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Crescimento do PIB depende de
reformas e não de truques, diz Guedes
Queda na extração de minério após
tragédia puxa PIB para baixo
Página 3

Mesmo com apreensões, empresas
continuam a oferecer patinetes em SP

Ao comentar na quinta-feira (30) a queda de 0,2% no
crescimento econômico do primeiro trimestre, o ministro da
Economia, Paulo Guedes, disse que o desempenho negativo
já estava previsto e que a volta
do crescimento depende de reformas econômicas, e não de
medidas de estímulo pontuais.
“Nós não vamos fazer truques
ou mágicas”, afirmou.

Governo estuda liberar
saques em contas ativas do
FGTS, diz ministro
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Pelo menos sete pessoas
morreram e 19 estão desaparecidas depois que o barco de
passageiros Sereia, que transportava turistas sul-coreanos,
virou no rio Danúbio, em Budaspeste, ca pital da Hungria, na
quarta-feira, disseram a polícia
e o serviço de ambulâncias.
O barco virou ao ser atingido por outra embarcação
turística perto do edifício do
Parlamento húngaro. Houve
fortes correntes no rio em
razão de uma tempestade no
local.
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol o dia
todo. Muitas nuvens e pancadas de
chuva de manhã e à
noite

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

28º C
19º C

Noite

Presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares
O governo federal lançou na
quinta-feira (30), em Brasília, a
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), com

as divulgações dos planos de desenvolvimento das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Amazônia.
Os planos serão definidos por

EURO
Compra: 4,42
Venda:
4,42

OURO
Compra: 150,57
Venda: 183,12

Em mais um dia de ganhos no
mercado financeiro, a bolsa de
valores voltou a subir e fechou
no maior nível em mais de dois
meses. O Ibovespa, principal índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo) valorizou-se
0,92% e encerrou a quinta-feira
(30) aos 97.457 pontos.
O indicador está no maior nível desde 20 de março, quando
tinha fechado aos 98.041 pontos.
O Ibovespa voltou a aproximar-se
do recorde histórico de 99.994
pontos atingido em 18 de março.
No mercado de câmbio, o
dólar comercial continuou abaixo dos R$ 4. A divisa interrompeu uma sequência de duas quedas e fechou vendida a R$ 3,979,
com pequena alta de 0,07%.
Os indicadores financeiros
foram pouco afetados pela divul-

Matheus Leist encara
rodada dupla da Indy
em Detroit
A única rodada dupla da Indy
em 2019 será disputada neste final de semana em Detroit, circuito de rua localizado em Belle
Isle, na divisa com o Canadá.
Destaque no mês de maio com
o quarto lugar no GP de Indianápolis e também com um top-15
na Indy 500, Matheus Leist quer
manter a boa sequência de resultados com a equipe AJ Foyt.
“Nós tivemos uma boa evolução com a Foyt nesse mês de
maio, tanto no GP de Indianápolis
quanto na Indy 500 e queremos
estender essa boa fase também
para os circuitos de rua, como é o
caso de Detroit.
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gação de que o Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produzidos) do Brasil recuou 0,2% no primeiro trimestre em relação ao último trimestre de 2018. Essa foi a primeira
queda trimestral desde 2016.
Um dos fatores que compensou o desaquecimento da economia brasileira foi a divulgação de
que o PIB dos Estados Unidos, a
maior economia do planeta, cresceu 3,1% no primeiro trimestre
em ritmo anualizado, quando o
desempenho de um trimestre é
projetado para os 12 meses anteriores. O indicador foi levemente revisado para baixo em relação
à estimativa anterior de 3,2%, mas
o bom desempenho da economia
americana provocou um efeito
positivo nos mercados globais.
(Agencia Brasil)

Cruel Fight Downtown São
Paulo promove debate sobre
o futuro do boxe no Brasil
As primeiras lutas de boxe
no Brasil foram realizados nas
docas de Santos e Rio de Janeiro, entre marinheiros alemães e italianos, final do século 19 e início do século 20.
O esporte se desenvolveu aos
poucos no país e teve seu desenvolvimento a partir da década de 1960, com a lenda
Éder Jofre e os títulos mundiais de 1961 e 1973. No século

21, a modalidade busca novos
caminhos em busca de crescimento. A mais nova ação é
a Cruel Fight Downtown São
Paulo, dia 8 de junho, no
Complexo #9, no bairro da
Bela Vista, em São Paulo
(SP), que irá além do card
com 12 lutas. Também vai
promover eventos destinados
à discutir e pensar o boxe
para o futuro.
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Brasil estreia nesta
sexta-feira contra os
Estados Unidos

