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Monstruosidade e covardia sem
tamanho”, diz Presidente
Corte de cargos não comprometerá
serviços públicos, diz secretário
Página 3

Anistia Internacional cobra solução
completa do caso Marielle
Página 4

A Justiça da Austrália condenou na quarta-feira (13) o
cardeal George Pell, de 77
anos, a seis anos de prisão por
crimes sexuais contra crianças.
Para o juiz Peter Kidd, o religioso não mostrou nenhum remorso pelos crimes. Ele cumprirá pena em regime fechado
em uma prisão australiana.
O cardeal ocupou funções
importantes no Vaticano, mas
foi afastado quando vieram à
tona as denúncias de que ele
molestou dois meninos na Catedral de St. Patrick, em Melbourne, nos anos 90. Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

30º C
22º C

Noite

O secretário estadual da Educação de São Paulo, Rossieli Soares, disse na quarta-feira (13)
que um dos atiradores, Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos,
não tinha histórico de problemas

na escola estadual Raul Brasil,
em Suzano, onde ocorreu um
massacre, com dez mortos contabilizados até este momento. Os
dois atiradores eram ex-alunos
da escola.

Compra: 4,32
Venda:
4,32

OURO
Compra: 147,25
Venda: 176,72

Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
anuncia medidas para
melhorar o fluxo de veículos
no acesso ao Aeroporto
de Congonhas
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT), iniciará na próxima sexta-feira, 15 de março,
um projeto piloto para melhorar as áreas de embarque e desembarque de táxis, carros de

Crazy+ Blow Up Race
chega a São Paulo
no mês de junho
Conhecida como a cidade
que não pode parar, São Paulo
vai dar um tempo na correria
estressante do dia a dia para
entrar em uma corrida maluca, divertida e relaxante. A Crazy+ Blow Up Race chega a
capital paulista dia 4 de junho
para agitar a maior metrópole
da América latina com seus 11
obstáculos infláveis, coloridos e gigantes. O evento será
no autódromo de Interlagos, a
partir das 7h30, e vai durar todo
o dia. As inscrições já estão
abertas para crianças e adultos
aproveitarem, juntos, uma experiência única de esporte,
saúde e alegria.
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passeio e aplicativos no Aeroporto de Congonhas, na Zona
Sul da capital.
A partir de sexta-feira (15),
táxis de todas as categorias passarão a atender no piso superior
os passageiros que deixam o aeroporto.
Página 2

Cimed Racing apresenta
layout do carro de 2019
com manifesto: atitude!
A receita do sucesso
estará literalmente no desenho
dos carros e também nos macacões dos pilotos da Cimed
Racing para a temporada 2019
da Stock Car. Batizado de “Atitude”, um manifesto escrito
em forma de bula indica doses
motivacionais do medicamento indicado para lutar por mais
pódios e vitórias na categoria.
Com o amarelo como cor
predominante no novo layout
do esquadrão, a Cimed Racing

Brasil classifica dois times
às oitavas de final, e dois
vão à repescagem em Doha
O Brasil conseguiu classificar quatro de suas cinco duplas à
fase eliminatória da etapa de
Doha (Qatar) do Circuito Mundial de vôlei de praia 2019. Após
os jogos de quarta-feira (13),
pela fase de grupos, Pedro Solberg/Vitor (RJ/PB) e Guto/Saymon (RJ/MS) já se garantiram
nas oitavas de final e seguem invictos.
Página 8
Bruno Schmidt ataca contra
bloqueio de Ricardo em Doha

busca o terceiro título de
equipes e de pilotos com
Cacá Bueno, maior campeão em atividade na Stock
Car (com cinco títulos),
Felipe Fraga, o mais jovem
campeão da categoria e
também da Corrida do Milhão, e a novidade de 2019:
Marcel Coletta, que fará
história ao se tornar o mais
jovem piloto a correr na Stock Car, com apenas 17 anos
e 5 meses.
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Novo esporte olímpico,
Basquete 3x3 vai agitar o
Arnold Sports Festival South
America em São Paulo

Diversão garantida

Foto/Divulgação

EURO

ministro da Economia, Paulo
Guedes. Em discurso de transmissão de cargo para o novo
presidente do Banco Central
(BC), Roberto Campos Neto, o
ministro adiantou alguns pontos
da proposta.
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Esporte

Comercial
Compra: 3,81
Venda:
3,81
Turismo
Compra: 3,66
Venda:
3,97

“A informação que temos sobre o Guilherme é que ele foi aluno por dois anos no primeiro e
no segundo ano do ensino médio, e ele nunca trouxe problemas. Não há registros de problemas desse aluno. Era um aluno
muito quieto, calmo e não teria
mais problemas. Mas vamos levantar mais informações”, disse
o secretário.
Segundo Soares, Guilherme
chegou na quarta-feira, à escola
dizendo que iria procurar a secretaria. Os funcionários imaginaram que o aluno iria tentar voltar a estudar, já que ele não havia
comparecido aos estudos no ano
passado. “Trata-se de um ex-aluno que estava sendo inclusive
monitorado por um processo da
secretaria para que retornasse à
escola.
Página 4

O envio ao Congresso da proposta de descentraliza os recursos federais e desvincula todo
o Orçamento da União pode ser
adiada caso prejudique as discussões da reforma da Previdência, disse na quarta-feira (13) o

Foto/Divulgação

Justiça da
Austrália
condena
cardeal acusado
de crimes
sexuais

Foto/Rovena Rosa/ABr

Após o acidente com uma
aeronave da Ethiopian Airlines, no qual morreram 157
pessoas, a Agência Europeia
para a Segurança da Aviação
Civil proibiu os voos do
Boeing 737 MAX 8 no espaço aéreo. A decisão veio depois que Alemanha, França e
Grã-Bretanha anunciaram a
suspensão dos vôos.
A Alemanh a j á h a v i a
proibido vôos pelo Boeing
737 MAX 8 no seu espaço
aéreo nacional. “A segurança vem em primeiro lugar”,
disse o ministro alemão
dos Transportes, Andreas
S cheuer.
Página 3

Atirador não tinha histórico
de problema na escola,
diz secretário

Brasil, em Suzano, São Paulo.
Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus
conforte o coração de todos!”.
Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do
desumano atendado ocorrido
hoje na Escola Professor Raul
Brasil, em Suzano, São Paulo.
Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus
conforte o coração de todos!
— Jair M. Bolsonaro
(@jairbolsonaro) 13 de março
de 2019
Página 4

Governo pode adiar proposta
de desvinculação do
Orçamento, diz Guedes

Foto/ Norte MKT

Europa
suspende
voos com
Boeing 737
MAX 8

O presidente Jair Bolsonaro
postou mensagem na rede social Twitter em que prestou
condolências aos parentes das
vítimas do massacre na Escola
Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São
Paulo. Na mensagem, o presidente chama a tragédia de
“monstruosidade e covardia
sem tamanho”.
“Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do
desumano atentado ocorrido
hoje na Escola Professor Raul

Enterradas marcam basquete
Considerado o esporte urbano número 1 do mundo, o basquete 3x3 é uma das novidades
da edição 2019 do Arnold Sports

