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Contas externas têm saldo negativo
de US$ 62 milhões em abril
Possível tragédia em Barão de Cocais
afetaria novamente o Rio Doce
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Vacinação é medida essencial
para prevenção de doenças
Página 2

Rússia diz estar
pronta para
negociações
sobre crise na
Venezuela

O mercado financeiro segue
reduzindo a estimativa de crescimento da economia este ano.
Pela 13ª vez seguida, caiu a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país. Desta vez, a estimativa foi reduzida de 1,24%
para 1,23%. Para 2020, a projeção foi mantida em 2,50%, assim como para 2021 e 2022.
Os números são do boletim
Focus, publicação semanal elaborada com base em perspectivas de instituições financeiras
sobre os principais indicadores
econômicos. O boletim é divulgado às segundas-feiras, pelo
Banco Central (BC).
Inflação
A estimativa de inflação, cal-
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Noite

Ainda é incerto no Senado o resultado da votação do
projeto de lei de conversão
da MP 870, que trata da reforma administrativa do governo federal.
O assunto, que é a prioridade

do plenário na sessão deliberativa da terça-feira (28), é também
alvo de disputa entre a Câmara e
o Senado. O motivo tem a ver
com o destino do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras - Coaf.
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Emissão de CNHs para
surdos aumenta 38,5% em
São Paulo

definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de 4,25%
com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.
A estimativa para 2020 está
no centro da meta: 4%. Página 3
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Esporte

Suspense em Mônaco
NESCAU® renova
marca vitória de Hamilton parceria com NBA e
Foto/ LAT Images

Verdade seja dita, não foi
uma corrida das mais empolgantes, já que o estreito circuito de
rua de Monte Carlo realmente
dificulta as manobras de ultrapassagem. Mas uma decisão esquisita da Mercedes no pit stop do
pole position e líder Lewis Hamilton mudou completamente “a
cara” do GP de Mônaco, disputado no último domingo.
Tudo começou por conta de um
acidente envolvendo Nico Hülkenberg e Charles Leclerc. Leclerc teve
de largar em 16º lugar. Página 8
Lewis Hamilton

Após medalhas na China,
duplas brasileiras buscam
pódio na República Tcheca
Os times brasileiros seguem na ‘maratona’ de torneios
pelo Circuito Mundial de vôlei
de praia 2019. Após a conquista de três medalhas na etapa de
Jinjiang (China), no último final de semana, o próximo desafio começa já a partir desta terça-feira (28), com a etapa quatro estrelas de Ostrava (República Tcheca). O Brasil já tem
seis times garantidos na fase de
grupos, mas o número pode
aumentar para nove após a disputa do classificatório.
No naipe masculino, a primeira partida de brasileiros será
pelo country quota, duelo que
define o representante do país
no classificatório.
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Previsão do Tempo

Após manifestações,
senadores falam em manter
Coaf com Sergio Moro

Fachin suspende liminar que
autoriza venda de subsidiária
da Petrobras

culada pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), foi mantida em 4,07%
este ano, em 4%, em 2020, e em
3,75%, em 2021 e 2022.
A meta de inflação de 2019,

O Ministério das Relações
Exteriores da Rússia informou
na segunda-feira (27) que está
pronto para participar das negociações em Oslo entre o
governo da Venezuela e a oposição, caso todas as partes
achem produtivo.
No sábado (25), a Noruega
informou que representantes
do governo da Venezuela e da
oposição retornariam a Oslo,
em continuidade a uma rodada
de conversações preliminares
sobre como lidar com a crise
política do país.
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Terça: Sol com aumento de nuvens ao
longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

US$ 5,539 bilhões, em abril e
acumulou US$ 14,899 bilhões,
nos quatro meses do ano.
Por outro lado, a conta de
serviços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de investimentos, entre outros) registrou saldo
negativo de US$ 3,019 bilhões,
em abril, e de US$ 9,707 bilhões,
no primeiro quadrimestre.
A conta renda primária (lucros e dividendos, pagamentos
de juros e salários), que também faz parte das transações
correntes, ficou negativa em
US$ 2,854 bilhões no mês passado e em US$ 14,324 bilhões,
em quatro meses. Página 3

Ostrava recebeu uma etapa pela primeira vez no ano
passado

confirma presença
na ‘NBA House 2019’

Foto/ Alexandre Loureiro

O comissário do governo
alemão para o combate ao antissemitismo aconselhou judeus a não usar o quipá (peça
do vestuário judeu) em público, devido a um recente aumento de ataques antissemitas no país.
“Não posso recomendar
aos judeus que usem o quipá
todo o tempo e em qualquer
lugar na Alemanha. Infelizmente preciso dizer isso”, afirmou
o comissário, Felix Klein, em
entrevista ao grupo de mídia
Funke.
Klein afirmou que sua opinião sobre o assunto mudou
devido a “uma crescente desinibição social e brutalização”
na sociedade, que fizeram com
que o antissemitismo aumentasse.
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Projeção de crescimento
da economia em 2019 cai
pela 13º vez seguida
Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Governo
alemão alerta
judeus contra
uso do quipá

O déficit em transações
correntes (compras e vendas de
mercadorias e serviços e transferências de renda do país com
outras nações) chegou a US$
62 milhões, segundo dados divulgados na segunda-feira (27),
pelo Banco Central (BC). O
resultado ficou próximo do registrado em igual mês de 2018:
déficit de US$ 61 milhões.
De janeiro a abril, o déficit
chegou a US$ 8,225 bilhões,
contra US$ 9,062 bilhões em
igual período do ano passado.
Entre os dados das contas
externas está a balança comercial, que registrou superávit de

Quadra digital de NESCAU® na Game XP de 2018
NESCAU® e NBA (National Basketball Association)
continuam juntas no Brasil. A
marca de achocolatados da Nestlé e a liga americana de basquete
seguem com a parceria que resultou em ações de sucesso na temporada 2018-2019. Para a reta
final da competição, NESCAU®
marcará presença na ‘NBA House 2019’, espaço temático que vai
funcionar entre os dias 30 de maio
e 16 de junho, durante o período das Finais, no estacionamento do Shopping Eldorado,
em São Paulo.
A presença na ‘NBA House
2019’ fortalece a relação que
começou no ano passado e já
rendeu ações e cases de sucesso, como a promoção que levou dez fãs (cada um com mais
três acompanhantes) para assistir a um jogo da NBA nos

