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Banco Central mantém juros
básicos no menor nível da história
Salário mínimo paulista segue
maior do que o piso nacional
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AGU defende prisão após segunda
instância em parecer ao STF

Pela oitava vez seguida, o
Banco Central (BC) não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária
(Copom) manteve a taxa Selic
em 6,5% ao ano, na primeira
reunião do órgão sob o comando do novo presidente do BC,
Roberto Campos Neto. A decisão era esperada pelos analistas financeiros.
Com a decisão de quartafeira, a Selic continua no me-
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A Comissão Europeia multou o Google em 1,49 bilhão
de euros por violar as regras
antitruste (formação de cartéis,
trustes e combinações) da
União Europeia. Para a comissão, o Google impediu anúncios de concorrentes e transgrediu a lei antitruste do bloco
europeu.
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Previsão do Tempo
Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

23º C
17º C

Noite

O presidente Jair Bolsonaro entrega proposta da Reforma da
Previdência dos Militares ao presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
A economia com as mudanças próximos 10 anos, divulgaram na
nas carreiras para os militares cor- terça-feira (20) os Ministérios da
responderá a R$ 10,45 bilhões nos Economia e da Defesa. O valor é

Compra: 4,28
Venda:
4,28

OURO
Compra: 145,35
Venda: 176,96

A geração de vagas de trabalho informais – sem carteira assinada – foi responsável pelo aumento da taxa de ocupação no país
no trimestre encerrado em janeiro, enquanto o ritmo de criação de
novas vagas formais vem perdendo fôlego nos últimos meses,
mostrou estudo divulgado na terça-feira (20) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
o crescimento da taxa de ocupação perdeu força. O estudo divulgado pelo Ipea faz uma análise
dos dados do IBGE, que revelam
que, no início de 2018, a taxa
crescia a 2% na comparação
com o ano anterior.
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PIB brasileiro cresceu 0,3%
de dezembro para janeiro,
mostra FGV
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GP Speed Truck valerá
como segunda etapa do
Campeonato RKC de Kart
O mais tradicional campeonato de rental kart do Kartódromo de Interlagos, em São
Paulo (SP), vai realizar neste
sábado (23) o GP Speed Truck, válido pela segunda etapa
do Racing Kart Club (RKC),
clube de companheirismo do
Rotary Club Ponte Estaiada
São Paulo (Distrito 4.420). O
líder da Taça Ingo Hoffmann
(categoria Stock) é Danilo
Cauê, enquanto na Taça Felipe
Giaffone (Truck) o ponteiro é
Andrez Velasco, e na Taça
Aldo Piedade (Light) o primeiro na tabela de pontuação
é Fábio Noronha. Página 8

Dois jogos da segunda
rodada do playoff
acontecem nesta quinta-feira
A segunda rodada do playoff melhor de três das quartas de
final da Superliga Cimed feminina 18/19 começará nesta
quinta-feira (21) com dois duelos decisivos. O Itambé/Minas
(MG) receberá o Curitiba Vôlei (PR), às 19h, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).
Já o Fluminense (RJ) medirá
forças com o Dentil/Praia Clube (MG), às 21h30, no ginásio

do Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). O SporTV 2 transmitirá ao vivo as duas partidas.
No momento, a vantagem
na série é do Itambé/Minas
(MG) e do Dentil/Praia Clube (MG). Na última segundafeira (18), as equipes mineiras venceram a primeira partida do playoff por 3 sets a 0
e estão a um resultado positivo das semifinais. Página 8

Mountain Bike: últimos dias
para inscrever-se nas 24 Horas
Brasil Ride de Botucatu

No RKC o grid de todas as categorias tem sempre muito pilotos

Inscrições para a 25ª Maratona
Internacional de São Paulo
encerrarão dia 25/03
Foto/ Sérgio Shibuya

EURO

Trabalho informal puxou
aumento da taxa de
ocupação, diz Ipea

Esporte

Comercial
Compra: 3,74
Venda:
3,74
Turismo
Compra: 3,59
Venda:
3,89

resultante da economia de R$ 97,3
bilhões com a reforma da previdência dos militares, menos o custo de R$ 86,85 bilhões decorrente da reestruturação.
Em 20 anos, informaram os
dois ministérios, a economia
com as novas regras para os militares saltará de R$ 10,45 bilhões para R$ 33,65 bilhões.
Ao entregar a proposta de
emenda à Constituição que reforma a Previdência Social, em 20
de fevereiro, a equipe econômica anunciou que as novas regras
para as pensões dos militares
gerariam economia de R$ 92,3
bilhões em 10 anos. Esse valor,
no entanto, não considerava o
impacto dos aumentos de adicionais para os militares nem a reestruturação da carreira para as
Forças Armadas.
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A 25ª Maratona Internacional de São Paulo acontecerá no dia
7 de abril. As inscrições seguem
abertas, mas poderão ser realizadas
somente até o dia 25 de março. A
confirmação deverá ser feita pelo
site www.maratonadesaopaulo.
com.br. A prova, que inicialmente estava marcada para largar e
chegar no Ibirapuera, mudou
para atender às diretrizes e solicitações da CET.
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25ª Maratona Internacional
de São Paulo

Foto/Fabio Piva

Comissão
Europeia
multa Google
em
1,49 bilhão
de euros

Foto/ J. Batista/Câmara dos Deputados

O ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo,
afirmou na quarta-feira (20)
que o governo do Brasil não
trabalha com a possibilidade de
emprego das Forças Armadas
na Venezuela. A hipótese
de intervenção militar no país
vizinho foi descartada, anteriormente, pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio
do Rêgo Barros.
“O Brasil tem capacidade
de atuação sobretudo diplomática e política e nós vamos tentar usar ao máximo [esses instrumentos]”, disse o chanceler. A crise venezuelana atinge a economia, política e a
área social. Para Araújo, “é
preciso agir” no esforço de
impedir o agravamento da situação, mas as medidas não
foram definidas.
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Moro pede ao Congresso
que se debruce em
pacote anticrime

Economia com mudanças
para militares será de
R$ 10,45 bilhões

Foto/Wellington Silva

Chanceler
descarta
emprego
das Forças
Armadas na
Venezuela

nor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro
de 2012 a abril de 2013, a
taxa foi mantida em 7,25%
ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em
julho de 2015. Em outubro
de 2016, o Copom voltou a
reduzir os juros básicos da
economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018.
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Largada no estilo Le Mans
Falta pouco para a edição de
2019 da 24 Horas de Mountain
Bike Brasil Ride de Botucatu,
prova que, anualmente, abre o
tradicional circuito de provas
promovido pela agência Brasil
Ride. Nos dias 30 e 31 de março, atletas do País inteiro competem na principal disputa com
duração de 24 horas no Brasil,
que neste ano ganha ainda mais

importância, por ser realizada
às vésperas do Campeonato
Mundial Mountain Bike 24
Horas Solo, em Costa Rica
(MS), nos dias 27 e 28 julho.
“Em 2019, as 24 Horas
Brasil Ride de Botucatu terá
ainda mais relevância, com a
realização inédita do Mundial
MTB 24 Horas Solo, na cidade de Costa Rica.
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Prefeitura e Receita Federal promovem
ação contra pirataria de brinquedos
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista Cesar Neto é publicada desde 1993. Na imprensa, pelo jornal ”O DIA” (3º mais
antigo diário em São Paulo - SP). Na Internet desde 1996, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter desde 2018 @CesarNetoReal
C Â M AR A
O ato da ‘extinção’ do mandato do vereador Camilinho (PSB)
não se concretizou por conta da advocacia eleitoral da banca eleitoral Pomini, que já havia alertado a Mesa da Câmara. O TSE do
ministro Fachin determinou a imediata recondução do vereador
‘cassado’ ...
PA U L I ST A N A
... (leia-se caso do financiamento de pessoa física na campanha 2016). Em tempo: segundo o Regimento interno um parlamentar poderia ter mandato extinto sem a ampla defesa. Pro TSE
de Fachin, os fatos não podem cassar os votos. Daí a cautelar em
forma de liminar.
P R E F E IT U RA ( S P)
Conforme antecipado, o prefeito Bruno Covas (PSDB) apresentou projeto de lei (Anistia de Imóveis com irregularidades)
pra dar aos contribuintes condições que a anistia de 2003 não dá
mais há algum tempo. Se a base governista não aprovar, pode perder votos em 2020.
A S S E M B LE IA ( S P)
Somados os deputados que não foram candidatos; os que foram a outros cargos; os que vieram na esteira dos mais de 2 milhões de votos de Janaína (PSL); os parentes diretos de políticos
e os ex-deputados estaduais que voltaram, a renovação real não
chega a 40%.
GOVERNO (SP)
João Doria (dono paulista do PSDB e sócio preferencial nacional) deu mais um passo pra sua candidatura Presidencial 2022.
Ao negar que fará guerra fiscal interestadual, o filho de um baiano que foi deputado federal e exilado (anos 1960) pode agregar
votos no Nordeste.
CONGRESSO
Quantos senadores manterão a coragem de efetivar uma CPI
inédita - chamada ‘Lava-Toga’ - que quer investigar (com fatos
determinados) o Poder Judiciário, em especial o ativismo político e jurídico (grandes bancas de advocacia) e os próprios membros (Tribunais e Supremo) ?
PRESIDÊNCIA
Após os Estados Unidos de Trump, Bolsonaro (PSL) vai a Israel, que teve governos socialistas de Shimon Perez, que dizia:
“o socialismo não é dogma. O socialismo é uma civilização e
uma atitude em relação ás questões mais importantes da nossa
vida: paz, justiça, igualdade, humanismo”.
J U S TI ÇA S
Quando o Supremo, via Alexandre Moraes (ex-Ministro da
Justiça de Temer - MDB) afirma “podem espernear à vontade”
sobre inquéritos (contra notícias falsas e ameaças de morte), será
porque o presidente do Senado - Alcolumbre (DEM) - vai desconstruir a CPI Lava-Togas’ ?
P AR T I D O S
Presidente paulista do PODEMOS (ex-PTN), o vereador (Câmara paulistana) Mario Covas deixa claro aos deputados estaduais e vereadores que - apesar dos mais de 2 milhões de votos ao
Senado em todo o Estado - que nunca será dono do partido. Aliás,
saiu do PSDB por isso.
POLÍTICOS
... Existem 2 Partidos Sociais Liberais. Um, fechado com o
Presidente Bolsonaro e sua tentativa de moralizar antigos costumes dos donos e sócios preferenciais. Do outro, políticos que
ainda trabalham pelo deputado federal Bivar e pelo defenestrado
e agora ex-ministro Bebianno.
H I S TÓ R IA S
Exército em São Paulo: general Fayad trouxe a Editora Bibliex; o sobrinho-neto (capitão) do falecido Presidente Castello
Branco elegeu-se deputado à Assembleia; vem aí uma Escola
Militar e o general Ramos, comandante (Sudeste), é contemporâneo do vice-Presidente general Mourão.
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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Desde às 6h da manhã desta
quarta-feira, equipes da Prefeitura de São Paulo e da Receita
Federal, com apoio da GCM
(Guarda Civil Metropolitana),
promovem uma ação contra pirataria de brinquedos, na região
da Rua 25 de Março, zona central da capital.
São cerca de 70 boxes e, segundo o prefeito Bruno Covas,
a ação vinha sendo planejada há
dois meses. “A estimativa é de R$
10 milhões em mercadoria apreendida, em especial brinquedos,
o que nos assusta pois além da
pirataria existem brinquedos com
materiais tóxicos e fora das especificações do Inmetro”, disse.
Depois de investigações preliminares da Receita e de escritórios de advocacia que representam marcas de brinquedos, a
ação se concentra em três endereços:
I - Galeria Feira Shop (Rua
da Cantareira, 337) – Praticamente toda voltada para a comercialização de brinquedos, já que
13 dos 16 boxes ali existentes
comercializam este tipo de produto.
II - Galeria Zuny (Rua da
Cantareira, 295) – Dos cerca de
21 “boxes” existentes, 15 deles
comercializam brinquedos.
III- Galeria Unifree (Rua
Comendador Afonso Kherlakian
, 91) – Apesar de concentrar,
basicamente, venda de brinquedos falsificados, algumas lojas