3x3
Festival South America, que
será de 12 a 14 de abril, no
Transamérica Expo Center, em
São Paulo.
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Prefeitura e Estado articulam ações
para atendimento às vítimas das chuvas
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 RA ( S P)
O ex-presidente Milton Leite (DEM) aposta tudo na eleição
do filho, o deputado Miltinho (DEM), pra assumir pela 1ª vez um
cargo na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo:
a 2ª Secretaria (prefeitura da Casa), na chapa com Macris (PSDB)
pra presidência. É o poder.
PR E F E I T U RA ( S P )
Em meio a tantas ‘viradas culturais’, o prefeito Bruno (PSDB)
pode dar uma ‘virada política’, passando a colocar em prática a
história do avô (prefeito de São Paulo - 1983 a 1985): “Ação
Conforme a Pregação - uma revolução ética em São Paulo”. Aí
sim, poderá incorporar #SendoCovas
A S S E M B LE IA ( S P)
Na eleição da Mesa, amanhã, o sobrinho-neto do marechal
Castello Branco pode disputar desde um dos cargos até a Corregedoria da Casa. Em tempo: O eterno capitão do Exército Brasileiro nasceu sob o signo do Leão de Judá, de uma família guerreira (Península Ibérica desde o Século 14).
GOVERNO (SP)
Adversários e inimigos comemoram o massacre de crianças
numa escola no Estado de São Paulo, porque havendo repercussão internacional o fato joga contra Doria (PSDB) e seu general
(EB), que está Secretário (Segurança). Por tabela, o capitão (EB)
e agora Presidente (PSL) Bolsonaro.
CONGRESSO
Os veteranos e profissionais da política que conviveram com
o ex-vereador e presidente (4 vezes) da Câmara paulistana e então senador Antonio Carlos Rodrigues, dizem que o PR sente sua
falta na Câmara Federal. Pergunta: o hoje suplente e ex-dirigente
nacional ACR pode assumir este ano ?
PR E S I D Ê N C I A
Governo Bolsonaro-Mourão é aquele time de futebol que em
tese tem tudo pra vencer as próximas partidas e ser campeão,
também por conta dos adversários históricos estarem com seus
times bem enfraquecidos e sem dinheiro necessário pra se for o
caso ‘escalar’ árbitros e ‘bandeiras’.
J U S T I ÇA S
Hoje completa 1 ano do assassinato da vereadora na Câmara
carioca, Marielle (PSOL). Ontem, com direito ao ex-magistrado
e governador (Rio) Witzel (PSC) faturar politicamente, foram
presos os assassinos. A prisão dos criminosos ligados às milícias, 24 horas antes, tá mais pra fim de novela
PA R T I D O S
Comentário de um veterano político que esteve próximo do
PSL (então de Siqueira) em São Paulo, por muitos anos: “ou o
Presidente Bolsonaro toma o partido do deputado federal e ainda
dono Bivar e bota moral na coisa, ou o PSL ainda vai acabar comprometendo a legitimidade do governo ...
POLÍTICOS
... do Presidente Bolsonaro. Em tempo: quando era literalmente nano, o PSL esteve nas mãos da família Tuma (no caso o
então Delegado de Polícia Romeu Jr. (filho do senador Tuma),
que disputou a Assembleia (SP). A brincadeira (final dos anos
1990) era chamar a sigla de Partido Sírio Libanês
H I ST Ó R IA S
A condenação de um Cardeal do Altíssimo Clero do Vaticano
por crimes sexuais compromete religiosa e politicamente a já
decadente igreja Católica. Enquanto isso, tanto protestantes (até
mesmo cristãos verdadeiros) como muçulmanos crescem exponencialmente. Tá tudo na literatura bíblica.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é referência das liberdades (possíveis) de imprensa. Está dirigente
na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a
Medalha Anchieta na Câmara de São Paulo e o Colar de Honra ao
Mérito na Assembleia de São Paulo.
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O prefeito Bruno Covas se
encontrou na quarta-feira (13)
com o governador do Estado de
São Paulo, João Doria, para discutir parcerias e articular novas
ações para o atendimento às vítimas da chuva. O encontro aconteceu no Palácio dos Bandeirantes,
na Zona Sul da capital, e contou
com a presença de prefeitos da
região metropolitana, secretários
municipais, estaduais, presidentes
de autarquias e representantes da
Polícia Militar e Defesa Civil.
“Estamos falando de oito
municípios atingidos, que sofreram com esta chuva do início da
semana. O que vimos mostra que
não foi falta de preparo, mas uma
quantidade imensa de água. Nem
com todos os piscinões construídos teríamos como evitar o volume de água. Por isso a importância desta ação conjunta envolvendo todos os municípios, em
que cada um desenvolve importantes ações que são coordenadas pelo Governo do Estado, para
que possamos avançar no atendimento dessas pessoas atingidas e
evitar outros casos como esse no
futuro”, disse Covas.
O acordo entre a Prefeitura
de São Paulo e o Governo de São
Paulo prevê a liberação de recursos para a construção de muros
de arrimo, a retomada do projeto

do Piscinão Jaboticabal e das
obras da Galeria do Córrego da
Mooca, na Zona Leste, e o desassoreamento dos córregos e
rios da cidade.
Uma próxima reunião, prevista para esta quinta-feira (14), irá
definir a abertura de uma linha de
microcrédito com juros subsidiados no programa estadual “Desenvolve SP”. Com ele as pessoas afetadas pelas enchentes
poderão financiar a aquisição de
eletrodomésticos. Também será
avaliada a isenção da cobrança de
conta de água aos moradores atingidos pelos alagamentos.
“Hoje nós deliberamos alguns pontos e, durante a reunião,
telefonei para o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que prontamente nos
atendeu e virá para São Paulo,
para uma nova reunião com este
mesmo grupo, para discutirmos
outros aspectos, considerando
que esta é uma tarefa coletiva de
proteção às pessoas e de enfrentamento às chuvas na região metropolitana”, disse o governador,
João Doria.
O Governo do Estado também anunciou a liberação de R$
20 milhões do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI) para a capital
e mais sete cidades da região

metropolitana. Além disso, a Defesa Civil estadual irá disponibilizar colchões, cobertores, água,
cestas básicas e kits de higiene
pessoal às vítimas das enchentes.
Ajuda aos microempreendedores
Os empreendedores de pequenos negócios que foram prejudicados pelas enchentes na capital poderão participar, a partir
do dia 14 de março, do programa
“PovoPaulista”, do Governo Estadual. A iniciativa possui linhas
de crédito de R$ 200,00 a R$
20.000, com taxa de juros de
0,35% ao mês. Poderão utilizar
essa linha de financiamento somente pessoas jurídicas de micro
e pequenos negócios formais
(MEI, ME, LTDA e EIRELI).
Excepcionalmente neste final
de semana, o Banco do Povo da
capital, localizado na Rua Boa
Vista, 170, estará aberto das 9h
às 16h para a realização das análises de crédito.
Drenagem
Para diminuir o impacto das
enchentes na capital, o Governo
Estadual anunciou também a retomada do projeto para a construção do Piscinão Jaboticabal,
no limite com São Bernardo do
Campo, além da construção de

uma galeria na Rua Pindamonhangaba, na Mooca, na Zona Leste.
O Piscinão Jaboticabal será
construído em uma área particular, localizada na confluência do
córrego Jaboticabal, Ribeirão
dos Meninos e Ribeirão dos Couros, e terá capacidade para armazenar 750 mil m³, beneficiando,
além da capital, os municípios de
São Bernardo, São Caetano e Santo André.
Previsão do tempo para os
próximos dias
Nesta quinta-feira (14) terá
muita nebulosidade e sensação de
tempo abafado. No transcorrer da
tarde, a combinação de calor e propagação de áreas de instabilidade,
vindas do interior, causa chuva forte, com potencial para rajadas de
vento e formação de alagamentos.
Os termômetros oscilam entre
20°C ao amanhecer e 29°C no início da tarde, segundo boletim da
Centro de Gerenciamento de
Emergências (CGE).
Na sexta-feira (15), a formação de um sistema de baixa pressão ao largo do litoral paulista
gera muitas nuvens e mantém o
tempo instável na Grande São
Paulo. As chuvas mais significativas acontecem entre a tarde e a
noite. Os termômetros oscilam
entre 20°C e 26°C.

Prefeitura abre inscrições para formação de
novas turmas do curso Portas Abertas:
Português para Imigrantes
A Prefeitura de São Paulo
está com inscrições abertas para
o curso “Portas Abertas: Português para Imigrantes”. A ação é
uma iniciativa conjunta das Secretarias Municipais de Direitos
Humanos
e
Cidadania
(SMDHC) e de Educação
(SME), e visa oferecer curso de
português de forma capilarizada,
gratuita, contínua e permanente
para imigrantes na Rede de Municipal de Ensino (RME).
O curso busca promover os
direitos para a população imi-

grante da cidade de São Paulo,
assegurando seu acesso, permanência e aprendizagem na escola, propiciando a inserção no mercado formal de trabalho e promovendo a regularização migratória.
As inscrições podem ser feitas por qualquer imigrante, independente da sua condição migratória e documental, diretamente
na escola de sua escolha. O início das aulas está previsto para
o dia 25 de março.
Para realizar a inscrição o
imigrante pode apresentar qual-

quer dos seguintes documentos:
Protocolo de Solicitação de Refúgio; Protocolo de RNE, RNE
(Registro Nacional de Estrangeiro), CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); CPF
(Cadastro de Pessoa Física) ou
documentos emitidos no país de
origem, como: passaporte, carteira de identidade ou de qualquer
espécie. Além disso, deverá apresentar um comprovante de residência ou, caso não o tenha, preencher uma declaração de residência no momento da inscrição.

O curso é oferecido nas escolas da rede municipal de ensino e é possível estudar em qualquer região da cidade. A relação
com as escolas participantes
pode ser acessada aqui.
Mais informações:
Centro de Referência e
Atendimento para Imigrantes
(o CRAI)
Endereço: Rua Major Diogo, 834
Telefone (11) 2361-3780/
2361-5069 ou no endereço eletrônico

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
anuncia medidas para melhorar o fluxo de
veículos no acesso ao Aeroporto de Congonhas
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
(SMT), iniciará na próxima sexta-feira, 15 de março, um projeto piloto para melhorar as áreas
de embarque e desembarque de
táxis, carros de passeio e aplicativos no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital.
A partir de sexta-feira (15),
táxis de todas as categorias passarão a atender no piso superior
os passageiros que deixam o aeroporto. Quem estiver chegando de táxi ao aeroporto também
terá de acessar o piso superior,
em frente à área de check-in das
companhias aéreas. Somente
neste local, carros particulares
e de aplicativos também farão o
desembarque de passageiros.