Estados Unidos e a coleção
com dez latas colecionáveis
temáticas de franquias da
liga, entre outros. A nova parceria prevê ainda distribuição
de brindes e produtos ao público que visitar o espaço durante o período das Finais.
“A parceria entre NESCAU® e NBA reforça nossa
missão de estimular a prática de atividade física e hábitos de vida saudável entre crianças e jovens. E esportes
como o basquete incentivam
valores como coragem, espírito de luta, coletividade, confiança, entre outros. A ação com
a NBA House e junto aos amantes da liga está em total sintonia com nossa linha, que conta
com mais de dez produtos, elaborados especialmente para o
público brasileiro. Página 8
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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”
[hoje o 3º diário mais antigo em São Paulo - SP]. Na Internet
desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
C Â MA RA ( S P)
Confirmado pra amanhã, no maior e mais importante Parlamento municipal brasileiro, um ato - via MBL - de repúdio ao que
o presidente Eduardo Tuma (PSDB) tá propondo enquanto reposição [da inflação] pros funcionários no Palácio Anchieta e no
Tribunal de Contas paulistano
.
PR E F E I T U RA ( S P )
Quando o conselheiro [Tribunal paulistano de Contas] Dissei
quer reestudo e reavaliação pra que o complexo do Anhembi vá
pra iniciativa privada com valores mais próximos dos reais, quem
relata é o engenheiro civil e dirigente de construtora que conhece bem o mercado imobiliário
.
A S S E M B LE IA ( S P)
Entre os deputados eleitos pelo PODEMOS, destaque já no
início do mandato pro ex-vice prefeito de Diadema, Márcio da
Farmácia. Se alguém conhece as reações químicas e físicas da
natureza subjetiva do ser humano é ele. Prestem bem atenção no
seu mandato. O cara é profissional
.
GOVERNO (SP)
Mais uma vez João Doria (reformador nacional do PSDB) se
destaca entre governadores Sudeste-Sul. Na prática, começa a
recompor o terreno perdido pelo ex-governador Alckmin, que
foi péssimo na eleição Presidencial 2018 mesmo tendo a senadora gaúcha Ana Amélia (PP) como vice
.
CONGRESSO
E falando em gaúcha, diferentemente de Ana Amélia a jovem
Heloísa Wolf vai agregar tudo o que deve e pode ao deputado
federal (PSL) e agora marido Eduardo Bolsonaro. A cerimônia
foi digna dos que fazem tudo parar. O casal já é visto internacionalmente como um feito pro outro
.
PR E S I D Ê N C I A
Pelo fato de estar completando apenas 5 meses de governo,
os atos pelas ruas do Brasil de apoio a Jair Bolsonaro (PSL) podem ser considerados grandiosos, uma vez que não houve reações do Lulismo e do petismo [contra os quais o chamado mito
teve os votos das classe média baixa]
.
PA R T I D O S
Será verdade que só daqui pra frente é que o PSDB [agora do
reformador Doria] julgará e expulsará - via novo Código de Ética
- desde os baixos cleros até tucanos poderosos que cometerem
quaisquer corrupções e crimes. Será que vai perdoar ‘malfeitos’,
como o PT tem perdoado os seus ?
.
H I ST Ó R IA S
Ao visitar Lula [ainda dono internacional do PT] na prisão,
Lupi [ainda dono nacional do PDT que herdou de Brizola] ou tá
enquadrando ou começando a abrir a porta pra que Ciro Gomes
saia legenda na qual se abriga ? Afinal, o Ciro passou pelo PDS
[ex-ARENA], PMDB, PSDB, PPS, PSB e PROS
.
EDITOR
A coluna [diária] de política do jornalista e cronista Cesar
Neto foi se tornando uma das referências das liberdades possíveis. Por isso, ela recebeu a Medalha Anchieta da Câmara
Municipal de São Paulo e o Colar de Honra ao Mérito da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
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A vacina é importante e eficiente meio para prevenir diversas doenças. Ela é feita por agentes patógenos (vírus ou bactérias) previamente atenuados ou
mortos. A função é estimular
uma resposta do organismo, que
passa a produzir anticorpos sem
ter contraído a doença.
Por conta disso, engana-se
quem pensa que apenas as crianças devem ser vacinadas. Algumas doenças devem e podem ser
prevenidas mesmo depois de
adultos. Ao se vacinar, você está
ajudando toda a comunidade a
diminuir os casos de determinada doença.
De acordo com a Infectologista Amanda Nazareth Lara a
vacina é a melhor forma de se
prevenir de várias doenças infecciosas. “Não são todas as doenças, mas para as que existem é
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Vacinação é medida essencial
para prevenção de doenças

Vacinação
importante ter essa atualização
vacinal”, explica.
Proteção ampla
Podem ser evitadas doenças

como caxumba, coqueluche, diarréia por rotavírus, difteria, febre amarela, hepatite A e B, HPV,
infecções pneumocócicas, gripe (influenza), meningite, para-

lisia infantil, rubéola, sarampo,
tétano, varicela e algumas formas graves de tuberculose.
Crianças e adolescentes, por
exemplo, devem tomar a vacina
contra o HPV. Adultos também
podem se vacinar para prevenir a
hepatite B. E para os idosos, a partir dos 60 anos, é indicado a vacina
contra gripe, provocada pelo vírus
influenza. A campanha de vacinação
contra gripe, aliás, está em andamento em todo o Estado. Até dia
31 de maio, crianças, idosos e gestantes podem se proteger.
De acordo com o médico
Esper Kallas, com a vacina é
possível combater doenças
transmissíveis desde a infância
até a idade adulta, incluindo os
idosos. “Minha dica é não perder as recomendações e calendários de vacinação para todas as
idades”, afirma.