também comercializam bolsas,
mochilas e produtos de vestuário. Também chama a atenção a
questão de que esse shopping
tem depósitos em seus andares
superiores, em que são estocados diversos produtos contrafeitos.
A importância dessa ação
está no fato de que todos perdem com a pirataria: o consumidor, com produtos de qualidade
duvidosa e com riscos para as
crianças; a indústria, que deixa
de vender e reduz seus investimentos e empregos; e o governo, que arrecada menos. Só
quem ganha é o crime organizado, que lucra muito com o comércio ilegal. O Brasil perdeu
R$ 193 bilhões no ano passado
com o contrabando de mercadorias, sendo R$ 132 bi de perdas
produtivas dos setores de vestuário, cigarros, medicamentos,
entre outros, e R$ 61 bilhões que
o poder público deixou de arrecadar. Isso de acordo com dados
divulgados pelo Fórum Nacional
de Combate à Pirataria (FNCP).
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) frequentemente testa
brinquedos piratas e alerta sobre
os perigos para as crianças, que
vão dos riscos de sufocamento
a perfuração da pele e ingestão
de pequenas peças.
A Prefeitura de São Paulo
promove, desde novembro do
ano passado, a Operação Comér-

cio Legal, que tem o objetivo de
combater a pirataria e melhorar
a mobilidade na região central da
cidade.
A Operação
Comércio legal apreendeu aproximadamente 400 toneladas de
material pirata. Os estabelecimentos comerciais e ambulantes que comercializem produtos
irregulares terão suas respectivas licenças cassadas, nos termos da legislação municipal em
vigor, sem prejuízo de outras
sanções penais.
Discas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
(Idec):
- O consumidor deve exigir
o selo de identificação da conformidade ou selo de certificação do Inmetro antes de comprar
a mercadoria, pois o selo
demonstra que o produto atende
a requisitos mínimos de segurança estabelecidos em normas
e regulamentos vigentes no Brasil;
- Evite comprar produtos no
comércio informal. Embora sejam geralmente mais baratos, na
quase totalidade dos casos, são
irregulares, falsificados e, entre
outras coisas, podem conter
substâncias tóxicas na composição;
- Exija sempre a nota fiscal
do estabelecimento onde comprou o produto, para que haja
responsabilidade social em caso
de acidente ou defeito;
- Preste atenção à faixa etá-

ria recomendada para o produto
e tenha cuidado redobrado quando existir na casa crianças com
diferentes idades;
- Evite brinquedos com pontas ou extremidades cortantes e
peças pequenas que possam se
desprender com facilidade e
provocar acidentes (asfixia, inalação, ferimentos);
- Os mesmos cuidados devem ser observados nas embalagens dos brinquedos. De preferência, abra-os junto com a criança, pois o plástico rígido,
grampos e arames presentes nas
embalagens podem machucá-las;
- Também é importante que
os pais leiam as instruções de
uso e os manuais de instrução,
principalmente dos brinquedos
eletrônicos ou que necessitem
de carga elétrica;
- Atenção redobrada aos brinquedos pintados. Opte por aqueles dos quais tenha conhecimento da procedência, porque eles
podem ter sido pintados com
material tóxico (as crianças menores costumam colocá-los na
boca, aumentando riscos de intoxicação);
- Certifique-se de que na
embalagem do produto há o número do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para
possíveis notificações em caso
de algum acidente;
- Vale lembrar ainda que os
brinquedos devem conter instruções em português.

Salário mínimo paulista segue
maior do que o piso nacional
O Governador João Doria
sancionou, nesta segunda-feira
(18), a Lei nº 16.953, do novo
piso salarial regional, publicado
no Diário Oficial de terça-feira
(19). O reajuste foi de 4,97%,
passando para R$ 1.163,55 aos
trabalhadores, que se enquadram
na faixa 1, e para R$ 1.183,33
aos que fazem parte da faixa 2.
No caso de São Paulo, o
menor valor supera em quase
15% o piso nacional, que desde
janeiro é de R$ 998,00. A proposta, de autoria do Executivo,
com estudos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado, tramitou
em regime de urgência na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP) e foi aprovada em
12 de março.
Os novos valores do Piso
Salarial Regional serão válidos
a partir de 1º de abril de 2019.
O índice de reajuste teve como
base o IPC/FIPE acumulado de
novembro de 2017 a outubro de
2018, que atingiu 3,63%, e o
crescimento previsto para o PIB
de 2018, em torno de 1,3%.
A medida atende a Lei Complementar Federal nº 103/2000,
que autoriza os Estados a instituírem pisos regionais superio-

res ao salário mínimo federal. A
legislação impede que o piso
seja aplicado a servidores públicos municipais e estaduais.
Cerca de 45 milhões de pessoas recebem salário mínimo no
País, entre aposentados e pensionistas. A correção altera os valores de benefícios sociais
como o abono salarial e o seguro-desemprego.
Criado em 2007, por meio
da Lei nº 12.640/2007, o Piso
Salarial Regional do Estado de
São Paulo contribui para que os
trabalhadores paulistas recebam
remunerações superiores ao salário mínimo nacional, já que as
condições da demanda de mão
de obra e de custo de vida no
Estado levam, de um modo geral, a salários superiores à média nacional. Os pisos incorporam, assim, especificidades do
mercado de trabalho paulista.
Faixas salariais
1ª faixa – R$ 1.163,55 (um
mil e cento e sessenta e três Reais e cinquenta e cinco centavos)
Trabalhadores domésticos,
serventes, trabalhadores agropecuários e florestais, pescadores,
contínuos, mensageiros e trabalhadores de serviços de limpeza

e conservação, trabalhadores de
serviços de manutenção de áreas verdes e de logradouros públicos, auxiliares de serviços
gerais de escritório, empregados não-especializados do comércio, da indústria e de serviços administrativos, cumins,
“barboys”, lavadeiros, ascensoristas, “motoboys”, trabalhadores de movimentação e manipulação de mercadorias e materiais e trabalhadores não-especializados de minas e pedreiras; operadores de máquinas e implementos agrícolas e florestais, de máquinas da construção civil, de mineração e de cortar e lavrar madeira, classificadores de correspondência e
carteiros, tintureiros, barbeiros, cabeleireiros, manicures e pedicures,
dedetizadores, vendedores, trabalhadores de costura e estofadores, pedreiros, trabalhadores de preparação
de alimentos e bebidas, de fabricação e confecção de papel e papelão, trabalhadores em serviços
de proteção e segurança pessoal e patrimonial, trabalhadores
de serviços de turismo e hospedagem, garçons, cobradores de
transportes coletivos, “barmen”,
pintores, encanadores, soldadores, chapeadores, montadores de
estruturas metálicas, vidreiros e

ceramistas, fiandeiros, tecelões,
tingidores, trabalhadores de curtimento, joalheiros, ourives,
operadores de máquinas de escritório, datilógrafos, digitadores, telefonistas, operadores de
telefone e de “telemarketing”,
atendentes e comissários de serviços de transporte de passageiros, trabalhadores de redes de
energia e de telecomunicações,
mestres e contramestres, marceneiros, trabalhadores em usinagem de metais, ajustadores
mecânicos, montadores de máquinas, operadores de instalações de processamento químico e supervisores de produção e
manutenção industrial.
2ª faixa – R$ 1.183,33 (um
mil e cento e oitenta e três reais
e trinta e três centavos)
Administradores agropecuários e florestais, trabalhadores
de serviços de higiene e saúde,
chefes de serviços de transportes e de comunicações, supervisores de compras e de vendas,
agentes técnicos em vendas e
representantes comerciais, operadores de estação de rádio e de
estação de televisão, de equipamentos de sonorização e de projeção cinematográfica e técnicos em eletrônica.