O piso inferior será destinado a todos os carros particulares e de aplicativos que chegam ao aeroporto sem passageiros. Neste local, serão feitos os embarques de quem está
saindo das aeronaves e não
utilizará o serviço de táxi.
Apenas cinco vagas de táxi duas da categoria comum,
duas da vermelho e branca e
uma da acessível - permanecerão no piso inferior. Veículos
de fretamento continuarão
usando apenas o piso inferior.
Com a mudança, o número
de vagas oficiais para estacionamento de táxis em Congonhas vai aumentar das atuais
50 para 96. Táxis acessíveis
também terão um ponto mais
próximo à área de embarque,

nos arredores do Portão 1, assim como os táxis híbridos, menos poluentes.
Os táxis acessíveis que estejam nas vagas especiais só poderão pegar passageiros comuns
se já houver outro veículo do
mesmo tipo aguardando na fila.
Isso garantirá a prioridade de
atendimento para os passageiros
com deficiência.
As alterações, realizadas em
conjunto com o Departamento
de Transportes Públicos (DTP)
e com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), procuram
tornar mais organizado o embarque e desembarque de passageiros, melhorar o fluxo de veículos nas vias de acesso ao aeroporto e as condições de trânsito
na região.

Operação embarque e desembarque
Em 23 de agosto de 2018, a
SMT a CET e o DTP deram início a uma operação especial no
Aeroporto de Congonhas, na
Zona Sul de São Paulo. A ação
permanente passou a contar
com um reforço de agentes de
CET, que aumentou de quatro
para dez agentes/turno. Esses
agentes se unem aos fiscais do
DTP que já atuam no local fiscalizando a operação de táxis, aplicativos e fretamentos.
A fiscalização age de forma
permanente para coibir estacionamentos irregulares e paradas
em fila dupla, além de operar na
fluidez dos carros no local, evitando congestionamentos nas
vias adjacentes ao aeroporto.

Cidade de SP tem baixa incidência de dengue
O
município
de São
Paulo registrou até a primeira semana de março de 2019 um coeficiente de incidência de casos
confirmados de dengue de 4,3 que
é considerado muito baixo. Pelos
critérios do Ministério da Saúde
a ocorrência de Dengue é classificada como baixa até o limite de
100 casos para cada 100 mil habitantes.
A Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) atribui o fato de a
doença estar sob controle na capital paulista, num ano em que diversos municípios de São Paulo e
do País, apresentam índices elevados, à intensificação das ações
de eliminação de criadouros desde setembro de 2018 e à implantação do Plano Municipal de Enfrentamento às Arboviroses, lançado em novembro de 2018.
O Plano antecipou as ações de
intensificação para eliminação de
criadouros do Aedes aegyptipara
evitar que o número de casos de
dengue fugisse ao controle no verão de 2018/2019. Entre outubro
e novembro de 2018, mais de 11
mil agentes de saúde, de combate

às endemias e de proteção ambiental passaram por capacitações.
No primeiro Dia D de combate
ao mosquito, realizado no dia 24
de novembro de 2018, 24 mil profissionais de saúde atuaram em
quase 1000 ações educativas, de
eliminação de criadouros e de vacinação contra a febre amarela em
todas as regiões da cidade.
No fim de ano, tanto na saída
do paulistano para o Natal quanto
para o Ano Novo, lá estavam os
agentes de saúde orientando a população nas vias que dão acesso
às principais rodovias que levam
ao litoral e ao interior. No dia 2
de fevereiro de 2019, a Secretaria Municipal da Saúde promoveu,
em parceria com o Exército brasileiro, o segundo Dia D de mobilização contra o Aedes e de vacinação contra a febre amarela
deste verão. Com a ajuda dos militares e a participação de 14 mil
profissionais de saúde, foram realizadas 1200 ações pela cidade.
Dessa forma, apesar de o Brasil apresentar um coeficiente de
incidência (CI) de 26 casos de
dengue para cada grupo de 100 mil

habitantes (até 02/02/19) epidemiológica 5) e o estado de São
Paulo um CI de 27,4 casos por 100
mil habitantes (até 15/02/19), de
acordo com os levantamentos
mais recentes, o município de São
Paulo mantém uma baixa incidência, com um coeficiente de 4,3 casos por 100 mil habitantes. A capital registrou, até o dia 07/03/19,
509 casos da doença sem nenhuma ocorrência de morte.
Até o momento não há registros de casos de zika e chikungunya na capital.
É importante ressaltar que
apesar do baixo índice de Dengue
em São Paulo, a Secretaria Municipal da Saúde e a população não
podem reduzir o nível de enfrentamento à doença. Com o retorno
dos paulistanos que viajaram no
feriado para locais com alta transmissão da doença, a Vigilância
municipal redobra a atenção para
eliminação de criadouros
do Aedes aegypti. O objetivo é
evitar que casos da doença originados em outros municípios desencadeiem transmissões dentro
do território da cidade de São Pau-

lo.
A partir desta segunda-feira
(11), agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias de todas as regiões da cidade vão intensificar as ações de eliminação de criadouros do mosquito por meio de visitas casa em
casa, orientando os moradores a
identificar e eliminar os recipientes e locais com acúmulo de água.
Os agentes de endemias também
realizarão ações de bloqueio de
casos notificados, visitas a pontos
estratégicos (locais cadastrados e
que recebem tratamento periodicamente, como borracharias, ferros velhos, cemitérios, etc.) e a
imóveis especiais (escolas, creches, universidades, serviços de
saúde, templos religiosos, entre
outros), que também recebem visitas periódicas.
O cidadão paulistano também
pode fazer denúncias por meio da
central 156 ou pelo site da Prefeitura de São Paulo neste link. Os
registros são encaminhados às coordenadorias de saúde, que desencadeiam ações para eliminação
dos focos do mosquito.
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Corte de cargos não comprometerá
serviços públicos, diz secretário
O corte de 21 mil cargos
comissionados, funções e gratificações que atingiu diversos
níveis do Poder Executivo Federal não afetará a prestação de
serviços públicos, informou o
secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel. Em nota oficial, ele informou que as áreasfim de cada órgão foram preservadas no redesenho.
De acordo com o Ministério
da Economia, houve corte de
cargos em todos os ministérios.

“Todos tiveram que participar.
Estamos fazendo um redesenho
das gratificações que a Administração Pública concede aos servidores, focando nas áreas-fim.
Os cargos que são essenciais
para a execução do trabalho que
beneficia o cidadão foram mantidos”, destacou Uebel no comunicado.
Para o secretário, a intenção
é eliminar funções burocráticas
e tornar o serviço público mais
eficiente. “O corte não vai comprometer a prestação de serviços públicos. Ao contrário, a

expectativa é que o setor público se torne mais eficiente”,
acrescentou Uebel. As gratificações variam de R$ 62 a R$ 11,2
mil por mês. No entanto, segundo o Ministério da Economia, o
valor médio das gratificações
corresponde a cerca de R$ 570
por mês.
O Ministério da Economia
informou que, paralelamente à
reestruturação de cargos, o governo empreende outras ações
para simplificar a administração,
reduzir a burocracia e readequar
a força de trabalho no governo

federal. Segundo a pasta, a reforma do Estado será ampliada,
com a definição de critérios para
a ocupação de cargos comissionados e o endurecimento na autorização para novos concursos
públicos, com o estabelecimento de pré-requisitos.
A pasta ressaltou que o redesenho do governo federal resultará em economia de R$ 195
milhões por ano. O número de
cargos comissionados, funções
e gratificações foi reduzido de
131 mil para 110 mil. (Agencia
Brasil)

Angra 1 é desconectada do sistema
interligado por falha em subestação
A usina nuclear de Angra 1
foi desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) às
22h29 de terça-feira (12), após
a Eletronuclear, subsidiária da
Eletrobras responsável pela
usina, ter detectado uma falha
em uma subestação de Furnas,
localizada na própria central
nuclear.
“O evento não apresentou
qualquer risco à segurança de
Angra 1, aos trabalhadores da
empresa, à população ou ao

meio ambiente”, disse a Eletronuclear.
A empresa informou que,
com o evento, a usina perdeu a
conexão com o sistema de linhas
de transmissão de 500 kV ficando alimentada pelo sistema de
138kV. Segundo o Operador
Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), o motivo para o desligamento foi um princípio de incêndio na canaleta dos cabos
disjuntores.
De acordo com Eletronucle-

ar, técnicos de Furnas e da empresa estão trabalhando juntos na
solução do problema, mas ainda
não há uma previsão para conclusão do serviço.
A empresa informou que o
desligamento automático do reator é uma medida de segurança
prevista em situações como
essa. “Durante o episódio, todos
os sistemas da usina operaram
de forma adequada e a mesma se
encontra pronta para o retorno
assim que os reparos na subes-

tação sejam concluídos”, disse
a Eletronuclear.
Na última terça-feira (6), a
Eletronuclear desconectou Angra 2 do SIN devido à necessidade de manutenção no sistema
de resfriamento do gerador elétrico, parte não nuclear da usina. A usina foi religada
no domingo (10), às 13h51,
após a conclusão da manutenção no sistema de resfriamento do gerador elétrico. (Agencia Brasil)

