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Trabalhador contribuirá 40 anos para
se aposentar com 100% do salário
Procura por crédito aumentou 2,9%
em janeiro, aponta Serasa Experian
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Reforma da Previdência não pode
ser menor que R$ 1 tri, diz Guedes

O trabalhador precisará
contribuir 40 anos para aposentar-se com 100% da média do
salário de contribuição, informou na quarta-feira (20) o
Ministério da Economia. A
nova fórmula de cálculo do
benefício substituirá o fator
previdenciário, usado atualmente no cálculo das aposentadorias do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).
Atualmente, os benefícios

MPF pede conclusão de
medidas de segurança em
4 barragens de São Paulo
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A chefe de Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidas (ONU) pediu
proteção a civis em um vilarejo no leste da Síria, onde a
coalização liderada pelos Estados Unidos (EUA), além de
outras partes, está cercando
os membros do grupo militante Estado Islâmico.
Neste mês, a coalizão liderada pelo lado americano e forças comandadas pelos curdos
lançaram investidas em Baghouz.
Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

28º C
20º C

Noite

O presidente Jair Bolsonaro entrega proposta da reforma da
Previdência aos representantes do Congresso Nacional
Em reunião fechada na presidência da Câmara, da qual participaram ministros e parlamentares, o presidente Jair Bolsona-

A recomendação é um mecanismo do MPF de orientação para cumprimento de normas que, se acolhidas pelo
destinatário, podem evitar que
este seja acionado judicialmente. O MPF pediu ainda que
a empresa indique um cronograma de treinamento de evacuação em até 10 dias para o
caso de rompimento das barragens.
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ANP: mercado aberto tornará
indústria do petróleo
mais competitiva
O diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, afirmou na quartafeira (20) que, para que a indústria
de petróleo e gás natural seja bemsucedida no país, não basta atrair
as grandes empresas com os leilões de áreas do pré-sal. Ele disse
que é preciso promover mudanças
no setor, por causa da necessidade

de abrir o mercado e torná-lo mais
competitivo e diversificado não só
nas áreas de upstream (exploração
e produção) e downstream (atividades de refino), mas também na
de gás natural.
Oddone deu as declarações em
conversa com jornalistas ao participar do seminário Futuro da Matriz
Veicular no Brasil, promovido pela
ANP no Rio de Janeiro. Página 3

Esporte

Ginástica Artística do Brasil
Kartódromo de
estreia em Copa do Mundo Interlagos ficará mais
O Brasil inicia na madrugada desta quinta-feira (21)
sua participação na Copa do
Mundo de Ginástica Artística
em Melbourne (AUS).
Etapa que é disputada pela
primeira vez no calendário da
FIG (Federação Internacional
de Ginástica), a competição
contará pontos para o ranking
individual que ajudará na classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A ginástica brasileira será representada no evento por Arthur
Zanetti, campeão olímpico em
Londres-2012 e medalha de
prata na Rio-2016, na prova
das argolas.
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bonito neste domingo

Neste domingo (24) o Kartódromo de Interlagos, na zona
sul de São Paulo (SP) ficará
muito mais bonito e alegre.
Afinal, a partir das 16 horas
cerca de 30 moças desfilarão
a sua beleza, graciosidade e
competência na Corrida das
Princesas, como abertura do 7º
Campeonato ClickSpeed de
Kart Amador (CCSKA).
“A Corrida das Princesas está

Foto/ Rich Energy Haas F1 Team

Comercial
Compra: 3,71
Venda:
3,71
Turismo
Compra: 3,70
Venda:
3,92

EURO
Compra: 4,22
Venda:
4,22

OURO
Pietro Fittipaldi

Após ser chamado às pressas para pilotar o carro da Rich
Haas Energy F1 Team ontem,
Pietro Fittipaldi voltou à pista
de Barcelona na quarta-feira
para fazer suas primeiras voltas
rápidas nos testes de pré-temporada
da
F1.
Com
1min19s249, o brasileiro terminou a sessão da manhã na quinta
colocação depois de completar
48 voltas e teve o desempenho
elogiado pela equipe, tanto pela
performance quanto pelo feedback técnico nas quatro horas
em que esteve na pista hoje na
Espanha.
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voltando com toda a força, e
pela lista de pré-inscritas devemos bater o recorde de meninas na pista em um evento
como esse. Teremos muitas
novatas, pois o intuito é justamente incentivar a mulherada
a conhecer e certamente se
apaixonar pelo automobilismo”, observou Everton Carajeleascow, piloto e organizador do CCSKA.
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21º Rally RN 1500
terá nova categoria

Ar thur Zanetti

Pietro Fittipaldi é destaque
no segundo dia de testes
com a Haas em Barcelona

DÓLAR

Compra: 147,72
Venda: 178,08

ro pediu na quarta-feira (20) o
apoio de deputados e senadores para
aprovar a proposta de reforma da
Previdência. Ele lembrou que é um

“amigo” dos presentes e “igual” a
eles. Também afirmou que o futuro das novas gerações depende das
mudanças previdenciárias.
“Nós temos que juntos realmente mostrar, não para o mundo, mas, primeiro, para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado, e nós
temos uma oportunidade ímpar
de realmente garantir para as futuras gerações uma Previdência
em que todos possam receber.
Este não é um apelo. É uma palavra de amigo. De alguém que é
igual a vocês.”
O breve discurso do presidente foi acompanhado pela imprensa oficial. Bolsonaro falou
por pouco mais de cinco minutos, indicando que aguarda aperfeiçoamentos ao texto por parte
da Câmara e do Senado. Página 4

O Ministério Público Federal (MPF) em Registro, no interior paulista, fez recomendação
à empresa Mosaic Fertilizantes
para que conclua, em até 30 dias,
o plano de emergência de quatro
barragens localizadas na cidade
de Cajati. Os reservatórios ainda
não têm plano de emergência,
nem de sirenes de alerta à população, caso seja preciso evacuar
áreas próximas.