Matheus Leist

Akasp definirá o campeão
do segundo turno
Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,96
Venda:
4,20

Bolsa sobe e fecha no maior
nível em mais de dois meses

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,97
Venda:
3,97

decreto presidencial, que deve
ser publicado na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial da
União. Já a política nacional será
instituída via projeto de lei e se
baseia em seis eixos estratégicos
focados na inovação tecnológica
e capacitação da mão de obra.
Após a cerimônia de assinatura das medidas, no Palácio
do Planalto, que contou com a
participação do presidente Jair
Bolsonaro, ministros e parlamentares, o titular da pasta de
Desenvolvimento Regional,
Gustavo Canuto, destacou alguns objetivos dos planos apresentados.
“A gente quer investir em
infraestrutura, educação e inovação. Há muitas cadeias produtivas que já existem nessas
regiões.
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O início da próxima semana
(03/6) marca o final do segundo
turno do campeonato de F-4 da
Akasp, com a realização da sexta
etapa, a partir das 20 horas, no
Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP). A liderança é do duo
Bruno Biondo/Emilio Biondo,
que soma 100 pontos, apenas
nove de vantagem para Otávio
Lotfi, o vice-líder.
Matematicamente, os nove primeiros na tabela de classificação
têm chance de conquistar o segundo título da temporada. No entanto, Bruno Biondo/Emílio Biondo
levam vantagem .
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Foto/ Marcos Ribolli

Naufrágio no
rio Danúbio
deixa pelo
menos 7
mortos na
Hungria

Foto/ Valter Campanato/Agência Brasil

A Região Administrativa
Especial de Hong Kong (RAEHK) continuou em segundo lugar no ranking do Anuário de Competitividade Mundial (WCY) 2019, publicado
pelo Instituto Internacional
de Desenvolvimento de Gestão (IMD).
“O governo promete reforçar a competitividade e vibração da nossa economia. O
WCY reconheceu mais uma vez
Hong Kong como uma das economias mais competitivas do
mundo”, destacou o governo da
RAEHK.
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Governo lança programa
para Nordeste, Centro-Oeste
e Amazônia

Foto/ Action Sports Photography

Hong Kong
alcança
segundo
lugar em
competitividade
mundial

“As pessoas têm que entender que nós precisamos das
reformas exatamente para retomar o crescimento”, disse o
ministro, na porta do ministério, após uma reunião com a
bancada do partido Novo na
Câmara. “Nós não vamos fazer truques nem mágicas, vamos fazer reformas sérias, com
fundamentos econômicos”,
acrescentou.
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Lucão no amistoso contra o Canadá
Depois de dois amistosos em
casa, com duas vitórias sobre o
Canadá, chegou a hora de a seleção brasileira masculina de vôlei estrear na temporada de forma oficial. O primeiro compromisso do ano é a Liga das Na-