Endividamento e inadimplência
das famílias crescem em fevereiro
O percentual de famílias
com dívidas (em atraso ou não)
no país atingiu 61,5% em fevereiro deste ano. Segundo dados
da Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor
(Peic), divulgada na quarta-feira (13) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), a
taxa é superior aos 60,1% de janeiro deste ano e aos 61,2% de
fevereiro do ano passado.
A parcela de inadimplentes,
ou seja, aqueles que têm dívidas

ou contas em atraso, subiu de
22,9% em janeiro para 23,1%
em fevereiro deste ano. Apesar
da alta mensal, o percentual ficou abaixo dos 24,9% observados em fevereiro de 2018.
Outro indicador que teve aumento de janeiro para fevereiro
foi o percentual de famílias que
não terão condições de pagar
suas contas ou dívidas, o qual
passou de 9,1% para 9,2%. Assim como a inadimplência,
esse indicador ficou abaixo do
registrado em fevereiro de

2018 (9,7%).
Entre as famílias com contas ou dívidas em atraso, o
tempo médio de atraso foi de
64,9 dias em fevereiro de
2019, estável em relação
aos 64,9 dias de fevereiro de
2018. O tempo médio de
comprometimento com dívidas entre as famílias endividadas foi de 6,8 meses, sendo que 26,2% delas estão
comprometidas com dívidas
até três meses e 29,7%, por
mais de um ano.

A parcela média da renda
comprometida com dívidas
das famílias endividadas diminuiu na comparação anual, passando de 29,4% em fevereiro
de 2018 para 29,1% em fevereiro de 2019.
O cartão de crédito foi apontado em primeiro lugar como
um dos principais tipos de dívida por 78,5% das famílias endividadas, seguido por carnês, para
13,9%, e, em terceiro, por financiamento de carro, para
9,8%. (Agencia Brasil)

Ministério Público de Contas quer
suspender leilão da Norte-Sul
O Ministério Público de
Contas entrou com um pedido
de medida cautelar para suspender o leilão da Ferrovia NorteSul. O procurador Júlio Marcelo de Oliveira argumenta que o
edital do leilão, previsto para
ocorrer no dia 28 de março, estaria direcionado para atender os
interesses de concessionárias
que já atuam em outros trechos
ferroviários, as empresas Rumo
e VLI. As empresas e o governo
negam qualquer tipo de favorecimento.
O procurador também argumenta que faltam estudos que
justifiquem o modelo centralizado de operação previsto para
a subconcessão da Ferrovia Norte Sul – Tramo Central, inclusi-

ve com a falta de regras para direito de passagem. Além disso,
segundo o procurador, também
faltariam estudos sobre a demanda de trechos para o transporte de passageiros. Júlio Marcelo disse que a realização do
leilão, com as regras previstas
no edital, traria potencial risco
de prejuízo ao erário.
Relator
O documento foi protocolado no gabinete do ministro do
Tribunal de Contas União (TCU)
Augusto Nardes, na noite da última segunda-feira (11). Nardes
é relator de um recurso que trata da reavaliação do edital.
Pelo regimento, Augusto
Nardes poderia acatar o pedido

de medida cautelar sem consultar o plenário. As regras preveem prazo de 15 dias para que o
Ministério da Infraestrutura e a
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prestem
esclarecimentos. Caso o pedido
seja indeferido, não cabe novo
recurso.
O governo pretende leiloar,
pelo lance mínimo de R$ 1,3
bilhão, o trecho da Norte Sul
entre os municípios de Porto
Nacional (TO) e Estrela D’Oeste
(SP). O governo estima que
quem vencer o leilão deverá realizar investimentos de R$ 2,8
bilhões.
Obras
As obras de construção da

ferrovia foram iniciadas em
1987. O trecho entre Açailândia
(MA) e Anápolis (GO), com cerca de 1.550 km, está pronto para
uso. Já o trecho entre Ouro Verde (GO) e Estrela D’Oeste (SP),
de 682 km, está com as obras em
andamento.
Esse não é o primeiro pedido de suspensão do leilão da
Norte-Sul. No final de fevereiro, o Ministério Público Federal (MPF) também encaminhou
recomendações ao Ministério
da Infraestrutura e à ANTT. O
MPF também pediu que o ministério justificasse a escolha do
modelo vertical e o motivo de a
contratação não prever transporte de passageiros na exploração
da ferrovia. (Agencia Brasil)

Governo pode adiar proposta de
desvinculação do Orçamento, diz Guedes
O envio ao Congresso da proposta de descentraliza os recursos
federais e desvincula todo o Orçamento da União pode ser adiada caso prejudique as discussões
da reforma da Previdência, disse
na quarta-feira (13) o ministro da
Economia, Paulo Guedes. Em discurso de transmissão de cargo para
o novo presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto,
o ministro adiantou alguns pontos
da proposta.
“Se o pacto federativo for atrapalhar a Previdência, a proposta pode
ser retirada. Mas estamos falando de
uma agenda positiva [a descentralização dos recursos]”, afirmou Guedes. Segundo ele, os problemas financeiros de diversos estados anteciparam as discussões em torno do
assunto, mas ele defendeu a descentralização dos recursos como agenda positiva para o governo.
Segundo Guedes, o Orçamento federal seria totalmente desvinculado (sem recursos carimbados), desindexado (sem correções automáticas) e desobrigado
(sem mínimos constitucionais). A
destinação das verbas seria com-

pletamente determinada pelo
Congresso Nacional. No entanto,
a proposta da equipe econômica
não prevê shutdown (paralisação
de serviços públicos) em caso de
falta de acordo político.
“Não teve acordo político?
Então paga apenas o que gastou no
ano anterior [repetindo em valores nominais o Orçamento anterior]. Não precisa nem shutdown
como nos Estados Unidos”, disse
o ministro para uma plateia de
políticos, empresários e agentes
do mercado financeiro.
Segundo Guedes, o principal
problema do Brasil atualmente é
o inchaço do setor público, não o
setor privado. Ele defendeu o fim
de privilégios para os servidores
públicos. “Se o servidor público
virar cidadão como qualquer outro, a [uma eventual] crise acaba
em um ano”, disse. Ele acrescentou que o governo pode reduzir a
folha de pagamento se deixar de
repor os cerca de 50% de servidores previstos para se aposentarem
nos próximos quatro anos e investir em tecnologia e digitalização
para manter os serviços públicos.

A desvinculação completa do
Orçamento, avaliou Guedes, daria
mais protagonismo à classe política. Segundo o ministro, o aumento da responsabilidade reduziria o
envolvimento de políticos com a
corrupção. “Os políticos reconhecem que têm que assumir o Orçamento. Somos maduros o suficiente para descarimbar o dinheiro”,
ressaltou.
Em relação às críticas de que o
fim dos mínimos constitucionais
significaria menos gastos em saúde e educação, o ministro afirmou
que a proposta pode ter um efeito
contrário. Isso porque a descentralização dos recursos da União para
estados e municípios traria mais dinheiro para os governos locais.
“Quem quiser ficar com o dinheiro
carimbado fica. Quem não
quiser terá uma nova opção. Não vai
reduzir os recursos para uma área,
poderá se gastar até mesmo o triplo
se essa for a decisão”, alegou.
O ministro ainda lançou a ideia
de formação de um Conselho Fiscal da República para deliberar
sobre o orçamento da União.
“Gostaria que esse conselho fos-

se mais importante que o Conselho de Política Monetária (Copom)”, afirmou.
Dizendo-se confiante na democracia brasileira e na solidez
das instituições, Guedes disse que
o país está descobrindo uma nova
forma de fazer política “A velha
política morreu. Não sabemos qual
é a nova. Não é um presidente ou
um indivíduo que vai fazer. É um
processo”, declarou. Para ele, o
novo pacto federativo ajudaria nesse processo. “A função do deputado não é arrumar boquinha [no
governo federal], é descer dinheiro para base”, acrescentou.
Em relação às conversas com
a classe política, Guedes disse que
nos primeiros meses de governo
manteve conversas republicanas
com parlamentares e governadores de diversos partidos, inclusive da oposição. “Vejo poderes independentes no Brasil e acredito
que institucionalmente o país melhora”, opinou. “Um sinal dessa
melhora é um presidente extraordinário do Banco Central ser substituído por outro também extraordinário.” (Agencia Brasil)