Emissão de CNHs para surdos
aumenta 38,5% em São Paulo
O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) oferece desde 2013
atendimento exclusivo a surdos.
De lá para cá, o aumento na
emissão de CNHs para surdos
foi de 38,5%. Só no ano passado foram 5.889 CNHs emitidas
para esse público no Estado.
Emerson Luiz de Araújo Andrade, de 28 anos, tem um sonho que, para muitos, não passa
de rotina: dirigir até a praia. Diagnosticado com surdez severa
desde o nascimento, ele não
imaginava que poderia realizá-lo,
até conseguir sua habilitação.
Instrutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras), Andrade
contou que se sentia inseguro
para fazer os testes para habilitação, mas que acabou encorajado
por amigos surdos que fizeram.
“Eles me disseram que era tranquilo, que tinha auxílio. Então fui

lá e fiz”, conta Andrade.
Como funciona
O Programa de Atenção à
Acessibilidade do Detran.SP auxilia os surdos na prova teórica de
habilitação. O teste tem mediação
online de uma intérprete em Libras, que ajuda os candidatos na
leitura das questões, permitindo a
igualdade entre os cidadãos.
O serviço para surdos está
disponível em todas as unidades
do Detran.SP do Estado. Desde
2013, já foram emitidas 26.778
CNHs para surdos. O trabalho ainda inclui prova adaptada. No ano
passado, foram 451 solicitações.
Desde 2013, foram 1.323.
CNHs para surdos emitidas pelo Detran.SP desde 2013
no Estado de São Paulo
Bruno Dadalto Barbosa, de
30 anos, passou pela prova teó-

rica e agora vai fazer o exame
prático. Quando estiver habilitado, quer usar o automóvel da família para passear, ir ao supermercado e também arrumar um
emprego em que possa dirigir.
“Uma das nossas maiores dificuldades com emprego é a comunicação. Como motorista é
uma atividade que não exige tanta
comunicação, é uma oportunidade. Futuramente, pretendo também tirar carteira para dirigir
caminhão”, diz Barbosa.
O Detran.SP disponibiliza no
portal www.detran.sp.gov.br um
tutorial em Libras para orientar
os cidadãos surdos sobre as etapas do processo de habilitação
e também como requerer a prova adaptada com o auxílio da intérprete.
O processo é o mesmo para
todos os cidadãos: aulas e provas teórica e prática, e exames

médico e psicológico. “Digo pra
todo mundo que é muito fácil.
O auxílio da intérprete na tela
com computador é fundamental
e funciona”, afirma Barbosa.
Atenção no trânsito
De acordo com Rosana Soares Néspoli, gerente da Escola
Pública de Trânsito (EPT) do
Detran.SP e responsável pelo
atendimento aos surdos, a atitude preventiva dos surdos no trânsito faz deles um dos segmentos de condutores com menos
CNHs suspensas.
“Os condutores surdos costumam ser organizados e prevenidos. Planejam o trajeto antes
de sair de casa. Devido a perda
auditiva, eles têm a virtude de
serem mais atenciosos no trânsito. Essa virtude é digna de nota
e supera qualquer forma de preconceito”, afirma.

Abertas inscrições para oficina sobre
abuso e exploração sexual infantil
Está marcado para sexta-feira (31) a oficina “Enfrentamento do Abuso e da Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes” no Centro de Referência e
Apoio à Vítima (Cravi).
Os interessados em participar poderão fazer inscrição gratuitamente aqui. O evento tem
como objetivo divulgar os serviços oferecidos pelo programa
e proporcionar um espaço de
sensibilização sobre temas relativos aos direitos humanos.

A oficina é direcionada a profissionais e servidores das áreas
de saúde, assistência social, direito, psicologia, e educação, e a
estagiários e estudantes que atuam no atendimento direto à população. A inscrição é gratuita.
Balanço
Em 2018, o programa promoveu nove oficinas e capacitou
848 profissionais. As capacitações que tiveram maior número
de aprovação entre os partici-

pantes foram: violência nos estádios (94%); assédio sexual
(88%); prevenção ao suicídio
(86%); políticas LGBT (85%);
pessoas com deficiência (84%),
bullying (83%); trabalhando
com vítimas (78%) e grupo de
homens autores de violência
doméstica (71%).
Neste ano já foram capacitados 565 profissionais. As temáticas abordadas foram: “compreendendo e trabalhando a automutilação”, “importunação

sexual e a violência contra a
mulher” e “dependência química: cuidados na prevenção e no
tratamento”.
Serviço
Oficina Enfrentamento do
Abuso e da Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes
Local: Plenário 10 do Fórum Criminal da Barra Funda, localizado na
Avenida Abraão Ribeiro, 313 – São
P a u l o / S P
data: sexta-feira (31), das 14h às 16h30

Maio Amarelo: SPTrans promove
esquetes teatrais em terminais de ônibus
A São Paulo Transporte (SPTrans), gestora do transporte
público na capital, em parceria
com a Recarga Pay, maior carteira digital de pagamentos e líder no segmento de recargas por
aplicativos, realizará esquetes
teatrais educativas e de conscientização sobre segurança para
os passageiros. As peças, de curta duração e geralmente de caráter cômico, serão apresentadas
nos terminais Bandeira, Pinheiros e Capelinha, nos dias 29, 30
e 31 de maio, (quarta, quinta e
sexta-feira), das 10h às 17h.
As ações fazem parte da programação do Maio Amarelo e
terão os seguintes temas: Vida de
Anjo da Guarda é Difícil, Filhos

Sapecas, Não Mude Seu Foco,
Desabafo de uma Faixa e Motorista Gentil. As peças não irão
interferir na operação das linhas.
Confira abaixo as datas e endereços das apresentações nos
terminais:
Terminal Bandeira – Dia 29
de maio, das 10h às 17h
Endereço: Praça da Bandeira, s/nº - Bela Vista;
Terminal Pinheiros – Dia 30
de maio, das 10h às 17h
Endereço: Rua Gilberto Sabino, nº 130 - Pinheiros;
Terminal Capelinha – Dia 31
de maio, das 10h às 17h

Endereço: Estrada de Itapecerica, nº 3.222 - Parque Fernanda
Maio Amarelo
Com a chegada do Maio
Amarelo, a Secretaria Municipal
de Transportes (SMT), por meio
da São Paulo Transporte (SPTrans) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), promove durante este mês atividades
interativas e educacionais de
conscientização para alertar a
sociedade sobre os altos índices
de mortes no trânsito, a integração entre os modais, a segurança de pedestres e outras que incentivam a mobilidade urbana.
Iniciativas de fiscalização,
educação e conscientização,

atingindo todos os usuários do
sistema viário, serão realizadas
com o objetivo de envolver a
sociedade na missão de reduzir
os acidentes e proteger os mais
vulneráveis – pedestres, ciclistas e motociclistas. Tudo para
lembrar que, no trânsito, o sentido é a vida.
Durante todo o mês de maio,
iniciativas de fiscalização, educação e conscientização, atingindo
todos os usuários do sistema viário, serão realizadas com o objetivo de envolver a sociedade na
missão de reduzir os acidentes e
proteger os mais vulneráveis –
pedestres, ciclistas e motociclistas. Tudo para lembrar que, no
trânsito, o sentido é a vida.