Foto/ DFotos

Chefe de
Direitos
Humanos da
ONU pede
proteção a
civis na Síria

Foto/Marcos Corrêa/PR

O Japão registrou em janeiro o maior déficit comercial em quase cinco anos, ampliando sua sequência de contas no vermelho pelo quarto
mês consecutivo, ao mesmo
tempo em que as exportações
para a China diminuem.
Os números divulgados na
quarta-feira (20) pelo Ministério das Finanças mostram o
déficit para o mês de 12,7 bilhões de dólares.
Exportações para todos os
mercados caíram 8,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior, principalmente devido
a uma queda nas vendas de navios e maquinário para produção
de semicondutores.
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Bolsonaro pede apoio do
Congresso e diz que futuro
depende da reforma

Foto/ Ricardo Bufolin

Japão registra
maior déficit
comercial em
quase 5 anos

do INSS são calculados da seguinte forma: sobre a média
dos 80% das maiores contribuições para a Previdência incide
o fator previdenciário, que mistura expectativa de vida e tempo de contribuição.A aplicação
do fator previdenciário resulta
em aposentadorias mais elevadas para quem trabalha mais
tarde e em benefícios menores
caso a expectativa de vida da
população aumente. Página 3

21º Rally RN 1500
Já consagrado como um dos
melhores e mais queridos ralis do
país, o Rally RN 1500 terá nesta
temporada uma nova categoria, a
Expedição RN 1500. Esta, entretanto, possibilitará participar de
uma aventura única, mas sem toda

a pressão da competição. Ela
será destinada a experientes e
novatos que, com um 4x4, estará perto do melhores pilotos
e navegadores do país, enfrentando todos os obstáculos propostos pela prova. Página 6
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MPF pede conclusão de medidas de
segurança em 4 barragens de São Paulo

CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal ”O DIA”,
3º mais antigo diário em São Paulo (SP). Na Internet desde 1996,
o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter, @CesarNetoReal
C Â MA R A
Quem assumiu a comunicação e a imprensa do vereador Holiday (DEM) foi Balbinus de Abreu, cientista político e editor do
www.oreacionario.blog.br ... Especialista em administração pública, tem mais estrada aos 28 de idade que muito veterano que
nada produz ...
PA U L I S T A N A
... Quanto ao jornalista Thomaz Barbosa, também com 28 de
idade, despede-se do inédito mandato do 1º eleito via MBL Holiday - passando a ser representante regional (Estado de São
Paulo) do 1º eleito à Câmara Federal pelo mesmo MBL, Kim
Kataguiri (DEM).
PR E F E I T U RA ( S P )
Pergunta da hora: na 1ª eleição proporcional - vereadores sem coligações partidárias, dá pra Bruno Covas (PSDB) fazer o
que Doria fez em 2016 (chapa puro sangue) ? Ou repetirá, com o
DEM (ex-PFL) do vereador Milton Leite a coligação que Doria
fez ao governo (SP) ?
A S S E M B LE IA ( S P)
Confirmado, que se o presidente Cauê Macris (PSDB) conseguir ser eleito presidente pela 2ª vez (mandatos diferentes),
assim como foi Barros Munhoz (pelo PSDB, hoje no PSB), o 1º
vice será Gilmaci (PRB), o 1º Secretário Tatto (PT) e o 2º Secretário Miltinho Leite (DEM).
GOVERNO (SP)
Após o pedido de demissão de cargo no governo (SP) Doria
(PSDB), o ex-vice-governador (SP) e ex-senador Aloysio Nunes
pode ser condenado via Lava-Jato, pelas acusações do operador
Paulo ‘Preto’ (ex-Dersa), em relação aos desvios milionários
(obras do Rodoanel).
CONGRESSO
Vai custar muito mais caro do que o governo Bolsonaro imaginava a aprovação da Reforma na Previdência e também na aprovação das mudanças nas legislações que punem crimes organizados e violentos. Isso, mesmo com um ‘permissivo’ caixa 2. Esta
é a política real.
PR E S I D Ê N C I A
Se você estivesse no lugar dos filhos de Bolsonaro (PSL), o
que faria caso seu pai tivesse sido quase assassinado (antes de
ser eleito Presidente) ? E o que faria, caso seu pai estivesse sofrendo novos ‘atentados’ ainda no leito hospitalar, mesmo tendo
assumido o cargo disputado ?
PA R T I D O S
O que tá rolando com o PSL, partido no qual Bolsonaro elegeu-se Presidente (leia-se dinheiro de campanha pra ‘candidaturas’ fantasmas em vários Estados) pode causar efeito cascata no
sentido de que pintem casos muito semelhantes entre partidos
médios e maiores (até 2018).
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é referência das liberdades de imprensa. 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 (SP). Email cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Desemprego: Metrô e CPTM
dão isenção na tarifa
por até 3 meses
Para ajudar a diminuir os custos de quem está sem trabalho e
precisa se deslocar constantemente para encontros e entrevistas de emprego, a CPTM e o Metrô de São Paulo concedem um
passe especial para quem foi demitido sem justa causa e está buscando uma nova oportunidade.
Em busca de trabalho? Conheça o Time do Emprego
Para ter acesso ao benefício,
é preciso apresentar a carteira de
trabalho junto ao bilhete emitido toda vez que for utilizar alguma das linhas de transporte.
A medida atende quem está
fora do mercado há, no mínimo,
um mês e, no máximo, seis meses. A isenção vale por três meses, não renováveis, e o bilhete
especial pode ser utilizado apenas nos sistemas de trens e metrô da Grande São Paulo.

São Paulo, quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

Como se cadastrar?
Quem for utilizar a CPTM
precisa solicitar a Credencial
para o Trabalhador Desempregado na Estação Barra Funda. O
horário de funcionamento do
posto é de segunda a sexta-feira
(exceto feriados) das 8h às 16h.
O cadastro é realizado mediante a apresentação do RG,
CPF, carteira de trabalho com a
baixa do último emprego e o último termo de rescisão de contrato de trabalho.
No caso do Metrô, o interessado no Bilhete Especial do
Desempregado deve seguir com
os mesmos documentos até a
Estação Marechal Deodoro, na
Linha 3-Vermelha, de segunda a
sexta-feira, das 8h30 às 16h.
Para mais informações,
acesse os sites da CPTM e
do Metrô.