ções, e a equipe dirigida pelo
técnico Renan fará sua primeira partida na competição nesta
sexta-feira (31), às 12h30, diante dos Estados Unidos, com
transmissão ao vivo do SporTV 2.
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Prefeitura tomba 32 imóveis
históricos em São Paulo
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
MÍDIAS
A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto vem
sendo publicada desde 1993. Na imprensa brasileira, 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 R A
A edição da coluna de ontem não tratou do caso Holiday (DEM)
versus inconstitucionalidade no seu projeto [extinção do Tribunal de Contas do Município], porque o MBL News só postou o
texto as 20h22 e o fechamento é até 19h30 e o site cesarneto.com
acompanha a edição do jornal impresso
.
PA U L I S T A NA
... coluna em jornal diário. O mais jovem vereador da história
se queixa da inclusão da matéria na pauta, uma vez que Tribunais
de Contas são cláusulas pétreas [Constituição 1988], sendo que a
briga era contra um reajuste de ganhos na Câmara [e no TCM] via
presidência de Tuma (PSDB)
.
PR E F E I T U RA ( S P )
Bruno Covas, liderança emergente no novo PSDB do reformador Doria] ter reforço inesperado na campanha pela reeleição. A Canção Nova [igreja católica], que não fechava com ninguém pós-Chalita, tá com Caio Miranda [ainda PSB], que pode ir
pro PODEMOS de Mario Covas, tio do Bruno
.
A S S E M B LE IA ( S P)
Candidato Presidencial [MDB] 2018, Meirelles deu aula de
Economia [por exemplo privatizações] até pra Mesa com Macris
(PSDB), Ennio (PT) e Miltinho (DEM ex-PFL). O Secretário de
Doria [reformador e sócio preferencial no novo PSDB centrista]
pode voar de volta pro novo ninho ?
.
GOVERNO (SP)
Reformador e agora dono nacional do novo PSDB, Doria tá
elegendo um diretório nacional que vai ecoar pelo Brasil seus
discursos por um partido agora centrista; contra Lulismo, esquerdismos de PT, PDT, PSB e PSOL e direitismos de legendas alinhadas com o PSL agora Bolsonarista
.
CONGRESSO
Pacto real entre Poderes é o cumprimento da Constituição
[1988]. No nosso Legislativo não cabe a tal harmonia entre Poderes. Presidentes que não fazem tal leitura, têm que renunciar
[Collor] pra não ser Impedido, ou ser Impedida [ainda que não
perca direitos políticos] como Dilma
.
PR E S I D Ê N C I A
Conversa com o partido NOVO pode dar ao Bolsonaro condições de governabilidades [via pelo menos 308 na Câmara dos
Deputados] pra aprovar as reformas na Previdência e as Tributária-Fiscal ? As ações estão com o candidato Presidencial [2018],
o investidor bilionário João Amoedo
.
PA R T I D O S
No PT, com Dirceu preso novamente e Palocci entregando
crimes que teriam sido cometidos pelo Lulismo [continuado com
Dilma], o partido padece do que Maluf, Quércia e Brizola fizeram com seus PDS [ex-ARENA hoje PP] e PMDB [voltou a ser
MDB]: não formaram verdadeiros líderes ...
.
POLÍTICOS
... No PSDB, acusações, inquéritos e tornarem-se réus em
ações [do atual senador Serra, do ex-senador e atual deputado
federal Aécio e agora do ex-governador Alckmin] abriram um
espaço pelo qual o governador (SP) Doria [reformador sócio preferencial nacional] já pilota pra 2022
.
J U S T I Ç AS
Perguntinha aos demais 10 supremos, aos demais 512 deputados e aos demais 80 senadores: deram procuração pra Toffoli,
Maia-Alcolumbre e Bolsonaro pactuarem o quê entre Judiciário,
Legislativo e Executivo num pacto por negociações conjuntas ?
É o fim dos Pactos na Constituição ?
.
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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Edificações como o Colégio
Visconde de Porto Seguro, os
prédios da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na
Zona Sul, da MTV, no Sumaré,
Zona Oeste, e outros 29 imóveis
da cidade, tiveram seu tombamento homologado pela Prefeitura de
São Paulo. O Edifício
Lausanne, na Zona Oeste, e a estação ferroviária de SantoAmaro,
na Zona Sul, também fazem parte
da lista de imóveis preservados,
publicada nesta quinta-feira
no Diário Oficial da Cidade.
Os imóveis possuem valor
arquitetônico, urbanístico, paisagístico, histórico e ambiental
para a cidade de São Paulo. A
preservação já tinha sido aprovada pelo Conselho Municipal
de Preservação do Patrimônio
Histórico, Cultural e Ambiental
da Cidade de São Paulo (Conpresp), em março de 2018.
A maior parte das edificações
foi construída entre 1927 e 1980
e integram os processos de transformação e modernização da cidade de São Paulo no século 20. As
edificações foram projetadas por
grandes nomes da arquitetura,
como Lina Bo Bardi e o alemão
naturalizado brasileiro Franz Heep.
O edifício da MTV, na Avenida Professor Alfonso Bovero,
abrigou durante décadas as instalações da antiga TV Tupi, primeira emissora de televisão no Brasil, inaugurada na década de 50.
Área do entorno não será
tombada
As áreas ao redor desses

imóveis não farão parte do processo de tombamento. Eles passaram por novas intervenções
para ajudar na preservação desses edifícios. Desta forma, serão autorizadas obras de acessibilidade e adaptação que sejam
necessárias.
Outros dez imóveis da cidade, entre eles a residência Lourenço Veronezzi, sede do Sindicato dos Eletricistas, e a garagem municipal da Praça Alfredo
Issa, tiveram o pedido de tombamento arquivado pelo Conpresp.
Zona Leste - O Conpresp
também aprovou, em 13 de maio,
o tombamento de três imóveis
na Zona Leste da capital. São
eles: o Centro Cultural Casa da
Memória (antiga Casa do Chefe
da Estação), a Biblioteca Sérgio
Buarque de Holanda, localizada
no casarão da Rua Victorio Santim, 44, e o chalé situado no número 60 da mesma rua.
As três edificações são originalmente residenciais e têm
características do início do século 20. Elas são remanescentes da primeira ocupação do
bairro, o loteamento Vila Carmosina, aberto em 1918. A antiga Casa do Chefe da Estação
e a estação demolida pertenceram à antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, fundada
em 1875.
O Conpresp tem interesse
em tombar essas construções
devido à sua importância arquitetônica, histórica e cultural. O
objetivo é transmiti-las como
herança às gerações futuras.