Zona Leste recebe projeto sobre novas
formas de uso do espaço público
Reforçar o sentido de pertencimento e identificação da
população com o espaço público é um dos objetivos no projeto “Centro Aberto” realizado
pela SP Urbanismo e, desta vez,
em parceria com a Subprefeitura
Penha. Na próxima terça-feira,
28 de maio, a partir das 18h30,
representantes da SP Urbanismo
e Sub Penha participam de uma

apresentação de proposta sobre
o projeto “Centro Aberto – Praça Oito de Setembro”, no auditório do Senac Penha (Rua Francisco Coimbra, 403).
A iniciativa não busca construir novos locais, mas transformar as estruturas existentes e,
assim, oferecer novas formas de
utilização do espaço. O projeto
já foi implantado no Largo Ge-

neral Osório, Largo Paissandu,,
Largo São Bento, Largo São
Francisco e Rua Galvão Bueno.
Dessa maneira, a tradicional Praça Oito de Setembro será uma
das pioneiras em receber o projeto nos bairros e um modelo de
melhor utilização do espaço público integrando diferentes
ações de outros órgãos municipais, como o WiFi Livre SP, a

renovação da iluminação pública, o incentivo à presença de artistas e comida de rua.
Serviço: Apresentação Projeto “Centro Aberto – Praça
Oito de Setembro”
Data: 28 de setembro, a partir das 18h30 (antes da reunião
mensal do Conseg Penha). Local: SENAC Penha – Rua Francisco Coimbra, 403.
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Contas externas têm saldo negativo
de US$ 62 milhões em abril
O déficit em transações correntes (compras e vendas de
mercadorias e serviços e transferências de renda do país com
outras nações) chegou a US$ 62
milhões, segundo dados divulgados na segunda-feira (27), pelo
Banco Central (BC). O resultado ficou próximo do registrado
em igual mês de 2018: déficit
de US$ 61 milhões.
De janeiro a abril, o déficit
chegou a US$ 8,225 bilhões,
contra US$ 9,062 bilhões em
igual período do ano passado.
Entre os dados das contas
externas está a balança comer-

cial, que registrou superávit de
US$ 5,539 bilhões, em abril e
acumulou US$ 14,899 bilhões,
nos quatro meses do ano.
Por outro lado, a conta de serviços (viagens internacionais,
transporte, aluguel de investimentos, entre outros) registrou saldo
negativo de US$ 3,019 bilhões,
em abril, e de US$ 9,707 bilhões,
no primeiro quadrimestre.
A conta renda primária (lucros e dividendos, pagamentos
de juros e salários), que também
faz parte das transações correntes, ficou negativa em US$
2,854 bilhões no mês passado e

em US$ 14,324 bilhões, em quatro meses.
A conta de renda secundária
(renda gerada em uma economia
e distribuída para outra, como doações e remessas de dólares, sem
contrapartida de serviços ou bens)
teve resultado positivo de US$
272 milhões, em abril, e de US$
906 milhões, em quatro meses.
Investimento estrangeiro
Em abril, o resultado negativo para as contas externas foi
totalmente coberto pelos investimentos diretos no país (IDP).
Quando o país registra saldo ne-

gativo em transações correntes
precisa cobrir o déficit com investimentos ou empréstimos no
exterior.
A melhor forma de financiamento do saldo negativo é o IDP,
porque os recursos são aplicados no setor produtivo. No mês
passado, o IDP chegou a US$
6,957 bilhões. Em igual mês de
2018, esses investimentos chegaram a US$ 2,970 bilhões. No
primeiro quadrimestre, esses investimentos totalizaram US$
28,069 bilhões, contra US$
23,892 bilhões em igual período
do ano passado. (Agencia Brasil)

Projeção de crescimento da economia
em 2019 cai pela 13º vez seguida
O mercado financeiro segue
reduzindo a estimativa de crescimento da economia este ano.
Pela 13ª vez seguida, caiu a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país. Desta vez, a estimativa foi reduzida de 1,24%
para 1,23%. Para 2020, a projeção foi mantida em 2,50%, assim como para 2021 e 2022.
Os números são do boletim
Focus, publicação semanal elaborada com base em perspectivas de instituições financeiras
sobre os principais indicadores
econômicos. O boletim é divulgado às segundas-feiras, pelo
Banco Central (BC).
Inflação
A estimativa de inflação, calculada pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), foi mantida em 4,07%
este ano, em 4%, em 2020, e em
3,75%, em 2021 e 2022.
A meta de inflação de 2019,
definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é de
4,25% com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.
A estimativa para 2020 está
no centro da meta: 4%. Essa
meta tem intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para
baixo.
Para 2021, o centro da
meta é 3,75%, também com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual. O CMN ainda não definiu a meta de inflação para 2022.
Para controlar a inflação, o
BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a
Selic. Para o mercado financei-

ro, a Selic deve permanecer no
seu mínimo histórico de 6,50%
ao ano até o fim de 2019.
Para o fim de 2020, a projeção permanece em 7,25% ao
ano. Para o fim de 2021, a previsão foi mantida em 8% ao ano
e para o final de 2022, segue em
7,50% ao ano.
A Selic, que serve de referência para os demais juros da
economia, é a taxa média cobrada nas negociações com títulos
emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no
Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic).
A manutenção da Selic
este ano, como prevê o mercado financeiro, indica que o
Copom considera as alterações anteriores nos juros básicos suficientes para chegar
à meta de inflação.