Planetários de São Paulo inauguram
maior exposição de meteoritos do Brasil
Desde janeiro a equipe
dos Planetários
de
São
Paulo inaugurou a “Assim na
Terra como no céu” - exposição
de meteoritos coletados em diversas regiões do mundo, incluindo Rússia, Brasil, Argentina,
México e vários países do continente africano - na Escola de
Astrofísica, dentro do parque
Ibirapuera. A nova exposição permanente recebe visitas de terça
a domingo, das 9h às 18h,
com entrada livre e gratuita.
Os meteoritos que chegam à
superfície terrestre vindos do
espaço são fragmentos de asteroides, cometas ou pedaços da
Lua, Marte e outros corpos celestes. A exibição, que é a maior
aberta ao público no Brasil, conta com 34 peças que expõem a
estrutura dessas pedras do espaço. São 18 meteoritos principais, 6 pequenos fragmentos e
10 impactitos - estruturas formadas a partir da colisão de corpos meteoríticos.

Cada fragmento conta com
uma cartilha única, que oferece
para o espectador informações
do local de queda, tamanho, curiosidades sobre a peça e
um código QR, com direcionamento para uma página exclusiva com informações mais detalhadas.
Como parte do conteúdo online, quem utilizar o código terá
acesso à informações exclusivas
sobre os impactos onde os meteoritos foram recuperados.
As rochas estão dispostas no
hall da Escola Municipal de Astrofísica, protegidos dentro de
pequenas bolsas suspensas no
teto - a ideia é gerar alusão a uma
chuva de meteoros para o público. A proposta da exposição é
que o visitante entre metaforicamente nesta chuva de meteoros e, assim como a Terra é
transformada pelo impacto dos
meteoritos, dando origem aos
impactitos, o visitante também
saia impactado e transformado.

A maior parte das peças faz
parte dos acervos pessoais de
Carlos di Pietro, membro da
BRAMON - Brazilian Meteor
Observation Network; uma rede
de busca de meteoros, do Prof.
João Fonseca; da equipe dos Planetário de São Paulo; e do Gabriel Gonçalves, aluno de pós-graduação em geociências da USP.
Astro da exposição
Um dos destaques da exibição é o meteorito Santa Luzia,
que caiu na cidade de LiziâniaGO, na Fazenda Santa Luzia - e
adotou o nome do local. Os fragmentos foram encontrados no
início do século passado, porém,
não se sabe ao certo a data do
impacto. Os geólogos estimam
que ele tenha caído entre 40 e
60 mil anos atrás.
Os habitantes do local costumam dizer que o Santa Luzia
caiu em 1o de junho de 1919,
porém, se fosse verdade, o impacto teria sido tão marcante

quanto o evento de Tungunska, de
1908, na Rússia, que deixou um
rastro de destruição, causado por
ondas de choque da provável queda de um bólido vindo do céu.
O nível de oxidação encontrado no meteorito de Santa Luzia é compatível com a data longínqua no passado.
A rocha espacial caiu próximo ao córrego Negro Morto, à
18 km do centro da cidade com
incríveis 1.980 kg - o segundo
maior já registrado no Brasil.
A peça em exposição
no Ibirapuera é a terceira maior
parte deste meteorito e conta
com 22 kg.
Serviço
Exposição de Meteoritos
Local: Escola Municipal de
Astrofísica | Av. Pedro Álvares
Cabral, s/n - Vila Mariana, São
Paulo – SP, dentro do parque Ibirapuera
Data: terças a domingos
Hora: 9h às 18h
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Banco Central mantém juros
básicos no menor nível da história
Pela oitava vez seguida, o
Banco Central (BC) não alterou
os juros básicos da economia.
Por unanimidade, o Comitê de
Política Monetária (Copom)
manteve a taxa Selic em 6,5% ao
ano, na primeira reunião do órgão sob o comando do novo presidente do BC, Roberto Campos
Neto. A decisão era esperada
pelos analistas financeiros.
Com a decisão de quarta-feira, a Selic continua no menor
nível desde o início da série histórica do Banco Central, em
1986. De outubro de 2012 a
abril de 2013, a taxa foi mantida
em 7,25% ao ano e passou a ser
reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho
de 2015. Em outubro de 2016,
o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que
a taxa chegasse a 6,5% ao ano
em março de 2018.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para

manter sob controle a inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em fevereiro, o
indicador fechou em 3,89% no
acumulado de 12 meses. O
índice subiu em relação a janeiro, pressionado por alimentos e
educação. A IPCA de março só
será divulgado em 10 de abril.
Para 2019, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu meta de inflação de
4,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O
IPCA, portanto, não poderá superar 5,75% neste ano nem ficar abaixo de 2,75%.A meta para
2020 foi fixada em 4%, também
com intervalo de tolerância de
1,5 ponto percentual.
Inflação
No Relatório de Inflação
divulgado no fim de dezembro
pelo Banco Central, a autoridade monetária estima que o IPCA

encerrará 2019 em 4% e continuará baixo até 2021. De acordo com o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições
financeiras divulgada pelo BC, a
inflação oficial deverá fechar o
ano em 3,89%.
Depois de fechar abaixo do piso
da meta em 2017, a inflação subiu
no ano passado afetada pela greve
dos caminhoneiros, que durou 11
dias e provocou desabastecimento
de alguns produtos no mercado, e
por causa da alta do dólar no período. Mesmo assim, o IPCA voltou a
registrar níveis baixos nos últimos
meses de 2018, tendo encerrado
o ano em 3,75%.
Crédito mais barato
A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros
menores barateiam o crédito e
incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa
atividade econômica. No último
Relatório de Inflação, o BC

projetava expansão da economia de
2,4% para este ano. Segundo o boletim Focus, os analistas econômicos preveem crescimento de
2,28% do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e serviços
produzidos pelo país) em 2019.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as demais taxas de juros da economia.
Ao reajustá-la para cima, o Banco Central segura o excesso de
demanda que pressiona os preços,
porque juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e incentiva a produção e o consumo,
mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de que os preços estão sob
controle e não correm risco de
subir. (Agencia Brasil)

Economia com mudanças para
militares será de R$ 10,45 bilhões
A economia com as mudanças nas carreiras para os militares corresponderá a R$
10,45 bilhões nos próximos 10
anos, divulgaram na terça-feira
(20) os Ministérios da Economia e da Defesa. O valor é resultante da economia de R$
97,3 bilhões com a reforma da
previdência dos militares, menos o custo de R$ 86,85 bilhões
decorrente da reestruturação.
Em 20 anos, informaram os
dois ministérios, a economia
com as novas regras para os
militares saltará de R$ 10,45
bilhões para R$ 33,65 bilhões.

Ao entregar a proposta de
emenda à Constituição que reforma a Previdência Social,
em 20 de fevereiro, a equipe
econômica anunciou que as
novas regras para as pensões
dos militares gerariam economia de R$ 92,3 bilhões em 10
anos. Esse valor, no entanto,
não considerava o impacto dos
aumentos de adicionais para os
militares nem a reestruturação
da carreira para as Forças Armadas.
Segundo o Ministério da
Economia, a reforma na Previdência dos militares também

deverão gerar economia de R$
52 bilhões nos estados. Isso
porque, de acordo com a proposta, policiais militares e
bombeiros estarão submetidos
às mesmas regras de aposentadoria que as Forças Armadas.
A transferência para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das contribuições
dos militares temporários, que
ficam até oito anos nas Forças
Armadas, gerará impacto positivo de R$ 10,3 bilhões. Essa
mudança, no entanto, não terá
efeito fiscal porque o dinheiro que ficava no orçamento do

Ministério da Defesa passará
para o INSS, sem impacto no
Orçamento Geral da União.
O projeto que reformula a
carreira e a Previdência dos
militares está sendo apresentado pelo secretário especial
de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho; pelo secretário
especial adjunto da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco; pelo secretário de Previdência, Leonardo Rolim; e por representantes do Ministério da Defesa e das Forças Armadas.
(Agencia Brasil)

Trabalho informal puxou aumento
da taxa de ocupação, diz Ipea
A geração de vagas de trabalho informais – sem carteira assinada – foi responsável pelo
aumento da taxa de ocupação no
país no trimestre encerrado em
janeiro, enquanto o ritmo de criação de novas vagas formais vem
perdendo fôlego nos últimos
meses, mostrou estudo divulgado na terça-feira (20) pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea).
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), o crescimento da taxa
de ocupação perdeu força. O estudo divulgado pelo Ipea faz uma
análise dos dados do IBGE, que
revelam que, no início de 2018,
a taxa crescia a 2% na comparação com o ano anterior. No trimestre encerrado em janeiro
deste ano a alta foi de 0,9%.
“Além de fraco, o aumento
da ocupação aconteceu, basicamente, nos setores informais da
economia”, informa um trecho
da seção Mercado de Trabalho,

do boletim Carta de Conjuntura
do Ipea, que também usa dados
do Cadastro Geral de Emprego
e Desemprego (Caged). “Adicionalmente, nota-se que quase um
quarto dos empregos formais
criados foram baseados em contratos de trabalho parciais ou
intermitentes”.
Apesar de a geração de vagas
informais puxar o crescimento
da ocupação, o Ipea avalia que a
desaceleração da taxa de 2%
para 0,9% se deve à perda de intensidade no crescimento das
vagas sem carteira assinada. No
início de 2018, a criação de novas vagas informais era de 7,3%,
enquanto no trimestre encerrado em janeiro deste ano, a expansão foi de 3%.
Nos três meses encerrados
em janeiro, a variação das vagas
formais foi de -0,4%, resultado
que se repetiu no trimestre anterior. O saldo negativo dos empregos com carteira assinada
vem perdendo força desde o segundo trimestre de 2016, quando a queda chegou a 3,6%.