Assim, os elementos dessas
moradias como marquises, desenhos de caixilharia e cobertura, entre outros itens, devem
ser mantidos.
Se esses imóveis precisarem de reparos, não deverão
ser modificadas suas esquadrias, revestimentos, materiais e
demais componentes arquitetônicos. Qualquer projeto ou
intervenção no nesses locais
deverá ser submetido à análise
do DPH/Conpresp.
Como é o processo
O tombamento de bens de
valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental significa
o resultado de um conjunto de
ações realizadas pelo poder
público. O objetivo é preservá-los, por meio de legislação específica, impedindo
que sejam demolidos, destruídos ou descaracterizados. Bens imóveis e móveis
e imóveis - fotografias, livros, mobiliários, utensílios,
obras de arte, edifícios, ruas,
praças e até bairros inteiros
- podem ser tombados, desde que sejam de interesse
coletivo e para a preservação
da memória.
A ação pode ser feita de
duas formas diferentes. Na primeira, o poder público, embasado em estudos realizados
pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH), da
Prefeitura, propõe a sua aplicação nos bens considerados
significativos. Os estudos fei-

tos no DPH podem ter o ponto
de partida tanto no interesse
específico por um imóvel pontual, quanto em uma mancha
urbana particular ou um bairro.
A segunda forma acontece
por iniciativa particular, individual ou de grupos organizados. Todos os pedidos são estudados pelo DPH e submetidos à deliberação do Conselho
Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de
São Paulo. O Conpresp é formado por integrantes de diversos órgãos e secretarias e vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Cultura.
Cabe ao Conpresp a decisão de
acionar ou não o mecanismo
do tombamento.
Quando a abertura de um
processo de tombamento é
aprovada, o bem em questão
encontra-se protegido legalmente até a decisão final, sendo proibidas demolições e reformas sem a autorização do
Conpresp. A partir daí inicia-se
uma segunda fase de estudos,
a cargo da Divisão de Preservação. Nessa etapa são aprofundados e detalhados os conhecimentos sobre o bem em
questão. Quando as análises
chegamao fim, o processo retorna ao Conpresp, que emitirá a sua decisão final.
Toda e qualquer obra em
imóvel tombado ou em seu entorno deve ser avaliada pela Divisão de Preservação e aprovada pelo Conpresp.

Mesmo com apreensões, empresas
continuam a oferecer patinetes em SP
As empresas que oferecem
o serviço de aluguel de patinetes elétricos na capital paulista
informaram na quinta-feira, (30)
que vão continuar operando na
cidade. As marcas informaram,
no entanto, que não pretendem
fazer o credenciamento exigido
pela prefeitura. O registro passou
a ser exigido a partir de decreto
municipal publicado no último
dia 14 de maio e que passou a
valer a partir de quinta-feira (29).
“O decreto é inconstitucional e ilegal, portanto, não podemos corroborar com as suas condições”, afirmou a Grow,
holding que controla as empresas Grin e a Yellow. Segundo o
comunicado, as empresas forneceram toda a documentação necessária ao participar do chamamento público feito pela prefeitura para que as companhias demonstrassem interesse de operar o serviço na cidade.
Em ação de fiscalização realizada ontem, a Prefeitura de

São Paulo apreendeu 557 patinetes. De acordo com a administração municipal, o recolhimento
foi feito devido à falta de registro das empresas, exigido no decreto que regulamenta o serviço.
As companhias estão ainda sujeitas a uma multa de R$ 20 mil.
Além do credenciamento, o
decreto determina o uso de capacete, proíbe a circulação sobre as calçadas e estipula 20km/
h como velocidade máxima para
trafegar com os veículos. As
empresas também ficaram obrigadas a repassar para a prefeitura dados sobre acidentes e informações sobre usuários suspeitos de envolvimento em crimes.
A Grow classificou a ação da
prefeitura como “ilegal e truculenta”. Segundo o comunicado,
as empresas operam dentro da
regulamentação federal do Conselho Nacional de Trânsito.
A holding disse ainda que vai
questionar o decreto judicialmente. As empresas informaram