Europa suspende
voos com Boeing
737 MAX 8
Após o acidente com uma aeronave da Ethiopian Airlines,
no qual morreram 157 pessoas, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação Civil proibiu os voos do Boeing 737 MAX
8 no espaço aéreo. A decisão veio depois que Alemanha, França
e Grã-Bretanha anunciaram a suspensão dos vôos.
A Alemanha já havia proibido vôos pelo Boeing 737 MAX
8 no seu espaço aéreo nacional. “A segurança vem em primeiro lugar”, disse o ministro alemão dos Transportes, Andreas
Scheuer.
A agência de aviação da França também proibiu esses voos
em seu espaço aéreo e a Autoridade de Aviação Civil da GrãBretanha fez o mesmo.
A Agência Europeia para a Segurança da Aviação Civil advertiu que as “causas exatas” de um acidente com uma aeronave 737 MAX, operada pela companhia aérea Indonesian Lion
Air em outubro, no qual morreram 189 pessoas, ainda são investigadas.
No Brasil, a Gol Linhas Aéreas suspendeu temporariamente, des de as 20h de segunda-feira (11), todas as operações comerciais com aeronaves do mesmo modelo. Segundo a empresa, os clientes serão comunicados e reacomodados em outros
voos da Gol ou de companhias parceiras. (Agencia Brasil)

Justiça da Austrália condena
cardeal acusado de
crimes sexuais
A Justiça da Austrália condenou na quarta-feira (13) o cardeal George Pell, de 77 anos, a seis anos de prisão por crimes
sexuais contra crianças. Para o juiz Peter Kidd, o religioso não
mostrou nenhum remorso pelos crimes. Ele cumprirá pena em
regime fechado em uma prisão australiana.
O cardeal ocupou funções importantes no Vaticano, mas
foi afastado quando vieram à tona as denúncias de que ele molestou dois meninos na Catedral de St. Patrick, em Melbourne, nos anos 90.
Pell foi condenado por obrigar os meninos de 13 anos a fazer sexo oral com ele na sacristia dos padres da Catedral de San
Patrick, na qual era arcebispo. Um sobrevivente do abuso permanece vivo, o outro morreu de overdose de heroína.
Ao proferir a sentença, o juiz disse que Pell levou uma “vida
sem culpa”.
Em declaração lida por advogados, uma das vítimas disse que
era “difícil” consolar-se com a sentença. Segundo ele, não havia
descanso. (Agencia Brasil)

DEM abre debate interno
sobre participação no
governo federal
O Democratas abriu o debate interno sobre a participação
oficial do partido no governo
federal. O assunto voltou a ser
discutido na quarta-feira (13), na
reunião da Executiva Nacional,
por sugestão do governador de
Goiás, Ronaldo Caiado. “Propus
que a partir do dia de hoje nós
possamos avançar nessa reflexão”, afirmou Caiado.
Mesmo sem integrar formalmente a base do governo federal, o partido tem três ministros
- Onyx Lorenzoni (Casa Civil),
Tereza Cristina (Agricultura) e
Luiz Henrique Mandetta (Saúde). Além disso, os presidentes
da Câmara, Rodrigo Maia (RJ),
do Senado, Davi Alcolumbre
(AP), vêm trabalhando alinhados

com o Palácio do Planalto.
A expectativa do presidente
do DEM, ACM Neto, é que essa
definição saia antes da Convenção Nacional do partido, marcada para o final do mês de maio.
ParaACM Neto, a legenda tem
um papel maior: discutir como o
Executivo pode construir a maioria necessária para avançar nas reformas estruturais. Segundo ele,
o DEM está disposto a ajudar nessa articulação e a trazer partidos
para a base governista.
“É natural que um governo
que chegou agora tenha um prazo para fazer os ajustes, tenha
um tempo para organizar as coisas”, disse ACM Neto. “Ainda
está em tempo de organizar.”
(Agencia Brasil)

Produção industrial recua
0,8% de dezembro para
janeiro,diz IBGE
A produção industrial nacional caiu 0,8% na passagem de
dezembro de 2018 para janeiro
deste ano. Essa é a maior queda
desde setembro do ano passado
(-1,9%) e veio depois de uma
alta em dezembro (0,2%), segundo a Pesquisa Industrial
Mensal (PIM), divulgada na quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A queda chegou a 2,6% na
comparação com janeiro de
2018. Na média móvel trimestral, a queda é 0,2%. No acumulado de 12 meses, a indústria
acumula crescimento de 0,5%.
Na passagem de dezembro
para janeiro, a indústria recuou em três das quatro grandes categorias econômicas,
com destaque para os bens de
capital, isto é, as máquinas e

equipamentos (-3%).
Também tiveram queda os
bens intermediários, isto é, os
insumos industrializados usados
no setor produtivo (-0,1%), e os
bens de consumo semi e não
duráveis (-0,4%). Por outro
lado, os bens de consumo duráveis tiveram alta de 0,5%.
Treze das 26 atividades industriais pesquisadas tiveram
queda na produção de dezembro
para janeiro, com destaque para
produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-10,3%), indústrias extrativas (-1%) e máquinas
e equipamentos (-2,9%).
Treze atividades tiveram alta,
sendo os principais crescimentos registrados nos segmentos
de produtos alimentícios
(1,5%), bebidas (6,1%) e outros
produtos químicos (3,6%).
(Agencia Brasil)
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Monstruosidade e covardia sem
tamanho”, diz Presidente
Então olhei para os céus e ví a Cidade...
- Quero saber apresenta:
“ ... o secretário de Comércio e Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Orlando
Leite Ribeiro, participou até o dia 11, em Tóquio, no Japão, do
Encontro dos vice-ministros da Agricultura do G20. Ele terá reuniões bilaterais com autoridade locais. No encontro, será discutida minuta da declaração a ser assinada pela ministra Tereza Cristina, durante a reunião ministerial, que acontecerá nos dias 11 e
12 de maio na cidade japonesa de NIIGATA. O Encontro dos Ministros da Agricultura terá como tema principal “Rumo a um setor agroalimentar sustentável - questões emergentes e boas práticas”. O modelo da agricultura brasileira é pautado no tripé da
segurança alimentar, sustentabilidade e responsabilidade social.
O G20 é o foro para cooperação internacional em temas econômicos e financeiros, congregando países desenvolvidos e em
desenvolvimento com projeção na economia mundial. Os países
que integram o G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do
comércio internacional, dois terços da população mundial, sendo responsáveis por 84% da emissão de gases de efeito estufa. A
Reunião do G-20 será de 28 e 29 de Junho em Osaka no Japão...”
* É muito importante as Reuniões do G-20?
* Esta reunião dos ministros da agricultura também é importante?
* Manter os clientes é melhor do que novas aventuras?
Sobre o Brasil, em relação do comércio mundial, é preciso
dizer o seguinte: é muito importante, manter os clientes com
excelente atendimento e cumprimento de contratos, do que lutar
para conseguir novos. Tem um ditado que diz que é melhor lutar
pelo que temos, do que por aquilo que não temos. O agronegócio
brasileiro tem clientes em 160 países. Isso é muito bom, mas
mais importante que seja mantido. Quando atendemos bem e dentro da lei, nós certamente conseguimos manter mas, se deixamos de atender bem um cliente que nós já temos, ele certamente
vai procurar outro que poderá atender melhor. Então qual é o segredo. É simples, é atender bem mesmo e, vender como se fosse
nós que estivessemos comprando. Nós temos que atender nossos clientes da mesma maneira que nós gostaríamos de ser atendidos por eles. No mercado agrícola e pecuário mundial existem
160 países, mas os compradores pontenciais de grande volume,
são poucos. Portanto aqui dentro é preciso ter regras muito claras, ajustes e atualizações. Não é possível leis que não funcionam formuladas na década de 40 no século passado. Na União
Européia por exemplo, eles primam por leis práticas e que funcionem à todo momento e, em qualquer circunstância. O Brasil
precisa se readaptar e se atualizar. É preciso trabalhar nisto e não
desperdiçar tempo, dinheiro e energia com coisas que não interessam mais.
Por hoje é só pessoal. Até a próxima com a palavra Cidade
Inteligente. Um forte abraço. Até mais.