“Em suma, os dados da Pnad
Contínua indicam que o emprego
formal vinha apontando uma trajetória de retrações cada vez menores e de taxas de permanência
cada vez maiores até meados de
2018. A partir daí, há uma estagnação nesses indicadores”, analisam os economistas do Ipea.
Enquanto a taxa de ocupação
geral subiu 0,9% nos três meses
encerrados em janeiro, o indicador teve variação negativa de
1,3%, quando avaliados os jovens de 18 a 24 anos. Segundo o
Ipea, os jovens nessa faixa etária têm menos chances de serem
contratados e mais chances de
serem demitidos. A persistência
da taxa de desemprego também
afeta mais os menos escolarizados, segundo o instituto.
O tempo de permanência no
desemprego também vem crescendo, sublinha o Ipea nos dados
do IBGE. O percentual de trabalhadores que procuram emprego há dois anos ou mais cresceu
ao longo de 2018 até chegar a
26% no último trimestre. “Con-

sequentemente, no último trimestre do ano passado, 48% dos
desocupados se mantiveram nesta situação durante todo o período”, diz o boletim.
Outro dado apontado pelo
Ipea é a alta do percentual de residências sem renda proveniente do trabalho. De acordo com o
estudo, 22,2% dos domicílios
brasileiros estavam nessa situação no último trimestre de 2018,
enquanto, no fim de 2017, o percentual era de 21,5%. Em números absolutos, 16 milhões das 72
milhões de residências brasileiras não possuem renda proveniente do trabalho.
Também houve variação positiva dos percentuais de domicílios com renda muito baixa e
alta. No quarto trimestre de
2018, 30,1% das residências tinham renda menor que R$
1.601,18 no país, enquanto, no
fim de 2017, a fatia era de
29,8%. Já os domicílios com
renda superior a R$ 16.011,84
passaram de 2% para 2,1% do
total. (Agencia Brasil)

Livre comércio: Anfavea teme que
empresas prefiram investir no México
O setor automotivo brasileiro, que defendia a renovação por mais três anos do
sistema de cotas no comércio de veículos entre Brasil
e México, disse, em nota,
que o “temor não é em relação ao intercâmbio de produtos, mas quanto ao risco
de que futuros investimentos das matrizes acabem
indo para o México, em detrimento do Brasil - sobretudo de veículos de maior
valor agregado”. Na terçafeira (19), o governo anunciou que passou a valer o livre comércio de veículos
leves, sem a cobrança de tarifas ou limitação quantitativa, entre Brasil e México.
Em nota, a Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (An-

fave) afirmou que a renovação do sistema de cotas seria uma forma de “resguardar
a indústria brasileira, que
tem menor competitividade
em relação à mexicana”.
“Aquele país tem carga
tributária menor, infraestrutura mais eficiente e maior
escala, já que exporta para
os Estados Unidos. Seria um
prazo também para que os
dois governos recém-empossados discutissem melhor as regras de origem das
peças utilizadas na fabricação dos carros, que ainda
gera muitas dúvidas nas montadoras”, destacou a associação.
O fim do regime de cotas para veículos leves neste ano estava previsto em
acordo firmado em 2015

pelos dois países. Desde
ontem, também deixou de
vigorar a lista de exceções,
que previa regras de origem
específicas para autopeças.
“O retorno ao livre comércio automotivo entre
Brasil e México é passo importante para aprofundar o
relacionamento comercial
entre as duas maiores economias da América Latina”,
disseram, em nota, os ministérios da Economia e das
Relações Exteriores, na terça-feira (19).
A partir de 2020, está
previsto o livre comércio
também para veículos pesados (caminhões e ônibus) e
suas autopeças.
“Adicionalmente, o governo brasileiro tem grande
interesse em ampliar o livre

comércio com o México
para outros setores, tanto
industriais quanto agrícolas,
com a inclusão de matérias
sanitárias e fitossanitárias,
facilitação de comércio e
barreiras técnicas ao comércio, conforme compromisso
assumido anteriormente nas
negociações do Acordo de
Complementação Econômica nº 53 (ACE-53)”, diz a
nota. “Dentro de uma dinâmica de abertura e de aproveitamento do pleno potencial das duas maiores economias da América Latina, o
governo brasileiro pretende
retomar as negociações
para um acordo mais abrangente de livre comércio com
o México, paralisadas desde
2017”, ressalta. (Agencia
Brasil)

Chanceler descarta
emprego das Forças
Armadas na Venezuela
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou
na quarta-feira (20) que o governo do Brasil não trabalha com a
possibilidade de emprego das Forças Armadas na Venezuela. A
hipótese de intervenção militar no país vizinho foi descartada,
anteriormente, pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros.
“O Brasil tem capacidade de atuação sobretudo diplomática
e política e nós vamos tentar usar ao máximo [esses instrumentos]”, disse o chanceler. A crise venezuelana atinge a economia,
política e a área social. Para Araújo, “é preciso agir” no esforço
de impedir o agravamento da situação, mas as medidas não foram definidas.
“Coincidimos [com os Estados Unidos] inteiramente no
caráter inaceitável do que está acontecendo na Venezuela, em
termos de tragédia humana, uma sociedade que está sendo esfacelada por um regime ditatorial”, afirmou o chanceler.
Araújo se referiu à permanência do presidente Nicolás Maduro no poder e nos impactos sobre a sociedade venezuelana da
crise, provocando fome, desemprego e fuga de imigrantes.
“Não entramos em detalhes do que fazer frente a isso. Há
uma convicção de que é preciso agir, de que é preciso não deixar
que se volte a uma normalidade totalmente espúria na Venezuela.
Os Estados Unidos têm capacidade de atuação através de sanções econômicas que ainda podem ser ampliadas”, disse Araújo
em coletiva de imprensa.
Na terça-feira (19), antes de retornar ao Brasil, o presidente
Jair Bolsonaro disse em Washington ser favorável às negociações diplomáticas na tentativa de encerrar o impasse na Venezuela. Um grupo de aproximadamente 50 nações, incluindo o
Brasil, apoia Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino.
No encontro com Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que todas as alternativas estão sobre a
mesa no que se refere à Venezuela. (Agencia Brasil)

Comissão Europeia
multa Google em
1,49 bilhão de euros
A Comissão Europeia multou o Google em 1,49 bilhão de
euros por violar as regras antitruste (formação de cartéis, trustes e combinações) da União Europeia. Para a comissão, o Google impediu anúncios de concorrentes e transgrediu a lei antitruste do bloco europeu.
Segundo a comissão, o Google abusou de seu domínio de
mercado ao impor uma série de cláusulas restritivas em contratos com sites de terceiros que impediam que seus rivais colocassem seus anúncios de busca nesses sites.
“O Google consolidou seu domínio em anúncios de busca online e protegeu-se da pressão competitiva ao impor restrições
contratuais anticompetitivas a sites de terceiros, o que é ilegal
segundo as regras antitruste da União Europeia”, disse a comissária Margrethe Vestager, encarregada da política de concorrência.
No comunicado oficial, a comissária disse a “má conduta
durou mais de 10 anos e negou a outras empresas a possibilidade
de competir”. No texto, os técnicos informam que os concorrentes do Google não conseguiram manter-se na disputa.
Segundo relatórios da Comissão Europeia, as práticas do
Google cobriam mais da metade do mercado por volume de negócios durante a maior parte do período. (Agencia Brasil)