terem tido uma queda de 25% no
uso do serviço de alugueis após
a operação de ontem.
Regulamentação
Para o presidente do Observatório Nacional de Segurança
Viária, José Aurelio Ramalho, a
regulamentação deveria ter sido
feita após estudos mais aprofundados sobre o tema. “Fazer uma
resolução dentro de um gabinete, muitas vezes sem um respaldo técnico, é muito complicado”, enfatizou.
De acordo com a prefeitura,
a regulamentação ainda é provisória. Regras mais detalhadas
serão discutidas nos próximos
três meses junto com as 11 empresas que responderam ao chamamento público e assinaram
um termo de responsabilidade
para oferecer o serviço.
Em nota divulgada ontem, a
administração municipal afirmou que “publicou regras para a
atuação das empresas com o ob-

jetivo de promover a segurança
de todos (pedestres, usuários,
ciclistas e motoristas) e o uso
adequado dos equipamentos de
mobilidade individual, importantes meios de transporte”.
Ramalho, no entanto, disse
que o principal problema é uma
falta de educação para o trânsito.
Na opinião dele, o tema deveria
ser trabalhado nas escolas. “Se
você avaliar a periculosidade do
patinete a 6 km/h, ela passa por
uma questão de educação, não por
uma questão de regulamentação
para resolver o caso. Não é o
Estado apreendendo 500 patinetes que vai resolver”, disse.
Além disso, o presidente da
organização não governamental
acredita que as empresas também deveriam oferecer mais orientação para o uso de tecnologias novas, como os patinetes
elétricos. “Hoje, o cara vai lá,
passa o cartão e sai andando. Aí,
coloca em risco a sociedade”,
ressaltou. (Agencia Brasil)

São Paulo registrou 36 casos
de sarampo desde janeiro
O estado de São Paulo registrou, de janeiro até agora, 36
casos de sarampo. Este é o maior número de casos da doença
desde 1999 quando, em todo o
ano, foram contabilizadas
94 pessoas com sarampo.
O primeiro surto de 2019
ocorreu em Santos, com 21 casos, provenientes de um navio
que atracou no porto da cidade.
Pelo menos 17 tripulantes e dois
passageiros tiveram a doença
confirmada. Os outros dois casos atingiram profissionais da
saúde do município. Na capital
paulista, 14 pessoas foram confirmadas com a doença e em
Osasco, uma.
Devido ao número de casos
confirmados, o estado está entre aqueles que participarão, entre os dias 10 de junho e 12 de
julho, da campanha extraordinária de vacinação contra o sarampo do Ministério da Saúde. O
objetivo é vacinar a população na
faixa etária de 15 a 29 anos.
A diretora do Centro de Vi-

gilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Regiane de
Paula, explicou que a vacina contra o sarampo deve ser aplicada
em duas doses: a primeira quando a criança tem um ano de idade, prevenindo contra sarampo,
rubéola e caxumba. A segunda,
chamada de reforço, é dada aos
15 meses, com a tretaviral, que
além das três doenças anteriores, inclui a varicela. “Muitas
vezes essa segunda dose não é
dada. Quando fazemos um monitoramento rápido, percebemos
que a população de 15 a 29 é a
mais acometida pelo sarampo.
Por isso, é importante reforçar
a vacinação nessa faixa etária”.
Segundo a diretora, ao detectar um caso suspeito de sarampo é feito o bloqueio dos
contatos do indivíduo, com vacinação não só nas pessoas conhecidas da vítima, como nos
oito quarteirões ao redor do infectado. “No município de Santos, para se ter uma ideia, nós
vacinamos durante 45 dias, mais

de 35 mil pessoas e verificamos
mais de 55 mil carteiras de vacinação, somente em passageiros desembarcando e embarcando de navios. Em Santos desencadeamos uma vacinação para
90 mil pessoas”.
O sarampo era uma doença
eliminada no país, mas em 19 de
fevereiro de 2019 o Ministério
da Saúde comunicou à Organização Mundial da Saúde que o
Brasil voltou a ter casos da doença. Para continuar com o certificado, é preciso não ter registrado casos em 12 meses. “Com
o surto que aconteceu com as
pessoas que vieram da Venezuela, do Pará e de Manaus o território ficou 12 meses sem a interrupção da doença”.
De acordo com Regiane, São
Paulo é o estado que tem maior
fluxo de pessoas transitando em
seu território, por ter o maior
porto da América Latina e o maior aeroporto internacional. “O
que aconteceu no porto, com os
21 casos, mostra a fragilidade.