O Ministério Público Federal (MPF) em Registro, no interior paulista, fez recomendação
à empresa Mosaic Fertilizantes
para que conclua, em até 30 dias,
o plano de emergência de quatro barragens localizadas na cidade de Cajati. Os reservatórios
ainda não têm plano de emergência, nem de sirenes de alerta à
população, caso seja preciso evacuar áreas próximas.
A recomendação é um mecanismo do MPF de orientação
para cumprimento de normas
que, se acolhidas pelo destinatário, podem evitar que este seja
acionado judicialmente. O MPF
pediu ainda que a empresa indique um cronograma de treinamento de evacuação em até 10
dias para o caso de rompimento
das barragens. “Medidas básicas
de segurança nunca foram implementadas, e muitos moradores do entorno sequer sabem
hoje como agir se for detectada

alguma instabilidade nas estruturas”, diz o MPF.
Segundo a procuradoria, apesar de o município de Cajati dispor de um grupo de atuação para
situações emergenciais (composto por Defesa Civil e Corpo
de Bombeiros), a população local ainda não foi devidamente informada sobre as providências
que deve adotar se for preciso
abandonar suas casas por eventuais problemas nos reservatórios. O prazo para capacitação
dos moradores é abril deste ano.
“O novo desastre ocorrido
neste ano em Brumadinho levanta um alerta de que essa aparente falta de urgência [relacionada
ao baixo risco das barragens de
Cajati] merece ser revista. Em
especial, desempenhou um papel
importante nesta mudança de
percepção o fato de que tanto a
barragem de Mariana quanto a de
Brumadinho eram de edificação
a montante, do mesmo tipo de

duas das barragens de Cajati”,
disse o procurador da República Yuri Corrêa da Luz, autor da
recomendação.
A Mosaic deve prestar ainda
informações à procuradoria sobre a contratação de auditorias
externas para análise das condições de segurança das barragens
e sobre detalhes das medidas que
vem adotando para reduzir os
riscos de potenciais rompimentos das represas.
Barragens
De acordo com o MPF, as
barragens 1, 2, 12 e Cimpor pertenciam à Vale Fertilizantes, mas
passaram no ano passado ao controle da Mosaic. Duas (1 e 2)
foram construidas pelo método
de alteamento a montante, o
mesmo empregado no complexo de Mariana e no reservatório
de Brumadinho, ambos em Minas Gerais. A barragem de Brumadinho rompeu-se em janeiro.

“Assim como as regiões das
tragédias mineiras, Cajati está
sujeita a abalos sísmicos, o que
pode afetar a sustentação das represas. Nos últimos quatro anos,
pelo menos dois tremores de terra sensíveis foram registrados na
cidade. Um deles, em 2015, alcançou 3,3 graus na escala Richter”, destacou a procuradoria.
O documento enviado à Mosaic inclui a exigência de que a
empresa apresente, também em
30 dias, a versão mais recente do
laudo periódico de acompanhamento das barragens com o objetivo de avaliar o nível de perigo atual das estruturas.
A última avaliação dos reservatórios indicou baixo grau de
risco nos quatro empreendimentos da Mosaic em Cajati, mas o
MPF quer acesso a documentos
para verificar a validade das informações ou a necessidade de
mudança dessa classificação.
(Agencia Brasil)

SP Negócios e Abihpec se unem para
capacitar exportadores do setor de higiene
pessoal e cosméticos em São Paulo
A SP Negócios — agência de
promoção de investimentos e
exportações do município de São
Paulo — e a Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) anunciaram nesta terçafeira (19/02), na presença do prefeito Bruno Covas, convênio para
a promoção de iniciativas de capacitação e aperfeiçoamento de
exportadores da cidade.
A Abihpec tem cerca de 400
empresas associadas, que representam 90% do faturamento nacional do setor, que no ano passado chegou a R$ 47,5 bilhões
(em valores de fábrica). O Brasil é o 4º maior consumidor de
higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos do mundo, atrás dos
Estados Unidos, Japão e China.
O setor exporta para 160 pa-

íses e em 2018 o total alcançou
US$ 664,5 milhões, 2,9% a mais
do que no ano anterior. A Associação vem, nos últimos anos,
promovendo cursos de capacitação de novos exportadores, principalmente entre as pequenas e
médias empresas do setor. Atualmente, esse segmento de companhias soma exportações de
US$ 100 milhões/ano, ao redor
de 15% do total.
A SP Negócios promove,
periodicamente, workshops e,
em parceria com Apex-Brasil e
Fecap, conduz o Peiex-São Paulo, programa de capacitação de
exportadores, que dura vários
meses e faz acompanhamento
dentro das empresas da evolução
dos processos preparatórios
para iniciar ou ampliar vendas ao
exterior. No ano passado, aten-

deu “in company” mais de uma
dezena de empresas do setor.
“A partir desse convênio, vamos unir forças com a Abihpec
para ampliar a oferta de cursos,
workshops e atendimentos dentro das empresas de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.
O objetivo, com isso, é gerar
novos exportadores na cidade e
melhorar o desempenho dos que
querem exportar mais, principalmente os pequenos e médios do
setor, que têm muita qualidade
em produtos, mas carecem de
informação e assessoria para
chegar ao comprador externo”,
explica Juan Quirós, presidente
da São Paulo Negócios.
Para o presidente da
Abihpec, João Carlos Basilio da
Silva, o convênio vai resultar em
maior qualificação dos exporta-

dores do setor. “Esta parceria
levará conhecimento às empresas do setor de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos, e tem
o objetivo de ampliar sua maturidade exportadora que refletirá
em seus negócios internacionais. Dessa forma, buscamos
expandir nossas fronteiras e levar o Brasil a outro patamar no
mercado mundial, em especial a
cidade de São Paulo”, avalia Basilio da Silva
O convênio prevê também
uma maior integração entre as
duas instituições para a divulgação de oportunidades de investimento na cidade para o setor.
Em eventos da Abihpec, a SP
Negócios apresentará seus serviços de apoio ao investidor e
projetos do Plano Municipal de
Desestatização.