PIB brasileiro cresceu
0,3% de dezembro para
janeiro, mostra FGV
O Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, começou o ano em
alta, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). De acordo
com o Monitor do PIB, da FGV,
o Produto Interno Bruto cresceu
0,3% de dezembro de 2018 para
janeiro deste ano.
Na comparação com janeiro
de 2018, a alta chegou a 1,1%.
Também houve crescimentos de
0,2% no trimestre encerrado
em janeiro, na comparação com
o trimestre encerrado em outubro do ano passado, de 0,7% na
comparação com o trimestre
encerrado em janeiro de 2018.
No acumulado de 12 meses, a
alta é de 1%.
Na passagem de dezembro
para janeiro, três grandes setores produtivos tiveram alta: agropecuária (4,8%), serviços
(0,7%) e indústria (0,2%). Entre os serviços, os principais

destaques foram outros serviços
(1%) e serviços imobiliários
(0,9%). Na indústria, o único
segmento com alta foi o de geração de eletricidade (1,5%).
Sob a ótica da demanda, o
consumo dos governos cresceu
3,6% e o consumo das famílias,
0,7%. A formação bruta de capital fixo, isto é, os investimentos,
por outro lado, caíram 1,8%. As
exportações cresceram 10,7% e
as importações, 9,3%.
Na comparação do trimestre
encerrado em janeiro com o trimestre encerrado em outubro de
2018, a alta de 0,2% foi puxada
pelos setores agropecuário
(1,9%) e de serviços (0,3%). A
indústria recuou 0,4%.
Sob a ótica da demanda, tiveram alta os consumos das famílias (0,4%) e dos governos (1,5%).
Os investimentos recuaram 2,5%.
As exportações cresceram 8,4%,
enquanto as importações recuaram
0,1%. (Agencia Brasil)
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Moro pede ao Congresso que se
debruce em pacote anticrime
TRF2 mantém
prisão do
ex-governador Pezão
O ex-governador do Rio de
Janeiro Luiz Fernando Pezão
teve pedido de habeas corpus
negado e permanecerá preso. A
decisão foi tomada na quartafeira (20), por unanimidade,
pelo Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2).
A tese do advogado de defesa de Pezão, Diogo Malan,
de que o ex-governador não
tem mais nenhum poder sobre a máquina pública e de
que não foram apreendidos
dinheiro, joias ou obras de
arte, não foi recebida pelo
relator do habeas corpus,
desembargador Abel Gomes,
nem pelos demais desembargadores que participaram do
julgamento, Ivan Athié e Simone Schreiber.
O procurador do Ministério Público Federal (MPF)
Rogério Nascimento disse que

Pezão tinha domínio dos fatos
e que, nos processos, aparecem pagamentos de propina de
R$ 39 milhões a ele. Nascimento acrescentou que a liberdade de Pezão, pessoa com capacidade de articulação, oferecia risco ao processo. Segundo o procurador, “é preciso
seguir o dinheiro”.
O ex-governador está preso desde 29 de novembro do
ano passado, quando estava em
pleno exercício do mandato,
alvo da Operação Boca de
Lobo, um desdobramento da
Operação Lava Jato. Pezão é
acusado de fazer parte do esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral, de
quem foi vice por oito anos.
O advogado do ex-governador, Diogo Malan, informou
que vai recorrer da decisão.
(Agencia Brasil)

Maioria do STF
decide que IPCA-E
deve corrigir
precatórios
A maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu na terça-feira (20) votar
contra a modulação dos efeitos
da decisão que considerou inconstitucional parte das regras
para o pagamento de precatórios, em 2013. Os precatórios são
títulos da dívida pública reconhecidos após decisão definitiva da Justiça.
Dessa forma, continua o entendimento de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) deve
ser usado como índice de correção dos títulos desde 2009.
Apesar de a maioria de seis
votos formada, o julgamento foi
suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e
o resultado não foi proclamado.
Não há data para a retomada do
julgamento. Cerca de 138 mil
processos sobre o mesmo tema
estão parados em todo o país e
aguardam a decisão da Corte.
Em 2013, o STF julgou uma
ação protocolada pela Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
e derrubou o regime especial de
pagamento de precatórios criado em 2009, por meio de emenda à Constituição, que tinha
regras mais flexíveis de paga-

mento, pois estados e municípios não estavam conseguindo quitar suas dívidas.
Na ocasião, a Corte também
definiu que a Taxa Referencial
(TR) não poderia ser utilizada
para fazer a atualização de valores dos precatórios, que são pagos décadas após o reconhecimento do crédito a receber. Conforme a maioria dos ministros,
o índice, usado para remunerar
os depósitos na poupança, rende menos que a inflação e não
pode ser usado para corrigir o
valor dos precatórios.
Após o julgamento, as procuradorias de diversos estados
recorreram ao Supremo e pediram que o IPCA-E não fosse aplicado entre 2009 e
2015, período em que uma lei
que estabeleceu o antigo regime de correção estava em vigor e houve a decisão final de
mérito do STF.
Até o momento, os ministros
Alexandre de Moraes, Edson
Fachin, Rosa Weber, Ricardo
Lewandowski, Marco Aurélio e
Celso de Mello votaram contra
a modulação. Somente o relator,
Luiz Fux e Luís Roberto Barroso votaram pela modulação.
(Agencia Brasil)

Ao participar do lançamento
da Frente Parlamentar da Segurança Pública no Salão Negro da
Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pediu na quarta-feira (20) ao Congresso Nacional que se debruce no projeto
de lei anticrime.
“É um projeto importante, é
uma questão urgente. Acho que os
eventos que ocorreram este ano,
especialmente [os ataques] no
Ceará, acendem uma luz amarela
de que a questão da segurança
pública é algo que tem que ser
tratado com a devida celeridade,
porque as ameaças são cada vez
maiores. E o projeto caminha

nessa área endurecendo o tratamento para crimes mais graves,
destravando nossa legislação e
criando mecanismos para melhor
investigação”, afirmou Moro.
Perguntado se será possível
o pacote anticrime tramitar junto com a proposta de emenda à
Constituição (PEC) da reforma
da Previdência, o ministro disse
que tem conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), sobre o tema.
“Na minha avaliação, isso
pode tramitar em conjunto, não
haveria maiores problemas. Mas
vamos conversar, estamos abertos ao diálogo. Evidentemente, as
decisões relativas ao Congresso

pertencem ao Congresso”, afirmou Moro. “O desejo do governo era de que o projeto fosse encaminhado logo às comissões,
mas isso vai ser conversado respeitosamente com o deputado
Rodrigo Maia”.
A Frente Parlamentar da Segurança Pública tem mais de 300
integrantes e será coordenada
pelo deputado Capitão Augusto
(PR-SP). O pacote anticrime do
governo federal é uma das pautas
do grupo.
Moro também comentou a
viagem aos Estados Unidos em
que acompanhou o presidente
Jair Bolsonaro. Segundo ele, a
contratação do uso da base de

Alcântara pelos EUA vai trazer
“recursos importantes” ao Brasil.
No âmbito da segurança pública, o ministro disse que foram
assinados acordos entre o FBI e
a Polícia Federal brasileira para
troca de informações. Com o
Departamento de Segurança Interna dos EUA, foi definida cooperação no âmbito de controle de
fronteiras. “Na área de segurança, os interesses são muito convergentes. Há um compromisso
de ambos os países de defender
a democracia contra as diversas
ameaças como terrorismo, crime organizado, tráfico de drogas.
Temos muito a aprender.” (Agencia Brasil)

AGU defende prisão após segunda
instância em parecer ao STF
A Advocacia-Geral da União
(AGU) enviou manifestação ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
em que defende a prisão após
condenação na segunda instância
da Justiça, alterando entendimento anterior.
Na manifestação, a própria
AGU destaca haver defendido
entendimento diverso anteriormente, mas mudou seu entendimento ante manifestações recentes do próprio Supremo, que desde 2016 passou a permitir o cumprimento de pena após encerrados todos os recursos na segunda instância da Justiça.
Para a AGU, não há prejuízo
ao princípio da presunção de inocência se condenados começarem a cumprir pena antes de even-

tuais recursos a instâncias superiores, ainda mais levando se em
consideração que em todas os
graus de jurisdição são garantidos diferentes recursos.
“Quando a garantia da presunção de inocência é estendida para
impedir qualquer prisão não cautelar antes da conclusão dos processos nas instâncias extraordinárias, o que se percebe é uma
grave afetação dos direitos fundamentais das vítimas das condutas criminosas”, destacou a AGU
na manifestação.
O parecer foi enviado no âmbito de uma ação direita de inconstitucionalidade (ADI) relatada pelo ministro Luís Roberto
Barroso, na qual a Confederação
dos Trabalhadores no Serviço

Público Municipal (Confetam)
busca a revogação da súmula 122
do Tribunal Regional Federal da
4ª Região (TRF4).
A norma questionada diz que
“encerrada a jurisdição criminal
de segundo grau, deve ter início
a execução da pena imposta ao
réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário”.
Segunda instância da Justiça
Federal, o TRF4 passou a aplicar
o entendimento resumido na súmula depois que o plenário do
STF decidiu, em 2016, autorizar
a prisão após segunda instância.
Desde então, porém, decisões
monocráticas de ministros do
Supremo têm revertido decisões
que autorizam a execução de pena

antes do trânsito em julgado,
quando não cabem mais recursos
a instâncias superiores.
Pelo atual entendimento da
AGU, após a segunda instância já
houve ampla análise de provas, garantindo o amplo direito de defesa.
No parecer, o órgão condena
“a eternização de um sistema incapaz de garantir alguma efetividade a ato condenatório já avalizado por múltiplas autoridades
judiciárias, independentemente
das singularidades do caso concreto e ainda quando o crime imputado tenha ofendido relevante
bem jurídico ou gerado abalo social gravíssimo”.
Não há prazo para que a ADI,
relatada por Barroso, vá a julgamento. (Agencia Brasil)