Ao reduzir os juros básicos,
a tendência é diminuir os custos do crédito e incentivar a
produção e o consumo.
Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar
segura de que os preços estão
sob controle e não correm risco de ficar acima da meta de
inflação.
Quando o Copom aumenta a Selic, o objetivo é conter
a demanda aquecida, e isso
causa reflexos nos preços
porque os juros mais altos
encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Dólar
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar permanece em R$ 3,80 no
fim de 2019 e de 2020. (Agencia Brasil)

Após manifestações, senadores falam
em manter Coaf com Sergio Moro
Ainda é incerto no Senado
o resultado da votação do projeto de lei de conversão da MP
870, que trata da reforma administrativa do governo federal.
O assunto, que é a prioridade do plenário na sessão deliberativa da terça-feira (28), é
também alvo de disputa entre a
Câmara e o Senado. O motivo
tem a ver com o destino do
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf.
Sob o argumento de fortalecer o órgão, o texto original
da medida provisória (MP)
proposta pelo governo transferia o Coaf do Ministério da
Economia para a pasta da Justiça, comandada por Sergio
Moro, mas os deputados decidiram que o órgão deve mesmo voltar para o controle do
ministro Paulo Guedes, da
Economia.
Em meio à polêmica instalada sobre o tema, o governo

teme que a MP não seja votada
até 3 de junho e perca a validade. Na última quinta-feira, durante uma transmissão ao vivo
pelo Facebook, o presidente Jair
Bolsonaro sinalizou que, para
garantir a aprovação da reforma
administrativa a tempo, abriria
mão do Coaf com Moro.
“No meu entender, [o Senado] deve aprovar o que foi
votado na Câmara, e vamos seguir em pautas mais importantes”, declarou o presidente, em
referência à decisão dos deputados.
Mas, no Senado, sobretudo
após as manifestações populares de domingo (26), a avaliação de um grupo de senadores
é de que o Coaf, sob a responsabilidade de Moro, é um anseio dos brasileiros.
“Eu vejo como fundamental para o projeto Bolsonaro
que se elegeu em cima de duas
bandeiras: combate à crimina-

lidade e combate à corrupção”,
disse o líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), acrescentando que desistir da medida seria um “tiro no pé do governo”.
Olímpio ressaltou que as
negociações continuam até a
hora da votação. O senador
acredita ainda que a permanência do Coaf com Moro terá o
apoio de cerca de 44 dos 81
senadores, três votos a mais
que o mínimo necessário.
Na mesma linha, o líder do
PP, senador Esperidião Amin
(SC), disse na segunda-feira
(27) que Moro é uma figura ligada diretamente ao combate à
corrupção sistêmica no Brasil,
com “reconhecimento mundial” em função do trabalho que
desempenhou na Operação
Lava Jato.
“Temos tempo. Se o Senado votar amanhã, a Câmara analisa na quarta. Temos tempo, a

Câmara sempre manda matérias em cima da hora para o Senado e votamos, não somos carimbadores”, afirmou.
Já a senadora Simone Tebet
(MDB-MS) disse que o placar
da votação será apertado e
imprevisível. Para ela, há o risco de a reforma administrativa
não ser aprovada a tempo.
Um dos poucos a defender
o Coaf nas mãos de Paulo Guedes foi o senador Humberto
Costa (PT-PE). Segundo ele, o
Senado deve confirmar o texto
da Câmara que, lembrou, foi o
mesmo aprovado pela Comissão Mista da MP 870 com deputados e senadores, na primeira etapa da tramitação do texto.
Costa disse ainda que, mesmo longe de Moro, o Coaf vai
continuar fazendo o seu papel
de investigação. Para o parlamentar, as manifestações não
terão efeito no plenário do Senado. (Agencia Brasil)

Tesouro Direto registra R$ 1 bilhão
em vendas líquidas em abril
As vendas do Tesouro Direto atingiram R$ 2,61 bilhões,
em abril, enquanto os resgates
totalizaram R$ 1,43 bilhão. Com
isso, o Tesouro Direto registrou
vendas líquidas de R$ 1,18 bilhão, no mês passado, de acordo
com dados divulgados na segunda-feira (27). Esse é o terceiro
maior resultado de venda líquida da série histórica.
Do total de resgates, R$ 1,43
bilhão foram relativos às recompras e R$ 700 mil, aos vencimentos.
O valor médio de operação
atingiu sua terceira menor marca na série histórica, registrando R$ 5.321,08, informou o Tesouro Nacional. Além disso,
aplicações até R$ 1 mil representaram 64,29% do total, terceiro maior percentual da série
histórica. Para o Tesouro, esses
resultados mostram maior inclusão de pequenos investidores no
programa.
Em abril de 2019, o total de
investidores ativos no Tesouro
Direto, isto é, aqueles que atualmente têm saldo em aplicações no programa, atingiu a mar-

ca de 1.006.547 de pessoas. No
mês, 56.697 investidores tornaram-se ativos, o que representa
um crescimento de 5,94% em
relação ao mês anterior. O número de investidores cadastrados no Tesouro Direto, por sua
vez, cresceu em 206.033 e atingiu a marca de 4.006.824 de pessoas.
Títulos
No mês de abril de 2019,
foram realizadas 490.453 operações de investimento em títulos do Tesouro Direto, maior
número mensal de operações da
série histórica, superando janeiro de 2019. O total dessas operações foi de R$ 2,61 bilhões.
O título mais demandado pelos investidores foi o Tesouro
Selic. Essa predominância ocorre desde junho de 2017. No mês
em referência, o Tesouro Selic
representou 49,78% das vendas,
com R$ 1,30 bilhão. Por sua vez,
as vendas de títulos remunerados pela inflação (Tesouro
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais) somaram R$
851,06 milhões e corresponde-

ram a 32,61% do total, enquanto as de prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com
Juros Semestrais), totalizaram
R$ 459,58 milhões, ou 17,61%.
Nas recompras, predominaram os títulos indexados pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) Tesouro IPCA+ e Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais,
que somaram R$ 646,17 milhões (45,29%). Os títulos indexados à taxa Selic totalizaram R$
614,44 milhões (43,07%), os
prefixados, R$ 164,67 milhões
(11,54%), enquanto os títulos
indexados ao IGP-M somaram
R$ 1,47 milhões (0,10%).
Segundo o Tesouro Nacional, a exemplo do que ocorreu
nos dois meses anteriores, a
maior parcela das vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre 5 e 10 anos, que alcançaram R$ 2,1 bilhões, valor
equivalente a 80,52% do total.
Em seguida, as aplicações em
títulos com vencimentos acima
de 10 anos representaram
13,88%, enquanto os títulos
com vencimento de 1 a 5 anos

corresponderam a 5,59%.
Estoque
Em abril de 2019, o estoque
do programa fechou em R$
59,30 bilhões, um crescimento
de 2,95% com relação ao mês
anterior (R$ 57,6 bilhões).
Os títulos remunerados pelo
IPCA se mantêm como os mais
representativos do estoque do
programa, somando R$ 32,93
bilhões, ou 55,54% do total. Na
sequência, vêm os títulos indexados à taxa Selic, totalizando
R$ 17,3 bilhões (29,18%), e os
títulos prefixados, que somaram
R$ 9 bilhões, com 15,18% do
total. Por último, os títulos indexados ao IGP-M somaram R$
61,98 milhões (0,10%).
Quanto ao perfil de vencimentos dos títulos em estoque,
a parcela com vencimento em
até 1 ano fechou o mês em R$
8,89 bilhões, ou 14,98% do total. A parcela do estoque vincendo de 1 a 5 anos foi de R$ 20,32
bilhões (34,27%) e o percentual acima de 5 anos somou R$
30,09 bilhões (50,74%). (Agencia Brasil)