Esses tripulantes que vieram
contratados por essa empresa
não tinham carteira vacinal. Uma
vez que esse navio vem da Europa, que tem muitos casos e até
óbitos por sarampo, porque a
vacinação não é obrigatória na
Europa, pode trazer e levar doenças”.
A diretora do Centro de Vig i l â n c i a
Epidemiológica ressaltou que o
sarampo é uma das doenças mais
transmissíveis, com um indivíduo podendo contaminar mais de
200 pessoas. “A vacina é a forma
mais eficiente de controlar um
surto de sarampo em uma população não vacinada ou que não tem
o esquema vacinal completo nesse momento. E aí falamos também dos profissionais da saúde
que precisam se vacinar.”
Regiane reforçou que atualmente o sarampo é uma das maiores preocupações das autoridades e que a vacina é altamente
segura, feita com vírus vivo atenuado. (Agencia Brasil)
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Crescimento do PIB depende de
reformas e não de truques, diz Guedes
Ao comentar na quinta-feira (30) a queda de 0,2% no crescimento econômico do primeiro trimestre, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que
o desempenho negativo já estava previsto e que a volta do crescimento depende de reformas
econômicas, e não de medidas
de estímulo pontuais. “Nós não
vamos fazer truques ou mágicas”, afirmou.
“As pessoas têm que entender que nós precisamos das reformas exatamente para retomar
o crescimento”, disse o ministro, na porta do ministério, após
uma reunião com a bancada do
partido Novo na Câmara. “Nós
não vamos fazer truques nem
mágicas, vamos fazer reformas

sérias, com fundamentos econômicos”, acrescentou.
Na quinta-feira, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o crescimento do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, que
confirmou expectativas de retração em 0,2%.
Ao comentar as revisões para
baixo sobre o crescimento do
PIB para 2019, que vêm sendo
feitas por economistas desde o
início do ano, Guedes disse que
após a eleição houve “um otimismo” em relação ao crescimento, devido à “potência da plataforma liberal”, mas que houve
a necessidade de ajustes devido
à demora na aprovação da reforma da Previdência, que deve

abrir caminho para outras mudanças estruturais.
“Esse sonho do crescimento está ao alcance das nossas
mãos. É só implementar as reformas. Como demorou um pouco a implementação das reformas, as previsões foram revistas para baixo”, disse Guedes.
O ministro se disse confiante de que a reforma da Previdência será aprovada ainda no primeiro semestre, o que deve dar
um “horizonte fiscal de 10, 15,
20 anos”, incentivando a volta
dos investimentos.
Estímulos
Uma vez aprovada a nova Previdência, o governo deve trabalhar em prol da reforma tributá-

ria, afirmou Guedes, e também
lançar uma série de medidas de
estímulo para a economia.
Entre as medidas está o que
chamou de “choque de energia
barata”, um novo pacto federativo para distribuição de recursos a estados e municípios e a
liberação de saques no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
“Mas isso tudo exige reformas antes. Você não pode fazer voluntarismo com política
econômica e levar o Brasil
para o buraco”, afirmou o ministro. “Nós temos que começar pelas coisas mais importantes. O voo da galinha nós já fizemos varias vezes”, completou. (Agencia Brasil)

Economia brasileira cai 0,2%
no primeiro trimestre do ano
O Produto Interno Bruto
(PIB), que é a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, caiu 0,2% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre de
2018. A queda ocorreu depois de
altas de 0,5% no terceiro e de
0,1% no quarto trimestres do
ano passado.
Segundo dados divulgados na
quinta-feira (30), no Rio de Ja-

neiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), a economia brasileira
cresceu 0,5% na comparação
com o primeiro trimestre do ano
passado e 0,9% no acumulado
de 12 meses.
Os dados mostram que, do
último trimestre de 2018 para o
primeiro trimestre de 2019, a
queda de 0,2% foi puxada por um
recuo de 0,7% no setor indus-

trial. As principais atividades em
queda foram a indústria extrativa mineral (-6,3%), construção
(-2%) e indústrias da transformação (-0,5%).
A agropecuária também teve
queda (-0,5%). Os serviços tiveram taxa positiva de 0,2% no
período, evitando uma queda
mais acentuada da economia.
Sob ótica da demanda, a queda foi puxada pela formação bru-

ta de capital fixo, isto é, os investimentos, que caíram 1,7%
do último trimestre de 2018
para o primeiro trimestre deste
ano. As exportações também caíram (-1,9%).
Ao mesmo tempo, os consumos do governo e das famílias cresceram 0,4% e 0,3%,
respectivamente. As importações tiveram alta de 0,5%.
(Agencia Brasil)