Polícia prende membro do PCC que
enviava armas e munições para facções
Uma operação deflagrada na
quarta-feira (20) pela Polícia
Civil de São Paulo prendeu um
membro do Primeiro Comando
da Capital (PCC). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de
São Paulo, ele foi preso na manhã de hoje em um condomínio
de luxo em Mongaguá, no litoral
paulista. Ele seria o responsável
por enviar armas e munições para
integrantes de facções em todo
o país. Além dele, outras oito
pessoas foram presas, sendo que
quatro delas já estavam detidas

em unidades prisionais.
“Ele mandava armas e munições para sua facção e organizações amigas no país inteiro. Também fazia o financiamento por
meio de transferências bancárias que estão sendo rastreadas”,
disse a delegada Leslie Caram
Petrus, titular da 4ª Delegacia de
Investigações sobre Entorpecentes (Dise).
A operação recebeu o nome
de Protocolo Fantasma e é resultado de um trabalho investigativo que durou um ano, deri-

vado da operação Echelon, que
prendeu 65 pessoas em junho do
ano passado.
Durante a operação de hoje
foram apreendidos diversos celulares, anotações, documentos
e contabilidades. “A prisão
realizada hoje significa um forte golpe para a facção. Outras
medidas estão sendo adotadas
para dificultar e desmantelar a
organização. Vamos mexer com
a parte mais importante, que é a
patrimonial e financeira”, disse
a delegada.

Transferência
Na semana passada, 22 membros do PCC, entre eles Marcos
Willians Herbas Camacho, o
Marcola, considerado o líder da
facção, foram transferidos de
presídios em São Paulo para penitenciárias federais em Brasília, Mossoró e Porto Velho.
Segundo o governo paulista, o
isolamento das lideranças da facção é uma “estratégia necessária para o enfrentamento e o desmantelamento de organizações
criminosas”. (Agencia Brasil)

Saúde anuncia nova etapa de
descentralização do SAMU
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) de São Paulo anuncia que dará início, a partir do
próximo dia 25 de fevereiro, a
uma nova fase do processo de
ampliação e descentralização do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU), iniciada
em 2017. Nesta etapa, haverá uma
realocação das equipes baseadas
nas atuais 58 bases do serviço,
ampliando a sua cobertura assistencial para 75 pontos de apoio.
A maior parte das novas bases será integrada a equipamentos de saúde, de acordo com o
planejamento estratégico realizado no início da atual gestão. A
meta de integração das bases descentralizadas a equipamentos de
saúde estabelecida para 2019
(50%) será atingida já neste primeiro semestre.
Permanecerão ainda algumas
bases não integradas como as estrategicamente localizadas em

pontos de rápido acesso à vias de
grande circulação (base descentralizada PAT BAND – marginal
pinheiros e base descentralizada
TCM - 23 de maio) e aquelas integradas ao Corpo de Bombeiros.
A integração com as unidades
de saúde vai gerar sinergias entre
as equipes do SAMU e das unidades assistenciais, qualificando
ainda mais o atendimento, proporcionando ganhos aos usuários. O SAMU 192 não irá somente “levar” os pacientes, mas sim
irá “buscar” o paciente para o
atendimento no ponto de atenção
mais adequado às suas necessidades.
A integração com as unidades
da atenção primária à saúde, equipamentos de saúde mental, prontos-socorros, UPAs e hospitais
pretende alocar o “paciente certo” ao “local certo”. Essa ampliação do número de pontos de
apoio permitirá a incorporação

das equipes que ficavam em 31
bases modulares isoladas, que
desta forma deixam de existir.
A descentralização e a integração das equipes do SAMU aos
equipamentos da rede de assistência têm ainda como objetivo
melhorar a eficiência gerencial e
administrativa. As mudanças foram planejadas para aprimorar o
aproveitamento dos recursos humanos e materiais do SAMU
com foco no aumento da disponibilidade e numa cobertura mais
efetiva dos territórios. Aproximar as equipes de prontidão dos
locais de atendimento é uma forma efetiva de reduzir o tempo de
resposta aos chamados.
O SAMU atende mais de
5000 ligações diárias. Esse total
inclui chamados múltiplos para a
mesma ocorrência, trotes e solicitações de informações que não
se enquadram nas características
do serviço. Todos os dias, em

média, são realizados 600 despachos de viaturas para atendimento de ocorrências de urgência e
emergência foco do serviço.
Todas as ocorrências são
acompanhadas pela Central de
Operações até a sua conclusão,
de acordo com a prioridade clínica e a disponibilidade do recurso. Os acionamentos inadequados, tais como os trotes, cancelamentos de solicitação (resolvido por meios próprios ou por
outro recurso de resgate e recusa, quando o acionamento provém de terceiros) impactam diretamente na efetividade do encaminhamento das ambulâncias.
O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU) é
regulado por médicos que, de
acordo com as informações
transmitidas durante a ligação telefônica, classificam o risco e
mobilizam os recursos de acordo com a gravidade.
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O trabalhador precisará contribuir 40 anos para aposentarse com 100% da média do salário de contribuição, informou na
quarta-feira (20) o Ministério da
Economia. A nova fórmula de
cálculo do benefício substituirá
o fator previdenciário, usado atualmente no cálculo das aposentadorias do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).
Atualmente, os benefícios
do INSS são calculados da seguinte forma: sobre a média dos
80% das maiores contribuições para a Previdência incide
o fator previdenciário, que
mistura expectativa de vida e
tempo de contribuição. A aplicação do fator previdenciário
resulta em aposentadorias
mais elevadas para quem trabalha mais tarde e em benefícios
menores caso a expectativa de
vida da população aumente.
Pelas novas regras, o traba-