Governo alemão
alerta judeus contra
uso do quipá
O comissário do governo alemão para o combate ao antissemitismo aconselhou judeus a não usar o quipá (peça do vestuário
judeu) em público, devido a um recente aumento de ataques antissemitas no país.
“Não posso recomendar aos judeus que usem o quipá todo o
tempo e em qualquer lugar na Alemanha. Infelizmente preciso
dizer isso”, afirmou o comissário, Felix Klein, em entrevista ao
grupo de mídia Funke.
Klein afirmou que sua opinião sobre o assunto mudou devido
a “uma crescente desinibição social e brutalização” na sociedade, que fizeram com que o antissemitismo aumentasse.
“A internet e as redes sociais contribuíram fortemente para
isso, mas também os constantes ataques contra a nossa cultura
da memória”, afirmou.
O comissário sugeriu que policiais e funcionários públicos
sejam treinados para lidar com o problema. Klein afirmou que
há uma definição clara do que é antissemitismo e que esta deve
ser ensinada em academias policiais, assim como a professores
e juristas.
De acordo com dados do Ministério do Interior, crimes antissemitas aumentaram quase 20% na Alemanha em 2018 em
relação ao ano interior, com 1.799 ocorrências. Klein destacou
que 90% dos casos foram praticados por indivíduos que apoiam
grupos de extrema direita.
Após as declarações de Klein, representantes da comunidade
judaica na Alemanha exigiram que o Estado garanta aos judeus
uma vida sem medo. O presidente de Israel, Reuven Rivlin, se
disse “profundamente chocado” com a recomendação do comissário alemão.
“A responsabilidade pelo bem-estar, a liberdade e o direito
ao exercício da religião por qualquer membro da comunidade
judaica está nas mãos do governo alemão e de seus órgão para
aplicação da lei”, afirmou.
“Temores quando à segurança de judeus alemães são uma capitulação perante o antissemitismo e um reconhecimento de que
os judeus novamente não estão seguros em solo alemão”, acrescentou. O presidente israelense disse que nunca se deve capitular perante o antissemitismo.
Neste domingo (26), o presidente do Conselho Central dos
Judeus na Alemanha, Josef Schuster, denunciou um aumento das
ameaças antissemitas no país, reforçando o alerta de Klein.
“Há muito tempo é fato que, em grandes cidades, judeus estão potencialmente expostos a riscos, se forem identificados
como judeus”, afirmou. “Eu não tendo a dramatizar, mas, no geral, a situação realmente piorou.”
Segundo Schuster, o debate desencadeado por Klein é bemvindo, pois “está na hora” de toda a sociedade alemã combater o
antissemitismo.
A ministra alemã da Justiça, Katarina Barley, manifestou preocupação com a situação. “Os atos violentos cada vez mais frequentes contra judias e judeus são vergonhosos para o nosso país”,
disse ao jornal Handelsblatt. A ministra afirmou que movimentos de direita atacam a democracia na Alemanha e têm como alvo
a convivência pacífica no país.
Klein, cujo posto de comissário para o antissemitismo foi
criado no ano passado, ressaltou que políticos e a sociedade precisam reconhecer os problemas que ele apontou e que o combate ao antissemitismo deve ser tarefa de todos. (Agencia Brasil)

Rússia diz estar pronta para
negociações sobre crise
na Venezuela
O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou na
segunda-feira (27) que está pronto para participar das negociações em Oslo entre o governo da Venezuela e a oposição, caso
todas as partes achem produtivo.
No sábado (25), a Noruega informou que representantes do
governo da Venezuela e da oposição retornariam a Oslo, em continuidade a uma rodada de conversações preliminares sobre como
lidar com a crise política do país.
Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores russo
declarou que recebia bem a notícia de que as negociações continuariam, mas alertou contra quaisquer forças exteriores que tentem impor ultimatos à liderança da Venezuela. (Agencia Brasil)

Fachin suspende liminar que
autoriza venda de subsidiária
da Petrobras
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin
derrubou a decisão que autorizou
a venda da Transportadora Associada de Gás, empresa subsidiária da Petrobras. A decisão foi
assinada na sexta-feira (24) e foi
proferida a partir de uma reclamação ajuizada pelo sindicato
dos petroleiros de São Paulo,
Bahia, Paraná e Santa Catarina.
A decisão do ministro derruba
a liminar concedida em janeiro pelo
presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), ministro João Otávio
de Noronha, que havia autorizado a
venda dos ativos da subsidiária, conforme planos da estatal.
Segundo Fachin, até o julgamento final do caso, deve prevalecer a decisão de outro ministro
da Corte, Ricardo Lewandowski,
que entendeu que o controle acionário de empresas públicas de

economia mista só pode ser feito
com autorização do Legislativo.
Antes de chegar aos tribunais
superiores, a venda da subsidiária
também foi impedida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
sediado em Recife, no âmbito de
uma ação popular protocolada pelo
sindicato dos petroleiros de Alagoas e Sergipe para suspender a
licitação aberta pela Petrobras.
No processo, A AdvocaciaGeral da União (AGU) alegou que,
ao contrário do que sustentou o
sindicato, a regularidade do processo de venda foi reconhecida
pelo Tribunal de Contas de União
(TCU) e observou as melhores
práticas do mercado. Segundo a
estatal, o processo de venda faz
parte de um terço do programa
interno de desinvestimentos da
Petrobras, que foi orçado em R$
21 bilhões. (Agencia Brasil)
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Suspense em Mônaco marca
vitória de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
porém menos resistentes; enquanto os adversários optaram
pelos duros, suficientes pra ir até
o fim da corrida.
Não precisava ser um gênio
pra prever que os pneus de Hamilton se desgastariam mais
rapidamente. O ritmo dele era
muito ruim na parte final da prova e só não foi ultrapassado
porque, afinal de contas, estamos falando de Mônaco, onde
é muito complicado ganhar po-