Brasil precisa reequilibrar contas e
elevar produtividade para crescer
O país precisa superar o desequilíbrio fiscal e aumentar a
produtividade para voltar a crescer, recomendou na quinta-feira (30) a Secretaria de Política
Econômica do Ministério da
Economia. Em nota, o órgão informou que a reforma da Previdência representa o primeiro
desafio a ser superado, por estabilizar as contas públicas e reduzir as incertezas macroeconômicas, abrindo caminho para
novos investimentos.
Segundo a secretaria, o governo está elaborando e implementando uma série de medidas
para melhorar a produtividade. O

texto destaca a reforma tributária, a abertura comercial, o
aperfeiçoamento do mercado
financeiro e de capitais, os
programas de concessão e de
privatização na área de infraestrutura, medidas para liberar
o mercado de petróleo e gás,
reduzindo o custo da energia,
o combate à corrupção e aos
desperdícios no setor público,
e a eliminação de desonerações
tributárias e de subsídios ineficientes
A maior parte dessas ações,
no entanto, só poderá avançar
após a aprovação da reforma da
Previdência. A secretaria infor-

mou que o resultado do Produto
Interno Bruto (PIB, soma dos
bens e serviços produzidos) do
primeiro trimestre deve-se à
combinação de políticas equivocadas no passado e a choques de
curto prazo. Hoje, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que
o PIB de janeiro a março caiu
0,2% em relação ao último quadrimestre do ano passado e subiu 0,5% em relação ao primeiro trimestre de 2018.
De acordo com a secretaria,
a má alocação de recursos, promovida por políticas de estímulos a setores específicos em

governos passados, resultou na
deterioração das contas públicas, no aumento da incerteza
econômica, na queda da produtividade e dos investimentos e no
aumento do desemprego nesta
década. Entre os choques de curto prazo que comprometeram a
atividade no primeiro trimestre,
o órgão citou o rompimento da
barragem de Brumadinho (MG),
as chuvas do início do ano que
afetaram o agronegócio, a crise
na Argentina que reduziu as exportações da indústria brasileira e as incertezas internacionais
sobre o comércio externo.
(Agencia Brasil)

Governo quer reduzir fraudes em
transferências de recursos da União
O Ministério da Economia
quer aumentar a integridade das
transferências de recursos da
União e evitar riscos de fraudes,
corrupção e improbidade administrativa.
O acompanhamento das
transferências será feito em diferentes níveis por meio da Plataforma +Brasil, em desenvolvimento no Serviço Federal de
Processamento de Dados (Serpro), que reunirá dados sobre

todas as transferências de recursos para estados, municípios e
organizações da sociedade civil.
A Plataforma +Brasil foi lançada no mês passado, durante a
22ª edição da Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios.
Conforme divulgado pelo Serpro, “a expectativa é que até
2022 cerca de 80% de todas as
transferências da União sejam
operadas nessa plataforma”.
A ferramenta tem três níveis:

Cidadão + Brasil, para pessoas
comuns acompanharem o andamento de projetos financiados
pela União; Gestão + Brasil,
para informação diária dos
gestores responsáveis; e a Fiscalização +Brasil, para acompanhamento do status de cada
ação, inclusive com fotos georreferenciadas.
“O Ministério [da Economia]
vem trabalhando para fortalecer
a governança, a gestão e o con-

trole das transferências de recursos da União. Estamos
comprometidos em garantir a
integridade desses recursos”,
assinalou o secretário especial
de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital, Paulo Uebel,
conforme nota sobre o lançamento do Programa Nacional
de Integridade nas Transferências da União, realizado
na quarta-feira (29) em
Brasília.(Agencia Brasil)

Queda na extração de minério
após tragédia puxa PIB para baixo
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgados na quintafeira (30) mostram que os desdobramentos da tragédia de
Brumadinho (MG) influenciaram o recuo de 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre de
2019, na comparação com o
último trimestre de 2018.
Após o rompimento da barragem da Vale, na Mina do Feijão, um pente fino nas mineradoras tem levado à paralisação
das operações em diversas estruturas.
O levantamento revela uma
produção 6,3% menor do que a
registrada no último trimestre
de 2018 pela indústria extrativa, que é responsável pela retirada de matéria-prima da natureza para ser utilizada em outras
indústrias. Na relação com o

primeiro trimestre de 2018, a
queda do setor foi de 3%.
O IBGE aponta que o desempenho foi impactado principalmente pela queda na extração de minérios ferrosos.
“A redução da indústria extrativa é a maior registrada desde o quarto trimestre de 2008,
quando também houve recuo de
6,3%.A situação tem relação com
a tragédia de Brumadinho e com a
consequente paralisação de outras
barragens”, disse a gerente de contas nacionais do IBGE, Claudia
Dionísio. A extração de petróleo
e gás também teve desempenho
negativo, embora menos expressivo do que a extração de
minérios ferrosos.
Desde o rompimento da barragem em Brumadinho, a Vale
já teve mais de 30 barragens
interditadas em todo o estado
de Minas Gerais. As paralisa-