Foto/ Marcelo Camargo ABr

Trabalhador contribuirá 40 anos para
se aposentar com 100% do salário

Ministério da Economia
lhador com 20 anos de contribuição começará recebendo
60% da média das contribuições, com a proporção subindo
dois pontos percentuais a cada
ano até atingir 100% com 40
anos de contribuição. Caso o

empregado trabalhe por mais de
40 anos, receberá mais de 100%
do salário de benefício, algo vetado atualmente.
Durante o período de transição de 12 anos, no entanto, o limite de 100% continuará valen-

do, tanto para o setor público
como o privado. Segundo o secretário de Previdência da Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho, Leonardo Rolim, o
novo cálculo é mais simples que
o fator previdenciário.
A proposta de reforma da
Previdência foi detalhada no
Ministério da Economia.
Participaram da entrevista o
secretário especial adjunto
de Previdência e Trabalho,
Bruno Bianco; o secretário
de Previdência, Leonardo
Rolim, e o secretário adjunto de Previdência, Narlon
Gutierre. Também dão explicações o procurador-geral
adjunto de Gestão da Dívida
Ativa da União, Cristiano
Neuenschwander, e o diretor
de Programa da Secretaria
Especial de Previdência e
Tr a b a l h o , F elipe Portela.
(Agencia Brasil)

Equipe econômica detalha reforma
da Previdência a governadores
A decisão do governo federal de atender pleitos importantes apresentados pelos governadores em relação à reforma da
Previdência pode contribuir para
a aprovação do texto entregue na
quarta-feira (20) pelo Planalto
ao Congresso. Ponto fundamental, do ponto de vista dos estados, era que a proposta fosse
ampla e não se limitasse apenas
à situação da União.
Diante de governadores reunidos em Brasília, no Centro
Nacional de Convenções do
Brasil, o ministro da Economia
Paulo Guedes apresentou detalhes do projeto. Ao lado dele,
o presidente do Senado, Davi
Alcolumbre.
O secretário especial de
Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, avaliou que a
aproximação com os estados
pode ajudar no alinhamento em
torno da reforma. “Precisamos
ter todos os entes federados
afinados com esse processo de
uma nova Previdência que vai
ajudar também estados e municípios no equacionamento do
seu déficit fiscal”, disse.

Os chefes de Executivos estaduais têm alertado sobre a falta de condição de governabilidade diante de saldos negativos
assumidos de administrações
anteriores. Eleito para o comando de Goiás, Ronaldo Caiado explicou que busca saída
para o ajuste das contas diante
da dívida herdada de mais de R$
3,4 bilhões.
“As reformas serão aplicáveis imediatamente a estados e
municípios dando alternativas
como alíquota extra para os que
ganham mais e criando condições para os estados implantarem a securitização de ativos.
Não adianta querer resolver um
processo de cinco anos sendo
que os atuais governadores estariam excluídos de uma condição de governabilidade”, disse.
Caiado defendeu celeridade
nas punições de administradores
que descumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), deixando rombos para os novos governos, e uma mudança legislativa rápida e isenta de populismo e ideologia.
“Se continuarmos com essa

farra que existe hoje o Brasil vai
ao colapso completo. Essa é a
realidade que tem que ser assumida por cada político. Se quiser trabalhar na tese do populismo, está ai o exemplo da Venezuela como modelo”, disse.
O presidente do Senado,
Davi Alcolumbre, que acompanhou a conversa com governadores, disse que o texto tem que
ser debatido com “maturidade”
e alertou para que a disputa política e ideológica não contamine a analise da reforma pelo Parlamento.
Alcolumbre disse ainda que
um grupo de senadores vai
acompanhar toda a tramitação na
Câmara antes que a proposta seja
enviada para o Senado. “É um
tema em que todos os brasileiros estão envolvidos. A reforma
da Previdência era esperada e a
diminuição de privilégios era
uma bandeira recorrente. Tenho
certeza que a câmara e o senado
vão dar contribuições”, afirmou.
Também no encontro, que
reuniu os representantes de 27
estados, além os presidentes da
Câmara, Rodrigo Maia, e do Se-

nado, Davi Alcolumbre, o ministro Onyx Lorenzzoni, chefe da
Casa Civil do governo do presidente Jair Bolsonaro, esbanjou
otimismo diante das sinalizações de governadores.
“Vão nos dar a condição de
conseguir a vitória nos dois turnos da Câmara e nos dois turnos
do Senado”, disse. Onyx afirmou
ainda que é a “primeira vez na
história do Brasil, que se separa
previdência de assistência” e
destacou mudanças como a criação da alíquota extra para os
trabalhadores que recebem salários maiores.
Para Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, o
regime de capitalização “parece
ser o melhor regime”, mas alertou que é preciso analisar o processo de transição do atual para
o novo modelo. Leite ainda
afirmou que a alíquota extra
prevista “dá a condição do estado aliviar o déficit”. “Seria uma
receita para devolver à população em serviços o que está sendo direcionado para o sistema
previdenciário”, avaliou. (Agencia Brasil)

Procura por crédito aumentou 2,9%
em janeiro, aponta Serasa Experian
O número de pessoas que
buscam crédito no país aumentou 2,9% em janeiro na comparação com o mês anterior, aponta indicador da empresa de consultoria Serasa Experian. Em relação a janeiro de 2018, houve
alta de 0,6%. Para os economistas da consultoria, a estabilidade da taxa de juros e da inflação,
e a melhora do grau de confiança dos consumidores explicam
o resultado.
Houve variação positiva da
procura por crédito em todas as
faixas de renda em janeiro deste

ano em relação ao dezembro de
2018. O maior crescimento
(3,1%) foi registrado entre os
consumidores que ganham entre
R$ 500 e R$ 1.000 mensais. Na
faixa de até R$ 500 por mês, houve alta de 2,6%. Para os que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000
por mês, o avanço foi de 2,8%.
Entre as maiores rendas, a
busca por crédito cresceu 2,6%
para a faixa de renda entre R$ 2
mil e R$ 5 mil mensais; 2,4%
para o consumidor com renda
entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por
mês e de 2,7% para quem ganha