Vale assina acordo com MPMG para
garantir água em Pará de Minas
O Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG) assinou
um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com a Vale para
assegurar o abastecimento de
água em Pará de Minas (MG). O
município fazia captação no Rio
Paraopeba, impactado após o
rompimento da barragem da mineradora ocorrido em 25 de janeiro na Mina do Feijão, em Brumadinho (MG).
Conforme o TAC, a Vale se
compromete a elaborar, custear
e executar projeto e obras para
a construção de novos sistemas

de captação e de adução de água
bruta. As intervenções devem
assegurar ao menos uma vazão
de 284 litros por segundo, a ser
disponibilizada na estação de tratamento localizada no bairro
Nossa Senhora das Graças.
Foi estipulado prazo de 90
dias para entrega do projeto executivo - hidráulico, civil e elétrico - das obras. O dia 15 de
maio de 2020 foi fixado como
data limite para que os novos sistemas estejam em pleno funcionamento. Até lá, como solução
paliativa, a Vale deverá instalar

maquinário suficiente para captar até 96 litros por segundo na
confluência dos córregos Moreira e Cova Danta e na lagoa
existente nas proximidades.
Em nota, a Vale informou
que se comprometeu com a
instalação de uma adutora com
cerca de 50 quilômetros de
extensão, que até o primeiro
semestre de 2020 estará captando água do Rio Pará, manancial que não foi atingido
pela lama que vazou da barragem da Mina do Feijão.
“Para garantir o abasteci-

mento já para o próximo período de estiagem, a empresa se
comprometeu a executar várias
ações, tais como perfuração de
novos poços artesianos, manutenção dos já existentes e nova
captação no córrego dos Moreira”, informou a mineradora.
A Secretaria de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG) mantém recomendação para que
não se faça qualquer uso da
água do Rio Paraopeba, seja
para consumo humano ou animal ou para atividades agrícolas. (Agencia Brasil)
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FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se
a quem possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico pardo, medindo 1,80 m de comprimento,
51 anos, tido como ANISIO DOS SANTOS BENEDITO, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA
MARCELINA - CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Hospital Municipal Planalto Waldomiro
de Paula, Itaquera, na Capital de São Paulo, em 04/06/2017. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa,
DEªªAªªFEIRAS ªNOªTELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª
Pessoas Naturais e Tabelião de Nota do Distrito de Itaquera, da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 2885651-6.

FALECIMENTO

Em conformidade à Lei nº 8.501/92 e item 96.3 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, comunica-se a
quem possa interessar, que um cadáver, até a presente data não reclamado, grupo étnico branco, medindo 1,72m de comprimento, 53
anos, tido como FRANKLIN AVANTE GARCIA, com as respectivas vestes, está sob a guarda da FACULDADE SANTA MARCELINA
- CURSO DE MEDICINA - para eventual reconhecimento. O falecimento ocorreu no Hospital Municipal do Tatuapé, na Capital
de São Paulo, em 08/04/2017. Informações na Faculdade com o responsável, Sr. Thiago Ranzani da Costa, de 2ª a 6ª feiras, no
TELEFONEªNª ª ªRªª!ªLAVRATURAªDOªASSENTOªDOªØBITOªSERÈªREALIZADAªNOª/lCIALªDEª2EGISTROª#IVILªDASª0ESSOASª.ATURAISªDOª
27º Subdistrito - Tatuapé - da Comarca da Capital de São Paulo. Declaração de Óbito: 28856614-2.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $1$3$8/$'(2/,9(,5$5(,6QD
IRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D*$5$*(0/$1&$$&$5/7'$0( &13- 3TXH7LFNHW6HUYLoRV
6$ OKH DMXL]RX DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  DEULO GH   GHFRUUHQWH GDV 1RWDV
)LVFDLV QV   H  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D &,7$d2 SRU (',7$/
SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR ILFDQGR LVHQWD GH FXVWDV SURFHVVXDLV  DFUHVFLGR GH
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQD
GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR
FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9 GR 1&3& 6HUi R SUHVHQWH
DIL[DGRHSXEOLFDGR1$'$0$,6H
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 006080993.2013.8.26.0100 - 1110/13.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Bodepan Empreendimentos Agropecuários
e Imobiliários LTDA, João Cirilo de Souza, Elias Cirilo de Souza, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Rodrigo Cirilo de Souza e Luzinete de Almeida Soares
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Areia do Rosário, 260, Jd.
Modelo, São Paulo - SP, Cep. 02261-060, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
[20,21]
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos
autos do PROC. Nº 1018401-41.2018.8.26.0053. O MM. Juiz de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr. Randolfo Ferraz de Campos, na forma da Lei, etc. Faz saber A
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que a Prefeitura Municipal de São Paulo ajuizou em face de JOSÉ CARLOS
MEDINA MALHADO e DESIRE FRAGOSO ZAMBRANA MALHADO, ação de Desapropriação, objetivando parte do
Imóvel Sub Judice (62,67m² do terreno e a totalidade das benfeitorias), na Av. Santo Amaro, nº 586, apto. 31, matrícula
nº 9.954 do 4º ORI/SP, contribuinte 016.147.0035-4, declarado de interesse social pelo decreto 56.061 de 13/04/2015. E
para levantamento dos depósitos efetuados e demais, expede-se o presente edital com o prazo de 10 dias contados a
fluir da 1ª publicação no D.J.E, nos termos do art. 34 do Decreto Lei 3365/41. Será o edital afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2018.
[20,21]

(',7$/ '( ,17,0$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  $ 00D
-Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'UD 'DQLHOD 'HMXVWH
GH3DXODQDIRUPDGDOHLHWF)$=6$%(5D*2/'(13/$1(-$'26&20(5&,2'(029(,6('(&2
5$d¯(6 /7'$ &13-  TXH /8,6 )(/,3( '$6 &+$*$6 -8672 +$''$' OKH
DMXL]RXXPDomRGH&8035,0(172'(6(17(1d$RQGHIRLGHWHUPLQDGDDLQWLPDomRGDH[HFXWDGDSRU
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR GH 5 $EULO 
D VHU DWXDOL]DGR VRE SHQD GH PXOWD GH  DOpP GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV WDPEpP GH  DUW
   GR &3&  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGRQDIRUPDGD/HL1$'$0$,66HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
(',7$/ '( &,7$d®2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGRGH6mR3DXOR'U0iULR'DFFDFKH
QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D %(172 0$57,16 3(5(,5$ '( 628=$ &3)  TXH OKH
IRL SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH 3RUWR 6HJXUR &RPSDQKLD GH 6HJXURV
*HUDLV DOHJDQGR HP VtQWHVH TXH HPLWLX DSyOLFH GH 6HJXUR $XWRPyYHO D 5DPRQ 'DQWDV GD 6LOYD 6RXWR FXMR
YHtFXORREMHWRGRVHJXURIRLR&KHYUROHW1RYR&ODVVLFSODFD)$5TXHHPRUpXFROLGLXFRP
R YHtFXOR PHQFLRQDGR R TXH DFDUUHWRX SUHMXt]RV TXH QHFHVVLWDUDP GH UHSDURV RUoDGRV QR YDORU GH 5
DVHUHPUHVVDUFLGRVSHORUpX(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGD
D VXD&,7$d®2 SRU (',7$/ SDUD RV DWRV H WHUPRV GD DomR SURSRVWD H SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV TXH
IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO DSUHVHQWH UHVSRVWD 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX
VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH
6(17(1d$  3URFHVVR Q   'HFODUDomR GH $XVrQFLD  5HTXHUHQWH 5REHUWD
9DUDQGDV )HUUHLUD 5HTXHULGR 0DULD GH /RXUGHV 5HVHQGH 9DUDQGDV -XL] GH 'LUHLWR 'U $QGUH 6DORPRQ
7XGLVFR9LVWRV(VWDQGRQRVDXWRVFRQILUPDQGRRGHVDSDUHFLPHQWRGH0DULDGH/RXUGHV5HVHQGH9DUDQGDV
&3) Ki PDLV GH  DQRV QRV PROGHV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO GHFODUR D
DXVrQFLDGRUHTXHULGRRTXHIDoRLQFOXVLYHSDUDRVILQVSUHYLGHQFLiULRV1RPHLRDRDXVHQWHFXUDGRUQDSHVVRD
GH 5REHUWD 9DUDQGDV )HUUHLUD 5*  &3)  VHUYLQGR HVWD GHFLVmR FRPR WHUPR GH
FRPSURPLVVRHFHUWLGmRGHFXUDWHODLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDVVLQDWXUDGRFXUDGRU$SyVGHYHUiVHUUHDOL]DGD
D DUUHFDGDomR GRV EHQV GR DXVHQWH VH KRXYHU EHQV H[SHGLQGRVH PDQGDGR GH DUUHFDGDomR SDUD EHQV
LPyYHLVHRILFLDQGRVHjVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSDUDWUDQVIHUrQFLDGHDWLYRVILQDQFHLURVSDUDFRQWDMXGLFLDOj
GLVSRVLomRGHVWHMXt]R(67$6(17(1d$6(59,5È&202(',7$/SXEOLFDGRRGLVSRVLWLYRGHODSHODLPSUHQVD
ORFDO H SHOR yUJmR RILFLDO GXUDQWH XP DQR UHSURGX]LGRV GH GRLV HP GRLV PHVHV DQXQFLDQGR D DUUHFDGDomR H
FKDPDQGR R DXVHQWH D HQWUDU QD SRVVH GH VHXV EHQV (67$ 6(17(1d$ 6(59,5È &202 0$1'$'2 D VHU
LQVFULWDQR5HJLVWURGH3HVVRDV1DWXUDLVDFRPSDQKDGDGDVFySLDVQHFHVViULDVDRVHXFXPSULPHQWRLQFOXVLYH
GDFHUWLGmRGHWUkQVLWRHPMXOJDGRSDUDTXHR6U2ILFLDOGD8QLGDGHGR6HUYLoRGH5HJLVWUR&LYLOGDV3HVVRDV
1DWXUDLV FRPSHWHQWH SURFHGD R VHX FXPSULPHQWR 35, 6mR 3DXOR  GH MXQKR GH 