sição. Mas ele reclamava o tempo todo pelo rádio!
Atrás, estava Max Verstappen,
da Red Bull, bufando. Verstappen
teria um acréscimo de 5s ao tempo final de corrida porque deu
uma fechada violenta em Valtteri Bottas no pit lane. Mas se conseguisse ultrapassar Hamilton,
talvez ele pudesse abrir vantagem
suficiente para, ainda assim, vencer a corrida.
Conhecido pela postura

agressiva, é claro que Verstappen
tentou. Colocou de lado na freada para a chicane da saída do túnel, mas não encontrou espaço e
acabou batendo na roda traseira
esquerda de Hamilton, sem prejuízo para nenhum dos dois. Na
bandeirada, vitória de Hamilton,
em um fim de semana especial
para a Mercedes.
O time dedicou a conquista à
Niki Lauda, tricampeão mundial
de Fórmula 1 e dirigente da Mercedes, que morreu na semana da
prova. Niki já havia sido merecidamente homenageado antes da
corrida por todos os pilotos, que
fizeram o tradicional desfile pela
pista usando o característico
boné vermelho, uma das marcas
do visual de Niki.
Em função da punição a Verstappen, Sebastian Vettel subiu
para segundo, apesar de outro fim
de semana apagado. Bottas foi o
terceiro colocado. Destaque para
Carlos Sainz, de McLaren, em
sexto lugar. Agora, Hamilton é o
líder do campeonato com 137
pontos, seguido por Bottas, com
120. A próxima corrida é o GP
do Canadá, no dia 9 de junho.

NESCAU® e NBA (National
Basketball Association) continuam juntas no Brasil. A marca de
achocolatados da Nestlé e a liga
americana de basquete seguem
com a parceria que resultou em
ações de sucesso na temporada
2018-2019. Para a reta final da
competição, NESCAU® marcará presença na ‘NBA House
2019’, espaço temático que vai
funcionar entre os dias 30 de
maio e 16 de junho, durante o
período das Finais, no estacionamento do Shopping Eldorado,
em São Paulo.
A presença na ‘NBA House
2019’ fortalece a relação que
começou no ano passado e já
rendeu ações e cases de sucesso, como a promoção que levou
dez fãs (cada um com mais três
acompanhantes) para assistir a
um jogo da NBA nos Estados
Unidos e a coleção com dez latas colecionáveis temáticas de
franquias da liga, entre outros. A
nova parceria prevê ainda distribuição de brindes e produtos ao
público que visitar o espaço durante o período das Finais.
“A parceria entre NESCAU®
e NBA reforça nossa missão de
estimular a prática de atividade
física e hábitos de vida saudável
entre crianças e jovens. E esportes como o basquete incentivam
valores como coragem, espírito
de luta, coletividade, confiança,
entre outros. A ação com a NBA
House e junto aos amantes da liga
está em total sintonia com nossa
linha, que conta com mais de dez
produtos, elaborados especialmente para o público brasileiro.
Temos as linhas tradicionais,
zero lactose, light, protein e agora uma versão totalmente nova e
sem adição de açúcares,
o NESCAU Max Cereal, que será
mais um sucesso da marca e con-

quistará um lugar entre o público jovem, que sentia falta de ter
um produto feito especialmente
para ele”, garante Rodrigo Lopes, gerente de marketing de bebidas da Nestlé.
O Head da NBA no Brasil,
Rodrigo Vicentini, também comemora a parceria. “NBA
e NESCAU® são marcas que andam de mãos dadas. Estamos muito felizes com a renovação da parceria, por estarmos construindo
uma história juntos, promovendo
ações inéditas e oferecendo experiências únicas para fãs e consumidores, gerando um alto grau
de engajamento no mercado nacional. Temos muitas coisas boas
vindo pela frente”, assegura.
Cestas de 3 pontos - A união
entre a marca de achocolatados
da Nestlé e a liga americana de
basquete tem rendido ações de
sucesso. Em 2018, a promoção
‘ NESCAU® partiu NBA’ sor teou dez viagens para assistir a
um jogo nos Estados Unidos,
com direito a três acompanhantes. Em janeiro deste ano, o
grupo de brasileiros acompanhou a partida entre Orlando
Magic e Minnesota Timberwolves, na Flórida.
Em seguida, NESCAU® lançou uma ação compre-ganhe,
com sete modelos diferentes de
copos colecionáveis, todos decorados com temas relacionados
à NBA. Desenvolvidos pela FutureBrand São Paulo após pesquisa sobre a cultura do basquete, os layouts reforçaram o apoio
da marca à prática de esportes,
ilustrando as principais características da modalidade, como
estilo e habilidade dos atletas,
que inspiram e motivam os jovens, e representações gráficas
do jogo, com referências à geometria das quadras.

NESCAU® e NBA também
estiveram juntas na Game XP,
maior evento de games da América Latina, em setembro do ano
passado, no Parque Olímpico, no
Rio de Janeiro. Por meio da linha NESCAU® Protein+, a marca foi parceira do ‘NBA Fan
Zone’, instalada na Inova Arena,
espaço dedicado à tecnologia e
inovação, como Realidade Aumentada e Realidade Virtual. O
evento contou com uma quadra
digital, inédita no Brasil, além de
um game tipo ‘caça ao tesouro’
pelos pavilhões do evento e brindes exclusivos.
Na sequência, NESCAU®
apresentou uma edição especial
com nove modelos diferentes de
embalagens, representando franquias da liga. Com design exclusivo, as latas e caixinhas trouxeram cores e símbolos representando times icônicos da NBA:
Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Miami Heat, New
York Knicks, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets e San Antonio Spurs. A décima franquia a
estampar as embalagens de NESCAU® foi escolhida por votação
online. E os fãs escolheram o
Phoenix Suns. Em janeiro deste
ano, NESCAU® lançou uma
nova ação compre e ganhe, desta
vez com copos colecionáveis
com as mesmas dez principais
franquias.
‘Casa do Basquete’ - A ‘NBA
House 2019’ terá 3 mil m² e vai
funcionar no estacionamento do
Shopping Eldorado (Avenida Rebouças, 3.970 - Pinheiros) com
eventos aos finais de semana e exibição dos jogos da decisão da liga.
A estimativa é de que mais de 25
mil pessoas visitem o local.
“A casa foi desenhada nos
mínimos detalhes, pensada com
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NESCAU® renova parceria com
NBA e confirma presença na
‘NBA House 2019’