mais de R$ 10 mil.
Na análise por região, houve
avanços da demanda por crédito
em todas as regiões em janeiro
em relação ao mês anterior: no
Centro-Oeste (6%); Nordeste
(2,7%); Norte (1,3%); Sul
(4,8%); e no Sudeste (2%). Em
relação a janeiro de 2018, foram
registradas altas no Centro-Oeste (10,8%); Nordeste (8,2%),
Norte (6,4%) e Sul (2,8%). A
exceção foi o Sudeste (-5,3%).
Em relação a janeiro de
2018, a procura por crédito
apresentou variações positivas

apenas nas faixas de renda mais
baixas. Houve avanço de 3,6%
para quem recebe até R$ 500
mensais e de 1,3% para quem
ganha entre R$ 500 e R$ 1 mil
por mês. Para os que recebem
entre R$ 1 mil e R$ 2 mil por
mês, o recuo foi de 0,3%. Para
a faixa de renda entre R$ 2 mil e
R$ 5 mil mensais, a queda foi de
0,8%. Foram registrados recuos de 1,1% para o consumidor
com renda entre R$ 5 mil e R$
10 mil por mês e de 1,2% para
quem ganha mais de R$ 10 mil.
(Agencia Brasil)

Golpes com cheques e cartões
prejudicam 11% das pequenas empresas
As principais fraudes sofridas pelas micro e pequenas empresas no ano passado foram os
cheques falsificados ou roubados e o cartão de crédito clonado. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e
do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), 11% das micro e
pequenas empresas no país tiveram algum prejuízo financeiro em 2018 por golpes praticados por estelionatários.
O recebimento de cheques

falsificados ou roubados atingiu 33% das micro e pequenas
empresas e as transações com
cartões de créditos clonados,
25%. Em seguida aparecem as
compras com utilização de documentos de terceiros (10%),
documentos
falsificados
(10%) e as compras realizadas
mediante cartão de débito clonado (8%).
“Com documentos furtados
ou roubados em mãos há risco
de fraudadores contratarem
serviços em nome da vítima,

abrirem crediários ou realizarem alguma compra a prazo.
Portanto, não são apenas os
consumidores que sofrem prejuízo quando sua documentação
roubada é utilizada indevidamente, o empresário também
pode lidar com uma série de
dados ao aceitar qualquer documentação sem a devida análise
e cuidado”, disse Nival Martins,
superintendente de produtos e
operações do SPC Brasil.
De acordo ainda com o superintendente, em muitos ca-

sos, os empresários “são obrigados a arcar com o prejuízo
das compras que não serão pagas. Além do risco de sofrer
ações judiciais pela negligência
dessa análise, caso o cliente
fraudado se sinta constrangido
com a cobrança de um produto
que não comprou”.
Para evitar situações como
essas, o SPC e a CNDL alertam
para que o empresário tome cuidados básicos como checar o
CPF de quem está buscando crédito na loja. (Agencia Brasil)

Japão registra maior
déficit comercial
em quase 5 anos
O Japão registrou em janeiro o maior déficit comercial em
quase cinco anos, ampliando sua sequência de contas no vermelho pelo quarto mês consecutivo, ao mesmo tempo em que as
exportações para a China diminuem.
Os números divulgados na quarta-feira (20) pelo Ministério
das Finanças mostram o déficit para o mês de 12,7 bilhões de
dólares.
Exportações para todos os mercados caíram 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente devido a
uma queda nas vendas de navios e maquinário para produção de
semicondutores.
Importações caíram 0,6% por conta da queda nos preços do
petróleo.
Exportações para a China tiveram recuo de 17,4%. Autoridades do governo disseram que isso pode ser resultado da desaceleração econômica da China, e afirmam que o feriado do Ano
Novo chinês também pode ter afetado a demanda.
Por outro lado, o superávit do Japão com os Estados Unidos
aumentou pela primeira vez em sete meses, crescendo 5,1% em
relação ao ano anterior. Exportações de veículos para os EUA
aumentaram 13%. (Agencia Brasil)

Chefe de Direitos
Humanos da ONU
pede proteção a civis
na Síria
A chefe de Direitos Humanos da Organização das Nações
Unidas (ONU) pediu proteção a civis em um vilarejo no leste da
Síria, onde a coalização liderada pelos Estados Unidos (EUA),
além de outras partes, está cercando os membros do grupo militante Estado Islâmico.
Neste mês, a coalizão liderada pelo lado americano e forças
comandadas pelos curdos lançaram investidas em Baghouz.
Michelle Bachelet, a alta comissária das Nações Unidas para
os Direitos Humanos, divulgou declaração na terça-feira (19).
Ela disse que está preocupada com a situação envolvendo
cerca de 200 famílias, incluindo várias mulheres e crianças,
que estariam encurraladas em uma área do vilarejo controlado por militantes.
O documento afirma que, aparentemente, muitas dessas pessoas estão sendo proibidas pelos militantes de deixar o local e
continuam sujeitas a intensos ataques, incluindo investidas aéreas, pelas forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos.
(Agencia Brasil)

ANP: mercado aberto tornará
indústria do petróleo
mais competitiva
O diretor-geral da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
Décio Oddone, afirmou na quarta-feira (20) que, para que a indústria de petróleo e gás natural
seja bem-sucedida no país, não
basta atrair as grandes empresas
com os leilões de áreas do présal. Ele disse que é preciso promover mudanças no setor, por
causa da necessidade de abrir o
mercado e torná-lo mais competitivo e diversificado não só
nas áreas de upstream (exploração e produção) e downstream
(atividades de refino), mas também na de gás natural.
Oddone deu as declarações
em conversa com jornalistas ao
participar do seminário Futuro da
Matriz Veicular no Brasil, promovido pela ANP no Rio de Janeiro.
Segundo Oddone, a ANP
vem tentando avançar desde o
ano passado na promoção dessas mudanças. “É preciso ter,
efetivamente, um ambiente regulatório diversificado. E isso passa por termos empresas operando em campos maduras, em
águas rasas e em terra. E ter também ter um mercado de gás natural mais aberto e competitivo.”
Por isso mesmo, disse ele, a
ANP vai concentrar esforços
este ano no avanço do marco regulatório dos segmentos de abastecimento de derivados, inclusive o do gás natural, onde há concentração excessiva favorecida
pelo excesso de regulamentação.
Petrobras e campos maduros
O diretor-geral da ANP lembrou que, nesse sentido, a agência havia dado um prazo à Petrobras no segundo semestre do
ano passado para que a companhia definisse sua área de interesse nos campos maduros, em