Mulheres de movimentos
populares ocupam fazenda
de João de Deus
Mulheres do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST) e do Movimento Camponês Popular (MCP) ocuparam,
na manhã de quarta-feira (13), a
fazenda Agropastoril Dom Inácio, em Anápolis (GO). A propriedade pertence ao médium
João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, e
que se tornou réu em duas ações
penais sob acusações de violação sexual mediante fraude e de
estupro de vulnerável. As vítimas seriam mulheres que frequentavam o centro espírita Casa
Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), onde ele fazia atendimentos.
Em nota, o MST informa que
a mobilização da quarta-feira
(13), que integra a Jornada Nacional de Lutas das Mulheres
Sem Terra, tem como objetivo
dar visibilidade a “um território
que é fruto do abuso, do estupro
e da violência”.
“Lutamos #PorTodasNós em
um Brasil que, segundo a Organização das Nações Unidas
(ONU), é o quinto em mortes
violentas de mulheres no mundo. Em um país que, em pleno
século 21, manda assassinar a
sangue frio uma mulher, uma
vereadora democraticamente
eleita. É #PorTodasNós que precisamos descobrir quem são os
mandantes da execução de Ma-

rielle Franco. Quem planejou e
contratou a sua morte? Exigimos
saber que grupo político foi capaz
de mandar matar uma vereadora.
Nosso compromisso é seguir
como parte da necessidade da luta
permanente do atual momento em
que vivemos”, diz a nota.
As manifestantes, segundo o
MST, protestam contra o machismo e o patriarcado e contra
a desigualdade social e a concentração de riquezas. “Contra tudo
o que nos cala, nos humilha e nos
mata, seguimos, por todas nós!”.
As ações penais que João de
Deus responde têm como base
denúncias oferecidas pelo Ministério Público de Goiás. O
médium permanece preso, embora desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (TJGO) tenham concedido, na terça-feira (12), habeas corpus em
favor dele e de seu filho Sandro
Teixeira, que teria cometido os
crimes de coação de testemunha
e corrupção ativa, em 2016.
O motivo pelo qual João de
Deus não pôde deixar a prisão foi
o fato de que existem, em outros processos em tramitação,
outros mandados de prisão contra ele. Ele se encontra, desde o
dia 16 de dezembro de 2018, no
Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia (GO).(Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro postou mensagem na rede
social Twitter em que prestou
condolências aos parentes das
vítimas do massacre na Escola
Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São
Paulo. Na mensagem, o presidente chama a tragédia de
“monstruosidade e covardia
sem tamanho”.
“Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do
desumano atentado ocorrido
hoje na Escola Professor Raul
Brasil, em Suzano, São Paulo.
Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus

conforte o coração de todos!”.
Presto minhas condolências aos familiares das vítimas do
desumano atendado ocorrido
hoje na Escola Professor Raul
Brasil, em Suzano, São Paulo.
Uma monstruosidade e covardia sem tamanho. Que Deus
conforte o coração de todos!
— Jair M. Bolsonaro
(@jairbolsonaro) 13 de março de 2019
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República divulgou nota lamentando o massacre. O governo federal se colocou à disposição para auxiliar na apu-

ração do cri me.
Mais cedo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, também lamentou o ocorrido e apontou os
jogos vi olentos de videogame
como influências negativas para
os jovens.
A Polícia Militar informou
que dois jovens armados e encapuzados invadiram a Escola Estadual Raul Brasil e dispararam contra os alunos. De
acordo com último balanço
divulgado pela polícia, dez
pessoas ficaram feridas e dez
morreram, sendo cinco alunos, dois funcionários, os

dois atiradores e o dono de
uma locadora de carros que ficava perto da escola.
Segundo a Polícia Civil de
São Paulo, os autores do crime
são Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique
de Castro, de 25 anos, ex-alunos. Guilherme estudou no colégio até o ano passado.
O secretário de Segurança
Pública de São Paulo, João Camilo Pires de Campo, e o comandante da Polícia Militar, coronel Marcelo Salles, disseram
que a motivação do crime ainda
não é conhecida e está sendo investigada. (Agencia Brasil)

Atirador não tinha histórico de
problema na escola, diz secretário
O secretário estadual da Educação de São Paulo, Rossieli
Soares, disse na quarta-feira
(13) que um dos atiradores, Guilherme Taucci Monteiro, de 17
anos, não tinha histórico de problemas na escola estadual Raul
Brasil, em Suzano, onde ocorreu
um massacre, com dez mortos
contabilizados até este momento. Os dois atiradores eram exalunos da escola.
“A informação que temos
sobre o Guilherme é que ele foi
aluno por dois anos no primeiro
e no segundo ano do ensino médio, e ele nunca trouxe problemas. Não há registros de problemas desse aluno. Era um aluno
muito quieto, calmo e não teria
mais problemas. Mas vamos levantar mais informações”, disse
o secretário.
Segundo Soares, Guilherme
chegou na quarta-feira, à escola
dizendo que iria procurar a se-

cretaria. Os funcionários imaginaram que o aluno iria tentar voltar a estudar, já que ele não havia
comparecido aos estudos no ano
passado. “Trata-se de um ex-aluno que estava sendo inclusive
monitorado por um processo da
secretaria para que retornasse à
escola. O aluno é conhecido. Era
para ele ter estudado no ano de
2018 e [hoje] voltou à escola, alegando que iria para a secretaria
para retomar os estudos. A informação que a gente tem é que a
escola estava aberta para receber
um ex-aluno que queria voltar a
estudar. E aí, do nada, começou
o ataque”, disse o secretário.
Quanto ao segundo atirador,
identificado como Luiz Henrique
de Castro, de 25 anos, Soares disse que ainda não foi possível levantar o histórico escolar dele.
Reunião com familiares
O secretário informou que,

junto com a Polícia Militar e a
prefeitura, reuniu-se com familiares das vítimas para dar suporte e informações, e que a conversa com eles “foi absolutamente triste”. “É muito difícil
falar sobre isso, falar com as famílias, olhar para uma mãe que
perdeu o seu filho. Não existe
dor maior.”
“Primeiro, é uma das tragédias mais marcantes que esse
país já teve. Não há como descrever a tristeza, o sofrimento das
pessoas. Estávamos conversando
com as famílias, dando o suporte, informando caso a caso, entendendo ainda a forma como
podemos ajudar. Essa é a nossa
prioridade neste momento”, disse o secretário. “É um momento
muito difícil. Não há coisa mais
difícil do que perder um filho.”
O secretário afirmou que a
questão da segurança é um dos
grandes problemas da educação

atualmente. ele destacou que é
um problema que vem sendo
bastante discutido pela pasta. “A
segurança nas escolas é uma preocupação do governo do estado.
Temos câmeras de segurança.
Estamos com mais de 41 mil
câmeras de segurança no estado.
Nessa escola, havia mais de 16
câmeras que estavam funcionando no momento. Mas isso, por
si só, não resolve. Podemos discutir o uso de uniforme. Mas
nada sozinho impediria uma tragédia”, ressaltou.
“Além de tratar da segurança
da escola, precisamos de todo
cuidado com esses jovens que
podem
estar
sofrendo
bullying.”. De acordo com Soares, esse é um problema que
tem afetado as escolas em todo
o mundo. “Precisamos aprender cada vez mais com tudo isso
que está acontecendo.” (Agencia Brasil)

CPI do Senado sobre Brumadinho
convoca ex e atual presidentes da Vale
Com a aprovação de um requerimento de convocação do
ex-presidente da Vale Fábio
Schvartsman e do atual Eduardo
Bartolomeo, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do
Senado para apurar as causas do
rompimento da Barragem do
Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), foi instalada na
quarta-feira (13).
A senadora Rose de Freitas
(Pode-ES) e os senadores Raldolfe Rodrigues (Rede- AP) e
Carlos Viana (PSB-MG) foram
eleitos, respectivamente, presidente, vice-presidente e relator
do colegiado.
Na próxima reunião da CPI,
marcada para terça-feira (19), às
9h, o relator apresentará um cronograma de trabalho, que deverá

incluir diligências em até dez
barragens que apresentam maior
situação de risco. A primeira a ser
visitada, por sugestão do senador
Randolfe Rodrigues, deverá ser
a de Congonhas (MG).
“É preciso investigar e dar
resposta à sociedade, sobretudo
ao povo de Minas [Gerais], que
anseia pela investigação e punição, não só no que se refere à
Vale, mas aos homens da empresa e do governo de Minas que
favoreceram a instalação da barragem. O Rio Paraopeba está
praticamente sem oxigênio, está
morto, e pode continuar assim
por 30 anos. Temos que impedir
que novas tragédias aconteçam
em um setor importante para o
país, mas que não pode se autorregular”, disse o senador.

Com 180 dias de funcionamento, o objetivo principal da
CPI é aperfeiçoar a legislação
para evitar novas tragédias envolvendo barragens.
Membros
Integram a CPI de Brumadinho os senadores Otto Alencar
(PSD-BA), Antonio Anastasia
(PSDB-MG), Carlos Viana
(PSD-MG) Roberto Rocha
(PSDB-MA), Dário Berger
(MDB-SC), Márcio Bittar
(MDB-AC), Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), Jorge Kajuru (PSBGO), Telmário Mota (Pros-RR),
Jean Paul Prates (PT-RN), Wellington Fagundes (PR-MT), Selma Arruda (PSL-MT), Rose de
Freitas (Pode-ES) e Leila Barros (PSB-DF).

