; 4ª etapa – 11/5
– 16h; 5ª etapa – 15/6 – 16h -
Final Torneio; 1ª etapa – 20/7 –
16h; 2ª etapa – 24/8 – 16h; 3ª
etapa – 07/9 – 16h – Enduro; 4ª
etapa – 28/9 – 16h; 5ª etapa – 12/
10 – 16h – Final Torneio; Corri-
da dos Campeões – 15/12.

Procure na loja de apps do
celular e baixe o aplicativo
Go2Kart, para Android e Iphone,
e tenha em mãos todo o calendá-
rio do RKC e outros certames.

Visite www.rkcracing.com.br
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Ginástica Artística do Brasil comemora
 pódios em competição nos Estados Unidos

Delegação da Ginástica Artística nos Estados Unidos

A Ginástica Artística brasilei-
ra começou a temporada 2019
de competições internacionais
no pódio. O campeão olímpico
Arthur Zanetti e a juvenil Ana
Luiza Lima conquistaram meda-
lhas em duas competições reali-
zadas em Dallas, nos Estados
Unidos. Tanto Zanetti quanto a
Seleção Brasileira juvenil parti-
ciparam no último sábado (9) de
duas competições válidas pelo
Woga Classic, um grande festi-
val de ginástica que reúne atletas
de várias categorias de idade.

Zanetti, ouro na Olimpíada de
Londres-2012 e prata na Rio-
2016 nas argolas, disputou o Va-
leri Liukin Invitational, evento
masculino que integrou a progra-
mação em Dallas. O brasileiro foi
bem e venceu as provas das ar-
golas (15,200) e no salto

(14,800). Zanetti também com-
petiu no solo (14,000), terminan-
do na quarta posição.

O técnico Marcos Goto afir-
mou que o objetivo em Dallas era
já colocar Zanetti em ritmo de
competição, pois terá um ano in-
tenso. “O calendário do Arthur em
2019 está bem cheio, tendo como
principais objetivos o Pan-Ameri-
cano de Lima, em julho, e o Mun-
dial de Stuttgart, em outubro, que
será classificatório para a Olimpí-
ada de Tóquio”, afirmou Goto.

Agora, Arthur Zanetti segue
para Melbourne (AUS), onde dis-
putará uma etapa da Copa do
Mundo entre os dias 21 e 24.

Ana Luiza fica com a prata
Como parte de sua prepara-

ção para o Campeonato Mundial
juvenil, que será realizado entre
os dias 27 e 30 de junho em Gÿor

(HUN), a Seleção Brasileira femi-
nina também esteve presente em
Dallas, participando do Woga Clas-
sic. O melhor resultado acabou fi-
cando com Ana Luiza Lima, que
levou a medalha de prata na prova
do solo, com a nota 13,400.

Os melhores resultados das
outras ginastas da Seleção foram

os seguintes: Julia Soares ficou
em quarto lugar na trave (13,400)
e no solo (13,150); Christal Be-
zerra foi a quarta colocada no
salto (13,450); e Camila Almei-
da terminou em oitavo no solo
(12,900). Josiany Silva, que tam-
bém integrou a delegação, não
competiu em Dallas.
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