águas rasas e em terra, uma vez
que são campos que demandam
investimentos. “Eles já nos responderam, fizeram uma proposta e nós estamos identificando
os planos que eles querem manter. Mas eles vão ter que apresentar um novo plano de desenvolvimento e definir quais são
aqueles em vão desinvestir e qual
o prazo para fazer este desinvestimento.”
Oddone disse que a ANP ainda está avaliando a resposta da
Petrobras, mas que o que a agência quer é que isso ocorra o mais
rapidamente possível. “O mais
rápido possível, porque isso é de
interesse nacional: são investimentos, empregos e royalties
para estados e municípios”, explicou.
Em entrevista no mês passado, o diretor-geral da ANP considerou que a estatal estava conduzindo muito lentamente o processo de desinvestimento. “Até
então, os desinvestimentos estavam sendo conduzidos atendendo aos interesses e ao tempo da Petrobras, mas decidimos
interferir e regular isso”, disse
Oddone na ocasião.
Para Oddone, a devolução à
ANP dos blocos que não interessassem a estatal e sua venda deveriam ser feitos o mais depressa possível para que a agência
pudesse inclui-los na oferta permanente de áreas, o que consolidaria e daria maior impulso à
indústria de petróleo do país.
No entendimento da ANP, a
colocação desses campos no
mercado daria maior dinamismo
e incrementaria o setor no que diz
respeito à exploração dos campos terrestres ou em águas rasas
no país, trazendo novas empresas
e investimentos para a indústria
do petróleo. (Agencia Brasil)
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Ginástica Artística do Brasil
estreia em Copa do Mundo

Marcos Goto (Treinador), Arthur Zanetti e Beatriz Almeida
(Fisioterapeuta)

4h, brigando por medalhas no
solo e nas argolas. No domingo (24), à 1h da madrugada, será realizada a final masculina do salto. O canal
SPORTV2 promete transmitir ao vivo as finais do sábado. Nesta quarta-feira, Zanetti participou do treino de pódio na Melbourne Arena, local da competição, com capacidade para receber 10.500
espect adores.
O ginasta brasileiro, que
recentemente conquistou duas
medalhas de ouro (argolas e
salto) em uma competição nos
Estados Unidos, é um dos
principais nomes inscritos na
etapa de Melbourne da Copa
do Mundo. Sua imagem chegou a ser utilizada para divulgar o torneio no site da FIG
em janeiro.
Nas argolas, Arthur Zanetti terá como principais
adversários dois chineses
que enfrentou na Olimpíada
Rio-2016: Liu Yang, que ficou em 4ª lugar, e You Hao,
que terminou na sexta colocação.

Fórmula 1

Foto/ Rich Energy Haas F1 Team

Pietro Fittipaldi é destaque no segundo
dia de testes com a Haas em Barcelona

Pietro Fittipaldi
Após ser chamado às pressas
para pilotar o carro da Rich Haas
Energy F1 Team ontem, Pietro Fittipaldi voltou à pista de Barcelona
na quarta-feira para fazer suas primeiras voltas rápidas nos testes de
pré-temporada da F1. Com
1min19s249, o brasileiro terminou a sessão da manhã na quinta

colocação depois de completar 48
voltas e teve o desempenho elogiado pela equipe, tanto pela performance quanto pelo feedback técnico nas quatro horas em que esteve na pista hoje na Espanha.
“Estou muito feliz com essas
primeiras experiências com o
modelo VF-19 da Haas. Nós tes-

tamos várias coisas no carro,
ontem (terça) foram 13 voltas e
hoje foram 48 voltas, portanto
estou satisfeito com a quilometragem e também com o feedback que recebi da equipe. O mais
importante é que tudo que tentamos nós conseguimos fazer. Foram vários testes, análise de dados da telemetria, então saio bem
contente”, diz Pietro, que é patrocinado por Claro, Baterias
Moura, Traxalt e PLGG.
O melhor tempo do brasileiro (1min19s249) foi considerado o quinto tempo após uma revisão na melhor volta de Kyvat na folha divulgada ao final da sessão. Os
testes de pré-temporada não permitem comparação direta dos pilotos,
já que são realizados em horários
diferentes, regulagens diferentes
etc, mas chamou a atenção em Barcelona o fato de que Pietro registrou volta similar ao melhor tempo
dos titulares da Haas na segunda
(Romain
Grosjean,
com
1min19s159) e na terça (Kevin

Magunessen, 1min19s206).
O dinamarquês guiou na terça-feira até ter um problema com
seu banco, motivo que fez a Rich
Energy Haas F1 adiantar as primeiras voltas de Pietro para ontem durante à tarde.
“Os tempos me deixam confiante para a sequência do trabalho. É claro que ontem e o início
das primeiras voltas de hoje foram mais um processo de adaptação, mas logo depois eu já peguei a velocidade do carro e me
senti confortável para pisar fundo. Esse é o carro novo que a
equipe usará nestas duas semanas de testes, portanto é uma responsabilidade grande já que não
temos outro carro caso aconteça algo”, diz Pietro
Antes dos testes na Espanha,
Pietro já havia testado o carro de
2018 da Haas em novembro do
ano passado na pista de Abu Dhabi. O brasileiro voltará a guiar o
carro da equipe na tarde desta
quinta-feira em Barcelona.