Histórico
A CPI do Senado para investigar a tragédia ocorre depois
do fracasso nas negociações
para instalação de uma CPI
conjunta com Câmara dos Deputados. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), os líderes na
Câmara não indicaram nomes
para integrar a comissão de investigação.
“Tentamos diálogo com a
Câmara para que fosse constituída uma comissão mista. O compromisso assumido com líderes
e senadores, que querem exercer seu papel fiscalizador, está
sendo cumprido”, disse, acrescentando que o prazo dado aos
deputados foi 11 de março.
(Agencia Brasil)

Anistia Internacional cobra solução
completa do caso Marielle
A organização de defesa dos
direitos humanos Anistia Internacional entregou na manhã de
quarta-feira (13), ao governo do
estado do Rio de Janeiro, 18 caixas contendo 800 mil assinaturas
cobrando uma solução completa
do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista,
cuja execução completa um ano
na quinta-feira (14). Ainda hoje a
entidade tem uma reunião com o
governador Wilson Witzel, com a
participação da mãe de Marielle,
Marinete da Silva.
Antes da entrega das assinaturas, colhidas em todo o mundo, a Anistia Internacional fez um
ato em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo. A diretora da entidade no Brasil, Jurema
Werneck, explicou que, apesar
da prisão, na terça-feira (12), de

dois acusados de terem executado o crime, ainda há muitas
perguntas a serem respondidas
sobre o caso.
“Vemos com bons olhos o
primeiro passo dado, com a
apresentação dos suspeitos de
terem matado Marielle. No entanto, nós estamos aqui para dizer que existem muitas outras
perguntas sem resposta. É preciso que as investigações continuem e responda quem mandou
matar e respondam uma série de
informações que se traduzem
em situações preocupantes”.
A ativista citou a suspeita de
que a arma usada no crime tenha
sido extraviada da Polícia Civil e
a munição da Polícia Federal,
além das notícias de interferência
indevida nas investigações e a participação de agentes do Estado.

Comissão independente
A anistia cobra também que
uma comissão independente
acompanhe a apuração do caso.
“Um mecanismo independente,
feito de juristas e investigadores criminais sem qualquer vínculo com as polícias ou com o
Estado brasileiro, que eles possam vir aqui e atestar para todos
nós, para a Anistia Internacional,
para a família de Marielle e de
Anderson, para a sociedade do
Brasil e do mundo, que tudo foi
feito corretamente e os verdadeiros culpados sejam levados à
Justiça”.
A diretora executiva da Anistia Internacional Estados Unidos, Margaret Huang, disse que
se juntou às irmãs brasileiras na
cobrança de justiça para Marielle e Anderson, para mostrar a

relevância internacional do
caso. “Estamos aqui hoje para
nos encontrarmos para o governador. Queremos trazer a mensagem de mais de 45 países ao
redor do mundo de que o mundo está vendo”.
A mãe de Marielle, Marinete da Silva, comemorou o passo
dado na investigação de terçafeira (12), mas cobrou uma resposta sobre os mandantes do crime. “Nós não queremos só isso,
queremos que eles fiquem presos e condenados. Além disso,
ter uma resposta positiva sobre
quem mais está por trás, porque
os presos não teriam motivo
para cometer o crime da maneira que foi. Então não tem como
parar por aqui. O Estado precisa
dar uma resposta melhor para a
família”. (Agencia Brasil)

Sancionada lei que proíbe casamento
de menores de 16 anos
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou, na quarta-feira (19),
a lei que proíbe o casamento de
menores de 16 anos. O texto
mantém a exceção, preservada
no Código Civil, na qual pais ou
responsáveis de jovens com 16

e 17 anos podem autorizar a
união. A sanção foi publicada no
Diário Oficial da União.
A lei, de autoria da ex-deputada federal Laura Carneiro
(MDB-RJ), foi aprovada pelo
Senado em fevereiro deste ano, e

atende às orientações da Organização das Nações Unidas (ONU).
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), na última década foram evitados 25 milhões de casamentos
de menores de idade.

De acordo com a agência da
ONU, a pr oporção de mulheres
que se casam enquanto crianças
diminuiu 15% na última década,
descendo de uma em quatro meninas para, aproximadamente, uma
em cada cinco. (Agencia Brasil)
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Obstáculos gigantes
lha (pós-evento). Para quem estiver interessado em mais desconto, existe a possibilidade de
inscrição da categoria Participação, na qual o corredor recebe
número de peito e medalha após
a prova. “Queremos ver amigos
e familiares de todas as idade se
divertindo e fazendo esporte, no
templo do automobilismo brasileiro. Importante lembrar que a
Crazy+ Blow Up Race tem espírito participativo. Não temos
marcação de tempo nem premiação para vencedores. Aqui todo

mundo ganha”, explica Fábio Avelar, diretor da Leg Assessoria e
sócio da NorteMkt no projeto.
Antes da prova em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte recebem a Crazy+ Blow
Up Race. Mas a temporada promete muito mais. “Em breve divulgaremos o calendário completo. Estamos muito felizes em
consolidar a Crazy+ como a segunda geração das corridas com
obstáculos gigantes no Brasil. E
satisfeitos por fazer um evento
maior e melhor que os anterio-

res”, garante Avelar, que se associa a Norte Marketing Esportivo, organizadora de 300 eventos
esportivos por ano, de 12 modalidades nos sete países onde atua,
e é a maior empresa do segmento na América Latina.
O projeto da Crazy+ Blow
Up Race prevê seis provas no
primeiro semestre. Contudo, os
planos são de atingir a marca de
15 etapas em 2019. “Sempre
buscamos novas ideias e produtos, e a Crazy+ vem para dar uma
nova alternativa de esporte, lazer
e diversão para crianças e adultos no Brasil. A maior corrida de
infláveis do planeta quer que todos suem a camisa de uma forma divertidamente louca e loucamente divertida”, ressalta Guilherme Accursio, gerente de marketing da NorteMKT, que completa. “Nossa missão é colocar
os brasileiros cada vez mais em
movimento, não importa se correndo, nadando, pedalando. O
importante é criar nas pessoas o
hábito de praticar esportes e, é
claro, mostrar que além de saudável é extremamente prazeroso
e viciante para todos”. Mais
informações: http://
www.crazyrace.com.br/

Foto/Divulgação

Novo esporte olímpico, Basquete 3x3 vai agitar
o Arnold Sports Festival South America em SP

Maior esporte urbano do mundo
Considerado o esporte urba- no Transamérica e os atletas inno número 1 do mundo, o basque- teressados em participar deverão
te 3x3 é uma das novidades da se inscrever por meio de suas
edição 2019 do Arnold Sports equipes até 8 de abril, pelo site
Festival South America, que será www.supercopabasquete3x3.com.br
de 12 a 14 de abril, no Transamé- ou diretamente no link https://
rica Expo Center, em São Paulo. supercopabasquete3x3.com.br/
A Supercopa Arnold Classic será inscricao.
disputada pela primeira vez no
Além de grandes jogadas, armaior evento multiesportivo, fei- remessos certeiros e enterradas
ra fitness e nutrição esportiva da ‘animais’, o público que acompaAmérica Latina, a partir das 10h nhar a Supercopa Arnold Classic
do dia 12, no Pavilhão F. A expec- vai mergulhar na atmosfera stretativa é receber alguns dos maio- et do basquete 3x3, com muita
res nomes do Brasil na modali- música e cultura urbana. As regras
dade que fará sua estreia olímpi- são feitas para tornar o jogo mais
ca nos Jogos de Tóquio/2020, rápido e empolgante. São dois tique irão em busca de pontos no mes de quatro jogadores (3 tituranking internacional FIBA3x3.
lares e 1 reserva), frente a frente,
A Supercopa Arnold Classic em meia quadra com área menor
será uma das etapas do Super (15m x 11m) do que a metade de
Copa de Basquete 3×3, que tem uma quadra padrão. Ganha a equipor objetivo ranquear os melho- pe que marcar 21 pontos primeires atletas do Brasil dentro de suas ro ou a que estiver com maior
categorias. Serão três em disputa número de cestas feitas ao final

de 10 minutos.
Desenvolvimento da modalidade - A estreia do 3x3 em competições internacionais ocorreu nos Jogos Olímpicos da
Juventude, em 2010, em Cingapura. O primeiro evento
com seleções nacionais foi o
Mundial Sub-18, em 2011.
Em 2012 foi lançado o FIBA
3x3 World Tour, competição
em que as equipes representam cidades e recebem premiações em dinheiro. Em 9 de
junho de 2017, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou
a inclusão da modalidade entre as
que estarão no programa olímpico dos jogos de Tóquio 2020.
Ingressos – Para conferir de
perto grandes atletas do esporte
mundial e demais atrações do Arnold Sports Festival South America, o público pode aproveitar os
preços do segundo lote de ingressos. As entradas estão disponíveis
no site oficial do evento (https://
arnoldsouthamerica.com.br/) ou
direto
no
link http://
www.blueticket.com.br/arnoldsouthamerica.
Os fãs e amantes de atividade
física e esportes em geral podem
comprar ingressos para apenas
um dia ou garantir presença em
dois ou os três dias do evento, que
chega a sétima edição em território nacional e tem a presença
de Arnold Schwarzenegger confirmada em São Paulo. O valor da
entrada única no segundo lote é de