(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212'RXWRU-22
'(2/,9(,5$52'5,*8(6),/+200-XL]GH'LUHLWRGD9DUDGH)DOrQFLDVH5HFXSHUDo}HV-XGLFLDLV
63)D]6DEHUD(5&2&216758d¯(6(5(&83(5$d®2(6758785$//7'$SHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWR
SULYDGRLQVFULWDQR&13-0)VRERQ~PHURTXH&217$,1(56)/$'$),/7'$(33
OKH DMXL]RX XP 3(','2 '( )$/È1&,$ SRU VHU FUHGRUD GH 5   DFUHVFLGR GH
FRUUHomR PRQHWiULD MXURV H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV UHSUHVHQWDGR SHORV WtWXORV IDWXUD  Q  
 H  YHQFLGDV QmR SDJDV H SURWHVWDGDV (VWDQGR D Up HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDFRQWHVWHRXGHSRVLWHRYDORUWRWDOGRFUpGLWR
GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR DUW   ~QLFR GD /HL   VRE SHQD GH 'HFUHWDomR GH )DOrQFLD 6HUi
R HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1DGD 0DLV 6mR 3DXOR  GH VHWHPEUR GH 
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U &DUORV (GXDUGR 6DQWRV 3RQWHV GH 0LUDQGD -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO
GH 6DQWR$PDUR63 )D] 6DEHU D -RQDWKDV$QDFOHWR 5RVD -~QLRU &3)   TXH %DQFR %UDGHVFR 6$ OKH
DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DEULO GH   UHSUHVHQWDGD SHOD &pGXOD GH &UpGLWR
%DQFiULR(PSUpVWLPR&RQVLJQDGRHP)ROKDGH3DJDPHQWR VHWRUS~EOLFR Q(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDU
LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR RFDVLmR HP TXH D
YHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGR
RGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMD
IHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GHEHQVHVXDDYDOLDomR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWR
DRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q  FXPSULPHQWR GH VHQWHQoD  2 'U
-XUDQGLUGH$EUHX-~QLRU-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH,WDTXHUD63)D]6DEHUD0$63HUHLUD
 0( &13-   H 0DUFHOR $OH[DQGUR 6WDQRMHY 3HUHLUD &3)   TXH R PDQGDGR
PRQLWyULR H[SHGLGR QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD DMXL]DGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ VXFHVVRU SRU LQFRUSRUDomR GR
%DQFR+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORFRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYR(VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDU
LJQRUDGR IRL GHIHULGD D LQWLPDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR
GD TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR )LFDP DV SDUWHV H[HFXWDGDV
DGYHUWLGDV GH TXH WUDQVFRUULGR R SUD]R SUHYLVWR QR DUW  GR &3& VHP R SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLDVH R SUD]R
GH  TXLQ]H  GLDV SDUD TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWHP QRV SUySULRV DXWRV
VXDVLPSXJQDo}HV6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;,3LQKHLURV632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2'U7KpR$VVXDU*UDJQDQR-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDOGH3LQKHLURV63)D]6DEHU
D-DLU)HUUHLUDGRV6DQWRV%RUUDFKDULD0( &13- TXH%DQFR%UDGHVFR6$OKHDMXL]RXDomRGH([HFXomR
REMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 IHYHUHLURGH UHSUHVHQWDGDSHOR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH&RQILVVmRGH'tYLGDH
2XWUDV$YHQoDVQ(VWDQGRDH[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRX
UHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGR
UHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDVMXGLFLDOPHQWHGH5H
5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUi
RSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H
(',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 00 -XL] GH 'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U(XULFR/HRQHO3HL[RWR)LOKRQDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R 0$5,$-8148(,5$&25'$52%UDVLOHLUD6ROWHLUD&3)TXHSRUHVWH
-Xt]R WUDPLWD GH XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD PRYLGD SRU %DQFR %UDGHVFR 6$ (QFRQWUDQGRVH R UpX
HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR QRV WHUPRV GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU
(',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO SDJXH
D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV
WHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
LQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH   H     
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 $ 'UD /XFLDQD %LDJLR /DTXLPLD -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO
63 )D] 6DEHU D &RQVWUXWRUD +XQWHU /WGD 0( &13-   TXH 6XO $PpULFD &RPSDQKLD GH 6HJXUR
6D~GH OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  MXOKR GH   UHSUHVHQWDGD SHORV
7tWXORV Q V  H  DPERV GD $SyOLFH Q  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGH
VHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULD
VHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWR
GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR
HPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHSHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63H

(',7$/ '( &,7$d2 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH 8VXFDSLmR 352&(662 1 
 868&   $ 'RXWRUD $OLQH $SDUHFLGD GH 0LUDQGD 00 -XL]D GH 'LUHLWR GD  9DUD GH 5HJLVWURV
3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D R V +HUGHLUDGH&OiXGLRGH6RX]D1RYDHVRX&OiXGLR1RYDHVH0DULD$SSDUHFLGD)DULD1RYDHVDVDEHU/X]LD(OL]DEHWK
)DULD1RYDHV6HFFDUHOOL/RXUGHV6DQWRV$QW{QLR3LUHVGH&DUYDOKR-RVHQLWDGH&DUYDOKR3LUHV0DULD+HOHQD)HUUHLUDGH
%ULWR -RVp -RDTXLP GR 1DVFLPHQWR ,]DEHO 0DULD GR 1DVFLPHQWR UpXV DXVHQWHV LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV HYHQWXDLV
LQWHUHVVDGRVEHPFRPRVHXVF{QMXJHVVHFDVDGRVIRUHPKHUGHLURVHRXVXFHVVRUHVTXH'HQLV0DUWLQL&LERWRH+HQULTXH
0DUWLQL &LERWR DMXL]DUDP DomR GH 868&$3,2 YLVDQGR D GHFODUDomR GH GRPtQLR VREUH R LPyYHO ORFDOL]DGR QD $YHQLGD
%DVLOpLDQ6XEGLVWULWR6DQWDQD6mR3DXOR63FRPiUHDGHPðFRQWULEXLQWHQDOHJDQGR
SRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRV
SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLUDSyVRSUD]RGHGLDVFRQWHVWHPRIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDD
DomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGR
HSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
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GP Speed Truck valerá como segunda
etapa do Campeonato RKC de Kart

As disputas no RKC acontecem
Kartódromo de Interlagos
ton Senna, em Interlagos. Os
campeões de cada categoria receberão como prêmio o ‘Dia de
Piloto’, quando terão a chance
de pilotar um carro de corrida
no Autódromo de Interlagos,
depois de breve aula teórica de
pilotagem na Alpie Escola de Pilotagem.
Pontuação dos primeiros
da categoria Stock do RKC: 1)
Danilo Cauê, 30 pontos; 2) Johnny Silva, 27; 3) Alberto Ota-

em todos os cantos do
zú, 26; 4) Alejandro Pomponio,
23; 5) Jorge Felipe, 21; 6) Fernando Ximenes e Vinicius Silva, 20; 8) Ivan Guerra, 18; 9)
Fernanda Jardim, 17; 10) Igor
Mei, 16.
Pontuação dos primeiros
da categoria Truck do RKC:
1) Andrez Velasco, 31 pontos; 2)
Geison Granelli, 28; 3) Guto
Oliveira, 25; 4) Gustavo Lello,
23; 5) Sérgio Compain, 21; 6)
Eduardo Ximenes, 20; 7) Renê

Programação do GP Speed Truck (Sábado, 23/3):
Briefing: 15h00
16h00 – Lar gada Truck;
16h30 – Largada Stock; 17h00
– Largada Light.
Procure na loja de apps do
celular e baixe o aplicativo
Go2Kart, para Android e Iphone, e tenha em mãos todo o calendário do RKC e outros certames.
O RKC Racing tem o apoio
de Cervejas Votus/Ecoposte/
Espetinhos Esperança/Flash
Courier/ Imab/Inarco/Master
Express/Porto Penha Food
Park/Rolley Ball/Speed Truck.
Visite www.rkcracing.com.br

Inscrições para a 25ª Maratona Internacional
de São Paulo encerrarão dia 25/03
A 25ª Maratona Internacional de São Paulo acontecerá no
dia 7 de abril. As inscrições seguem abertas, mas poderão ser
realizadas somente até o dia 25
de março. A confirmação deverá
ser
feita
pelo
site
www.maratonadesaopaulo.com.br.
A prova, que inicialmente estava
marcada para largar e chegar no
Ibirapuera, mudou para atender
às diretrizes e solicitações da
CET, Secretaria dos Transportes,
Secretaria de Esportes e Comissão de Corridas de Rua de São
Paulo, por conta das restrições
viárias com a interdição do Viaduto no Jaguaré. Com isso, a largada será a partir das 6h 30, na
Praça Charles Miller, no Pacaembu, mantendo-se o término no
Ibirapuera. Já a prova de 5k, começará e terminará no Parque do
Ibirapuera.
Este ano que comemora seu
Jubileu de Prata, a prova é nível
ouro da CBAt e única prova do
país a ter o Selo Bronze da

IAAF. O evento ainda integra o
calendário do “ World Marathon
Majors Age Group”, que começou na Maratona de Berlin 2018
e terminará na Maratona de Londres 2020. Com isso, os organizadores apostam numa corrida
desempenho, com menor número de participantes, focada na
Elite.
A prova percorrerá trechos
do Centro Histórico que também
fazem parte da São Silvestre, Avenida 23 de Maio, Ibirapuera, ruas
da Cidade Universitária e chegada no Ibirapuera, ao lado do Obelisco. A Meia terá a mesma logística, mas retornará antes da
Santo Amaro e chegará no Ibirapuera.
Entre as atrações da comemoração de 25 anos estarão a
entrega de medalha especial, a
Expo Maratona com estandes de
produtos e serviços e muito
mais. Detalhes sobre o novo percurso e de mais informações
poderão ser obtidas no site.