O jogador do Chicago Bulls
Cristiano Felício
carinho em cada espaço para garantir que o público viva experiências únicas no universo da
NBA. Vamos receber os fãs aos
finais de semana, com uma programação que mistura, diversão,
entretenimento, paixão e inovação, e à noite, para acompanhar
os jogos das finais da liga. Vamos
surpreender, a NBA House vai
fazer história em São Paulo”,
afirma Rodrigo Vicentini, Head
da NBA no Brasil.
Os ingressos para a ‘NBA
House 2019’ estão à venda pelo
site www.nbahouse.com.br com
preços a partir de R$ 25,00 (Fan
Day / meia-entrada - eventos com
programação diurna nos dias 01/
06, 02/06, 08/06, 09/06, 15/06
e 16/06) e R$ 75,00* (Game
Night / meia-entrada - quatro primeiras noites de exibição dos
jogos das Finais da NBA em 30/
05, 02/06, 05/06 e 07/06*). É
possível adquirir até seis ingressos por CPF por evento, incluindo meia-entrada, por evento. *
ingressos para o jogo 4 (7 de
junho) estão esgotados.

Circuito Mundial

Após medalhas na China,
duplas brasileiras buscam
pódio na República Tcheca
Foto/Divulgação
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iago Mendonça
Verdade seja dita, não foi
uma corrida das mais empolgantes, já que o estreito circuito de
rua de Monte Carlo realmente
dificulta as manobras de ultrapassagem. Mas uma decisão esquisita da Mercedes no pit stop do
pole position e líder Lewis Hamilton mudou completamente “a
cara” do GP de Mônaco, disputado no último domingo.
Tudo começou por conta de
um acidente envolvendo Nico
Hülkenberg e Charles Leclerc. Leclerc teve de largar
em 16º lugar – em função de
um erro de estratégia bizarro
da Ferrari no treino classificatório – e exatamente por
isso estava assumindo grandes
riscos, com tentativas de ultrapassagens ousadas.
A manobra sobre Hülkenberg
“deu ruim”, forçou os dois a pararem nos boxes e espalhou detritos pela pista, exigindo a entrada do safety car. Foi aí que os
líderes recolheram para os boxes. A Mercedes deu a Hamilton
os pneus médios, mais rápidos,

Torneio acontece nas instalações de antigo complexo
industrial
Os times brasileiros seguem na ‘maratona’ de torneios pelo Circuito Mundial de
vôlei de praia 2019. Após a conquista de três medalhas na etapa de Jinjiang (China), no último final de semana, o próximo
desafio começa já a partir desta terça-feira (28), com a etapa
quatro estrelas de Ostrava (República Tcheca). O Brasil já tem
seis times garantidos na fase de
grupos, mas o número pode aumentar para nove após a disputa do classificatório.
No naipe masculino, a primeira partida de brasileiros será
pelo country quota, duelo que
define o representante do país
no classificatório. André
Stein e George (ES/PB), que
foram bronze em Jinjiang,
encaram Guto e Saymon (RJ/
MS) nesta terça-feira, em horário que ainda será confirmado pela organização. Quem
vencer, disputa no dia seguinte o classificatório em busca
de vaga na fase de grupos da
competição internacional.
As duplas Pedro Solberg/
Vitor Felipe (RJ/PB), Evandro/
Bruno Schmidt (RJ/DF) e Alison/Álvaro Filho (ES/PB) já
estão garantidas na fase de grupos pelo ranking de entradas e
entram em ação apenas na quinta-feira (30). Evandro, que ficou com a prata no torneio de
Jinjang, no último domingo,
comentou a expectativa para o
próximo evento do tour.
“Estamos felizes com o
crescimento do time, mas sabemos que ainda temos um caminho longo pela frente. As viagens e os torneios seguidos
fazem parte do Circuito Mundial, Bruno e eu já estamos acostumados, nos preparamos para
essa série. Esperamos representar nosso país da melhor forma
possível, vamos manter a dedicação e vontade”, destacou.
Já no naipe feminino, a primeira participação dos times
brasileiros será na quarta-feira, quando Talita/Taiana (AL/
CE) e Fernanda Berti/Bárbara
Seixas (RJ) d isputam o classificatório. Diferente do naipe masculino, onde somente
um time estará no classificatório, no feminino serão duas
duplas pois Fernanda/Bárbara
recebeu um convite (wild card)
para esta fase. Convites não
contam para o limite máximo
de times por país.
Ágatha/Duda (PR/SE), Ana

Patrícia/Rebecca (MG/CE) –
que foram bronze na China - e
Carol Solberg/Maria Elisa
(RJ) já estão garantidas na fase
de grupos pelo ranking de entradas e começam a participação na quinta-feira. O torneio
na República Tcheca segue até
domingo (02.06), dia das semifinais e disputas de bronze
e ouro nos dois naipes.
Ostrava será o terceiro torneio do nível quatro estrelas
em três semanas. O primeiro
aconteceu em Itapema (SC),
terminando no dia 19 deste
mês. Na sequência veio a etapa de Jinjiang (China), encerrada no último domingo, e agora é a vez da cidade tcheca. A
etapa de Ostrava conta pontos
para a corrida olímpica brasileira. A cidade recebeu um torneio do Circuito Mundial pela
primeira vez em 2018.
Os torneios do Circuito
Mundial são divididos em estrelas (uma até cinco). Ostrava é o quinto torneio nível quatro estrelas disputado em
2019. Outros cinco desta categoria serão realizados até o
final do ano. com distribuição
de cerca de R$ 1,2 milhão em
prêmios para todos os times
em disputa, sendo cerca de R$
80 mil para a dupla campeã de
cada naipe. A competição também dará 800 pontos aos campeões em cada naipe.
A corrida olímpica que define as duplas brasileiras para
Tóquio-2020 leva em consideração os 10 melhores resultados nos eventos quatro e cinco estrelas, além do Campeonato Mundial. Essa disputa
acontece em paralelo com a
disputa para assegurar a vaga
do país, que segue as regras
da Federação Internacional
de Voleibol (FIVB). Cada nação pode ser representada por,
no máximo, duas duplas em
cada naipe.
Os países possuem quatro
maneiras de garantir a vaga:
vencendo o Campeonato Mundial 2019; sendo finalistas do
Classificatório Olímpico, que
será disputado na China, também em 2019; estando entre as
15 melhores duplas do ranking
olímpico internacional; vencendo uma das edições da Continental Cup (América do Norte, América do Sul, África,
Ásia e Europa). O Japão, sede,
tem uma dupla em cada naipe
já garantida.