R$ 100,00 (R$ 50,00 a meia). O
combo para dois dias de evento
sai por R$ 150,00, enquanto o
combo completo custa R$
220,00. Esses valores não estão
acrescidos das taxas de compra
pela internet.
A organização do Arnold
Sports Festival South America
firma parcerias para facilitar a
visita de pessoas de todo o Brasil. No site oficial do evento, é
possível encontrar opções de
pacotes com hospedagem e
também passagens aéreas com
descontos de até 25% pela empresa LATAM. O link é https://
arnoldsouthamerica.com.br/visitar/.
Evento Global - O Arnold
Sports Festival é hoje um evento
de alcance mundial. Além da América do Sul e América do Norte,
Schwarzenegger ampliou sua área
de atuação nos demais continentes. É realizado também na Europa, Ásia, Oceania e África.
A sétima edição do Arnold
Sports Festival South America
tem o patrocí nio Diamond
de Atlhetica Nutrition, Black
Skull e Integralmedica, patrocínio Gold de Champion, com
apoio da Secretaria de Esportes de São Paulo/Prefeitura de
São Paulo e Universidade
Anhembi Morumbi. A realização é de Savaget & Excalibur
Promoções e Eventos. Mais
informações:
https://
arnoldsouthamerica.com.br/

Cimed Racing apresenta layout do
carro de 2019 com manifesto: atitude!
A receita do sucesso
estará literalmente no desenho dos carros e também nos
macacões dos pilotos da Cimed Racing para a temporada
2019 da Stock Car. Batizado
de “Atitude”, um manifesto
escrito em forma de bula
indica doses motivacionais
do medicamento indicado
para lutar por mais pódios e
vitórias na categoria.
Com o amarelo como cor
predominante no novo layout
do esquadrão, a Cimed Racing

busca o terceiro título de
equipes e de pilotos com
Cacá Bueno, maior campeão
em atividade na Stock Car
(com cinco títulos), Felipe
Fraga, o mais jovem campeão
da categoria e também da Corrida do Milhão, e a novidade
de 2019: Marcel Coletta, que
fará história ao se tornar o
mais jovem piloto a correr na
S tock Car, com apenas 17
anos e 5 meses.
“Este manifesto é destinado para quem pensa em fazer

diferente. Para quem quer ter
mais atitude na vida, nos negócios e busca o sucesso.
Atitude transforma o modo
como você vê a vida. Tira você
da zona de conforto e coloca
em uma posição acima da média. Nossa indicação é uma
dose de atitude para criar uma
postura e um modo de agir
alinhados com os objetivos da
sua vida”, diz João Adibe, presidente do Grupo Cimed, citando algumas das linhas presentes na receita do manifes-

to que estará estampado nos
carros da Stock Car e no macacão dos pilotos.
A campanha foi desenvolvida pelo departamento de comunicação da Cimed, liderado pelo diretor de criação Erich Shibata, com design de Del
Oliveira e redação de Matheus
Norberto.
A abertura da temporada
2019 da Stock Car acontecerá em 7 de abril no Autódromo do Velopark, no Rio Grande do Sul.

Circuito Mundial

Brasil classifica dois times às
oitavas de final, e dois vão à
repescagem em Doha

Foto/Divulgação

Conhecida como a cidade que
não pode parar, São Paulo vai dar
um tempo na correria estressante do dia a dia para entrar em uma
corrida maluca, divertida e relaxante. A Crazy+ Blow Up Race
chega a capital paulista dia 4 de
junho para agitar a maior metrópole da América latina com seus
11 obstáculos infláveis, coloridos
e gigantes. O evento será no autódromo de Interlagos, a partir
das 7h30, e vai durar todo o dia.
As inscrições já estão abertas para
crianças e adultos aproveitarem,
juntos, uma experiência única de
esporte, saúde e alegria.
Para garantir presença na etapa paulista da corrida temática
mais maluca e alegre do Brasil,
é possível fazer inscrição no site
oficial do evento: http://
www.crazyrace.com.br/sao-paulo/ ou
diretamente
pelo
link: https://pay.ativo.com/evento/36062. São três opções de
participação: individual (Crazy
Single), em duplas (Crazy Double) ou equipe de quatro pessoas
(Crazy Team), sempre com descontos progressivos.
Os kits do atleta contam com
camiseta exclusiva da corrida,
sacola, número de peito e meda-

Foto/ Norte MKT

Crazy+ Blow Up Race chega
a São Paulo no mês de junho

Arena central da etapa quatro estrelas de Doha, no Qatar
O Brasil conseguiu classi- superados pelos italianos Nificar quatro de suas cinco du- colai e Lupo, vice-campeões
plas à fase eliminatória da eta- olímpicos, por 2 sets a 0 (21/
pa de Doha (Qatar) do Circui- 19, 21/16), terminando em
to Mundial de vôlei de praia segundo lugar na chave.
2019. Após os jogos de quarJá Ricardo e Álvaro Filho
ta-feira (13), pela fase de perderam também o segundo
grupos, Pedro Solberg/Vitor jogo do dia. Eles foram ven(RJ/PB) e Guto/Saymon (RJ/ cidos pelos suíços Nico BeMS) já se garantiram nas oi- eler e Marco Krattiger por 2
tavas de final e seguem invic- sets a 1 (21/16, 17/21, 15/
tos. Evandro/Bruno Schmidt 13), em 52 minutos, dando
(RJ/DF) e Alison/André (ES) adeus ao torneio na fase de
tiveram um tropeço e come- grupos, em 25º.
çam a próxima fase partindo
As duplas campeãs em
da repescagem.
Doha recebem 800 pontos no
Nesta quinta-feira (14) ranking do Circuito Mundial
ocorrem os duelos da repes- e uma premiação de cerca de
cagem e oitavas de final, com R$ 75 mil. A etapa será a
quartas e semifinais reserva- abertura da corrida olímpica
das para a sexta-feira (15), e brasileira no naipe masculias disputas de medalha no sá- no. No naipe feminino, a
bado (16). Os confrontos dos abertura ocorre na etapa de
brasileiros na próxima fase Xiamen, na China, de 24 a 28
serão informados às 15h (de de abril.
Brasília) desta quarta, e atuDoha é a segunda de dez
alizados no site da Confede- etapas do nível quatro estreração Brasileira de Voleibol las programadas para o Cir(CBV).
cuito Mundial em 2019. EsPedro e Vitor Felipe abri- tão agendadas ainda outras
ram o dia superando os suíços duas etapas cinco estrelas e
Mirco Gerson e Adrian Hei- o Campeonato Mundial para
drich por 2 sets a 1 (21/17, este ano. A corrida olímpica,
24/26, 15/13), em 58 minu- porém, segue até fevereiro
tos. Na segunda partida, va- de 2020.
lendo a liderança do grupo G,
Na corrida olímpica do
outro triunfo no tie-break, Brasil, apenas os eventos de
desta vez sobre os holandeses quatro e cinco estrelas, além
medalhistas olímpicos e cam- do Campeonato Mundial, são
peões mundiais Brouwer/ contabilizados, cada um com
Meeuwsen: 24/22, 19/21, 15/ peso correspondente. Além
13, em 54 minutos.
disso, os times terão uma
Guto e Saymon também média dos 10 melhores reforam direto às oitavas de fi- sultados, podendo descartar
nal ao largarem com duas vi- as piores participações. Ao
tórias. Na primeira rodada, final da corrida olímpica brasuperaram os norte-america- sileira, as duas duplas com
nos Tri Bourne/Crabb por 2 maior pontuação em cada naisets a 0 (21/17, 21/12), em pe estarão classificadas para
34 minutos. Em seguida, tri- os Jogos de Tóquio.
unfo por 2 sets a 0 (21/18,
A corrida olímpica inter21/18) sobre os estonianos na das duplas b r a s i l e i r a s
Nolvak/Tiisaar, em 38 minu- acontece em paralelo à distos de duração, garantindo a puta da vaga do país, que
liderança da chave C.
segue as regras da FederaAlison e André Stein (ES) ção Internacional de Voleitiveram um resultado negati- b o l ( F I V B ) . C a d a n a ç ã o
vo e um positivo. Eles come- pode ser representada por,
çaram o dia sendo superados no máximo, duas duplas em
pelos austríacos Robin Sei- cada naipe.
dl e Philipp Waller por 2
Os países possuem quatro
sets a 1 (21/12, 21/23, 15/ maneiras de garantir a vaga:
9), em 48 minutos. Horas vencendo o Campeonato
depois, se recuperaram e Mundial 2019; sendo finalisvenceram os chineses Peng tas do Classificatório OlímGao e Yang Li por 2 sets a 1 pico, que será disputado na
(19/21, 21/19, 1 1/15), em China, também em 2019; es52 minutos, avançando em tando entre as 15 melhores
duplas do ranking olímpico
terceiro lugar na chave D.
Evandro e Bruno Schmidt internacional; vencendo uma
(RJ/DF) começaram bem na das edições da Continental
chave H, superando os com- Cup (América do Norte,
patriotas Ricardo e Álvaro América do Sul, África, Ásia
Filho (BA/PB) por 2 sets a 0 e Europa). O Japão, sede, tem
(21/19, 21/13), em 41 minu- uma dupla em cada naipe já
tos. Em seguida, acabaram garantida.