Foto/ Sérgio Shibuya

Prova será no dia 7 de abril, com largada no Pacaembu e chegada no Ibirapuera

25ª Maratona Internacional de
A prova oferecerá infraestrutura (apoio médico, acessos, hidratação, lanches) para o número oficial de inscritos. Não serão disponibilizados recursos
extras para atletas que não estejam inscritos oficialmente (”pipocas”).
A Maratona Internacional

São Paulo
de São Paulo 2018 é uma realização e organização da Globo e Yescom, com apoio especial da Prefeitura de São Paulo e Sampacor. A supervisão
técnica é da CBAt, FPA e IAAF
e AIMS. Mais informações no
s ite oficial, www.maratona
desaopaulo.com.br

Foto/ Fabio Piva

Mountain Bike: últimos dias para inscrever-se
nas 24 Horas Brasil Ride de Botucatu

Prova entra na madrugada
Falta pouco para a edição de
2019 da 24 Horas de Mountain
Bike Brasil Ride de Botucatu,
prova que, anualmente, abre o
tradicional circuito de provas
promovido pela agência Brasil
Ride. Nos dias 30 e 31 de março, atletas do País inteiro com-

petem na principal disputa com
duração de 24 horas no Brasil,
que neste ano ganha ainda mais
importância, por ser realizada às
vésperas do Campeonato Mundial Mountain Bike 24 Horas Solo,
em Costa Rica (MS), nos dias 27
e 28 julho.

“Em 2019, as 24 Horas Brasil Ride de Botucatu terá ainda
mais relevância, com a realização inédita do Mundial MTB 24
Horas Solo, na cidade de Costa
Rica. Assim, são esperados ciclistas de todo o País, que querem ter uma última oportunidade de vivenciar o mesmo clima
de competição que terão em julho, no Mato Grosso do Sul. Não
apenas na disputa individual, mas
também nas por equipes (duplas,
quartetos e sextetos) a briga
promete. Os vencedores em Botucatu se credenciarão como favoritos nas categorias por faixa
etária no Mundial”, conta Mario
Roma, fundador da Brasil Ride.
As inscrições para as 24 Horas Brasil Ride de Botucatu seguem abertas até a próxima segunda-feira (25). Para mais informações, basta acessar: http://
www.brasilride.com.br/press/
prova/24horasbotucatu2. São
dois os kits: básico, que conta

com placa e medalha de participação, e o gold, com o acréscimo da jersey Brasil Ride e de
uma sacochila.
Com um circuito de 11,6 Km
e 313 m de altimetria acumulada por volta, a competição tem
seu início no sábado (30), ao
meio-dia, e termina 24 horas depois, às 12h do domingo (31).
Mundial MTB 24h Solo - As
inscrições para o Campeonato
Mundial Mountain Bike 24h
Solo também seguem abertas
e devem ser feitas diretamente
pelo site da Sprinta: https://
app.sprinta.com.br/event/
15bc4a294a01c5.
Todas as informações sobre
o evento estão no site da Brasil
Ride,
em:
http://
www.brasilride.com.br/press/
prova/24horasmundial.
Brasil Ride: Mais que uma
prova, uma etapa em sua vida.
Mais informações: http://
www.BRASILRIDE.COM.BR

Superliga Cimed Feminina

Dois jogos da
segunda rodada do
playoff acontecem
nesta quinta-feira
Pelas quartas de final, Itambé/Minas receberá o Curitiba
Vôlei, às 19h, na Arena Minas, e o Fluminense duelará
com o Dentil/Praia Clube, às 21h30, no Hebraica

Foto/ Diego Luiz Wladyka

Ferreira, 19; 8) Alejandro Pomponio, 18; 9) Rodrigo Lara, 17;
10) Miguel Passos, 16.
Pontuação dos primeiros
da categoria Light do RKC:
1) Fábio Noronha, 31 pontos; 2)
Anthonny Peperone, 27; 3) José
Adauto, 25; 4) Rodrigo Maver,
23; 5) Caio Terra, 21; 6) Fernando Teles, 20; 7) Rogério ‘Cebola’ Cardoso, 19; 8) Aurílio Santos, 18; 9) Adeilton Neri e Leandro Mosca, 17.

Foto/Wellington Silva

O mais tradicional campeonato de rental kart do Kartódromo de Interlagos, em São Paulo
(SP), vai realizar neste sábado
(23) o GP Speed Truck, válido
pela segunda etapa do Racing
Kart Club (RKC), clube de companheirismo do Rotary Club
Ponte Estaiada São Paulo (Distrito 4.420). O líder da Taça Ingo
Hoffmann (categoria Stock) é
Danilo Cauê, enquanto na Taça
Felipe Giaffone (Truck) o ponteiro é Andrez Velasco, e na Taça
Aldo Piedade (Light) o primeiro na tabela de pontuação é Fábio Noronha.
“O GP Speed Truck será uma
grande festa, como tem sido todas as nossas provas nestes oito
anos, tanto na pista como nos
bastidores. Novamente teremos
nosso tradicional churrasco depois das baterias, desta vez regado com as Cervejas Votus,
nossa mais nova parceira”, comenta Fábio PL, um dos organizadores e atual campeão da
principal categoria.
O Campeonato RKC Rental
Kart 2019 é composto de dez
etapas, todas disputadas sempre
aos sábados no Kartódromo Ayr-

Itambé/Minas está a uma vitória da semifinal
A segunda rodada do playoff melhor de três das quartas de
final da Superliga Cimed feminina 18/19 começará nesta
quinta-feira (21) com dois duelos decisivos. O Itambé/Minas (MG) receberá o Curitiba
Vôlei (PR), às 19h, na Arena
Minas, em Belo Horizonte
(MG). Já o Fluminense (RJ)
medirá forças com o Dentil/
Praia Clube (MG), às 21h30,
no ginásio do Hebraica, no Rio
de Janeiro (RJ). O SporTV 2
transmitirá ao vivo as duas partidas.
No momento, a vantagem
na série é do Itambé/Minas
(MG) e do Dentil/Praia Clube
(MG). Na última segunda-feira (18), as equipes mineiras
venceram a primeira partida do
playoff por 3 sets a 0 e estão a
um resultado positivo das semifinais.
A central Mara, do Itambé/
Minas, que marcou 17 pontos
no primeiro jogo da série, comentou sobre a última partida
e pediu apoio da torcida mineira para o segundo confronto do
playoff.
“Foi um jogo muito difícil.
Elas contaram com o apoio da
torcida, que, querendo ou não,
ajuda muito. Além disso, elas
estavam na casa delas, acostumadas com a quadra. Tudo isso
faz diferença e dá mais confiança. Mas a gente conseguiu
superar essa pressão. Agora, é
do nosso lado, e a nossa torcida vai nos apoiar o tempo todo.
Vamos em busca de outra vitória. Será muito difícil, mas vamos em busca da classificação,
afirmou Mara.
Pelo lado do Curitiba Vôlei, a experiente central Valeskinha, de 42 anos, espera um
jogo difícil, mas está confiante em uma boa apresentação da
equipe paranaense.
“Nossa expectativa é a melhor possível depois do jogo de
segunda-feira. Sabemos que
temos que melhorar alguns
pontos, mas o segundo set nos
mostrou que somos capazes de
enfrentar de igual para igual
uma grande equipe que terminou a fase de classificação na
liderança. Isso mostrou que se
nós errarmos poucos nossas

chances aumentam contra
essas equipes. Também precisar se obediente taticamente e tecnicamente”, disse Valeskinha.
Fluminense x Dentil/
Praia Clube
No segundo duelo da noite, que será disputado no ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, o Fluminense tentará
igualar a série para forçar o
terceiro duelo do playoff. A
central Lara, do time carioca,
pede foco total em uma boa
apresentação na partida desta
quinta-feira.
“Será um jogo muito difícil e vamos ter que dar o máximo para conseguir sair com a
vitória diante de um time de
muita qualidade que é o Dentil/Praia Clube. No entanto,
estaremos jogando em casa e
com o apoio da nossa torcida.
Sabemos que é a nossa última
chance de continuar no campeonato. Por isso, iremos fazer
de tudo para ganhar e levar a
decisão para o terceiro confronto”, afirmou Lara.
No Dentil/Praia Clube, o
treinador Paulo Coco falou da
importância da consistência no
jogo de quinta-feira contra o
Fluminense.
“Cometemos alguns erros
acima da média no primeiro
jogo, principalmente no saque.
Também tivemos erros no sistema defensivo, porque apesar
de termos quebrado muito o
passe, o número de bloqueios foi baixo e muitas bolas
que poderiam ter sido melhor trabalhadas no contraataque não conseguimos
concretizar. No próximo
jogo, o Fluminense vai arriscar tudo o que pode. Portanto, temos que estar prontos para qualquer situação
nova do lado deles. Elas jogarão empolgadas junto à
torcida. Enfim, precisamos
ter a cabeça no lugar e, ao
mesmo tempo, pensar no nosso jogo, sermos mais consistentes”, analisou Paulo Coco.
Os outros dois jogos da segunda rodada do playoff das
quartas de final serão disputados na sexta-feira (22).