Corrida das Princesas

Neste domingo (24) o Kartódromo de Interlagos, na zona sul
de São Paulo (SP) ficará muito
mais bonito e alegre. Afinal, a partir das 16 horas cerca de 30 moças desfilarão a sua beleza, graciosidade e competência na Corrida
das Princesas, como abertura do
7º Campeonato ClickSpeed de
Kart Amador (CCSKA).
“A Corrida das Princesas está
voltando com toda a força, e pela
lista de pré-inscritas devemos bater o recorde de meninas na pista
em um evento como esse. Teremos muitas novatas, pois o intuito
é justamente incentivar a mulherada a conhecer e certamente se
apaixonar pelo automobilismo”,
observou Everton Carajeleascow,
piloto e organizador do CCSKA.
A maioria das pilotos femininas será estreante no kartismo,

mas algumas já tiveram e aprovaram a experiência. “Estou super
feliz em voltar para as pistas. Faz
muito tempo que não corro. E fazer parte de um campeonato de
automobilismo - que remete diretamente ao público masculino
– voltado para mulheres é incrível!”, empolga-se Dani Sachetti.
O domingo será cheio de
atrações no Kartódromo de Interlagos. A programação do
CCSKA terá início com um
Mini-Endurance (16h) em duplas, seguido da largada da Corridas das Princesas (17h30), da
bateria da categoria Graduados
(18h), da prova da Light (18h30),
culminando com a Seletiva Fórmula Vee/CCSKA (19h), que premiará os dois primeiros colocados com um treino no autódromo com um monoposto da Fór-

Foto/Emerson Santos

Kartódromo de Interlagos ficará
mais bonito neste domingo

O Kartódromo de Interlagos já
Corrida das Princesas
mula Vee, com instruções do exconstrutor e piloto de Fórmula
1 Wilson Fittipaldi Junior. Espera-se a participação de um total
de 70 pilotos na programação.

sediou outras edições da
O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador tem os apoios de
Agaxtur Viagens e One Photography Media. Informações:
www.clickspeed.com.br

21º Rally RN 1500
terá nova categoria
Objetivo é participar da aventura sem o estresse da
competição e motivar novos competidores

Foto/ DFotos

O Brasil inicia na madrugada desta quinta-feira (21) sua
participação na Copa do Mundo de Ginástica Artística em
Melbourne (AUS).
Etapa que é disputada pela
primeira vez no calendário da
FIG (Federação Internacional
de Ginástica), a competição
contará pontos para o ranking
individual que ajudará na
classificação para os Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020.
A ginástica brasileira será representada no evento por Ar thur Zanetti, campeão olímpico em Londres-2012 e medalha de prata na Rio-2016,
na prova das argolas.
Zanetti está inscrito para
competir em três aparelhos.
Na madrugada desta quinta-feira, a partir das 4h (horário de
Brasília), ele disputará o qualificatório do solo e das argolas (sua especialidade). Na
madrugada de sexta-feira (22),
no mesmo horário, participará
da qualificação do salto.
Caso avance às finais, Arthur Zanetti estará em ação
no sábado (23), a partir das

Foto/Divulgação

Ginasta brasileiro disputará três aparelhos na etapa de Melbourne (AUS), que conta pontos para o ranking olímpico

21º Rally RN 1500
Já consagrado como um dos
melhores e mais queridos ralis
do país, o Rally RN 1500 terá
nesta temporada uma nova categoria, a Expedição RN 1500.
Esta, entretanto, possibilitará
participar de uma aventura
única, mas sem toda a pressão da competição. Ela será
destinada a experientes e novatos que, com um 4x4, estará perto do melhores pilotos e navegadores do país,
enfrentando todos os obstáculos propostos pela prova,
passando por lugares paradisíacos que compõem o Rally
RN 1500. A coordenação ficará a cargo de Renato Perotti.
O Rally RN 1500 2019
será válido pelo Campeonato
Brasileiro de Rally Off-Road
para carros, motos, quadriciclos e UTVs, com organização
da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e
Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA). As inscrições já estão abertas, com
preços promocionais, e poderão ser feitas no site oficial,
www.rallyrn1500.com.br.
As inscrições estão abertas, mas as vagas são poucas.
As mesmas poderão ser feitas direto com a organização
no site oficial e as taxas são
as seguintes: R$ 1.250,00
por veículos com até dois
ocupantes e R$ 300,00 por
ocupante adicional.
Os requisitos técnicos para
a participação são um veículo
com tração 4x4 (camionetes
– suv – pequenos offroad,
sendo que veículos baixos,
mesmo com tração 4x4, não
poderão ser inscritos; veiculo deve ter toda documentação exigida pelo DETRAN em
dia; pneus não podem estar
em menos de 60% de sua vida
útil; revisão comprovada feita em menos de 30 dias antes
do evento; galão de água potável; cinta de reboque com
terminal de engate; pá e rampa
de desencalhe (mínimo 2); e
rádio de comunicação.
Após confirmada a inscrição, o participante deverá se

apresentar em Natal, ou na cidade de largada, nos dias de vistoria da prova, quando os organizadores da Expedição
RN1500 estarão checando todos veículos e documentações,
bem como colocando os adesivos alusivos ao evento. No
dia 3 de abril, os inscritos deverão estar presentes no briefing do evento e no específico da Expedição RN1500.
A largada será no dia 4, junto a todos os pilotos inscritos na prova.
O grupo seguirá em comboio pelo trecho cronometrado até a parada técnica, onde
será montado o acampamento.
Após assistir a todos os participantes passarem pelo local e
após autorização da organização, a categoria seguirá pela
trilha até o ponto de chegada,
passando pelos mesmos trechos da competição.
A cada dia acontecerá o briefing do dia seguinte, informando horários e lugares de
acesso a prova. No último dia,
a Expedição RN1500 chegará
ao fim do percurso e subirá na
mesma rampa de chegada dos
participantes das categorias em
disputa, com toda a equipe recebendo sua medalha de participação e término do maior
desafio motorizado de praia e
dunas do Brasil.
O 21º Rally RN 1500 é
uma realização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Federação Potiguar de Automobilismo (FPA)
e Federação de Motociclismo
do RN (Femorn). O apoio é da
ALE, CAN-AM, Top Car Mitsubishi, IPPON Suzuki, Prefeitura de Currais Novos, Prefeitura de Assu, Prefeitura de São
Miguel do Gostoso, Sebrae. As
parcerias especiais são com a
Gestus Soluções em Gestão,
Armação Propaganda, Água
Mineral Santa Maria, Armas e
Bagagens, Escola Escritório,
Revista DirtAction. Mais informações
no
www.rallyrn1500.com.br