ções ocorrem tanto por determinações judiciais como por
decisões da Agência Nacional
de Mineração (ANM) e da própria empresa. A revisão das condições de segurança das estruturas também tem levado a suspensão das operações em complexos de outras mineradoras.
Indústria no PIB
O PIB é a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país. Os dados do primeiro trimestre de 2019 apontam que,
além da queda de 0,2% na comparação com o último trimestre do ano passado, houve um
leve crescimento de 0,5% na
comparação o primeiro trimestre de 2018.
Na perspectiva da produção,
a indústria respondeu pela queda mais significativa. Houve
uma recuo de 0,7% na compa-

ração com o último trimestre do
ano passado. Já são dois trimestres seguidos em queda. “Além
da indústria extrativa, a indústria da transformação também
teve desempenho negativo e é a
que mais pesa dentro do total da
indústria”, disse gerente de contas nacionais do IBGE.
A agropecuária também teve
recuo de 0,5%, enquanto os serviços cresceram 0,2%. “A parte dos serviços mais relacionada com a indústria como comércio e transportes tiveram efeitos negativos: ou desaceleram
na comparação interanual ou ficaram em patamar negativo. Os
destaques mais positivos ficaram por conta dos serviços mais
correlacionados às famílias,
como serviços imobiliários de
aluguel e serviços de informação”, acrescentou Claudia.
(Agencia Brasil)

Hong Kong alcança
segundo lugar em
competitividade mundial
A Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK)
continuou em segundo lugar no ranking do Anuário de Competitividade Mundial (WCY) 2019, publicado pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão (IMD).
“O governo promete reforçar a competitividade e vibração
da nossa economia. O WCY reconheceu mais uma vez Hong Kong
como uma das economias mais competitivas do mundo”, destacou o governo da RAEHK.
Analisado por quatro fatores de competitividade do WCY,
Hong Kong manteve o topo em “eficiência do governo”, ficou
em segundo lugar em “eficiência da empresa” e em 10º em “desempenho econômico”.
Através do aumento do investimento do governo em áreas
como infraestrutura, inovação, tecnologia, bem como educação,
o ranking de Hong Kong subiu para 22º em “infraestrutura”.
A administração regional destacou que, “entre a forte concorrência de economias mundiais, precisamos manter os esforços
para consolidar nossas vantagens predominantes competitivas, incluindo um mercado aberto e livre, um setor público eficiente e
um ambiente favorável de comércio com condições equitativas.”
O governo vai continuar a assumir o papel de “facilitador” e
“promotor”, a fim de explorar mais oportunidades para Hong Kong.
Além disso, a administração vai também intensificar o investimento em infraestrutura, inovação e tecnologia, formar talentos e aumentar a oferta de terras, de modo a fornecer um ambiente favorável para desenvolvimento econômico de longo prazo
de Hong Kong. (Agencia Brasil)

Naufrágio no rio Danúbio
deixa pelo menos 7 mortos
na Hungria
Pelo menos sete pessoas morreram e 19 estão desaparecidas depois que o barco de passageiros Sereia, que transportava
turistas sul-coreanos, virou no rio Danúbio, em Budaspeste, capital da Hungria, na quarta-feira, disseram a polícia e o serviço
de ambulâncias.
O barco virou ao ser atingido por outra embarcação turística
perto do edifício do Parlamento húngaro. Houve fortes
correntes no rio em razão de uma tempestade no local.
Mihaly Toth, um porta-voz do dono do barco, informou à TV
estatal húngara que o barco havia afundado.
Um grande esforço de resgate foi realizado com barcos,
mergulhadores, holofotes e varreduras de radar vários quilômetros rio abaixo.
A polícia informou que o barco transportava 33 turistas sulcoreanos e mais dois tripulantes.
Um porta-voz do serviço de ambulâncias disse à TV estatal
que 14 pessoas haviam sido retiradas da água até aquele momento. Além das 7 pessoas que morreram, outras sete sofriam hipotermia, mas estavam estáveis. Não ficou claro quantas pessoas
no total foram resgatadas com vida. (Agencia Brasil)

China pede que governo
americano não politize câmbio
A China espera que os Estados Unidos respeitem os fatos e
as leis de mercado e se abstenham de politizar a questão das taxas de câmbio, disse um porta-voz do Ministério das Relações
Exteriores chinês.
“A China tem repetidamente aconselhado os EUA a agir em
conformidade com as regras internacionais multilaterais, em vez
de avaliar unilateralmente as taxas de câmbio de outros países”,
disse o porta-voz Lu Kang em uma coletiva de imprensa diária.
Os comentários de Lu vieram depois que o Departamento do
Tesouro dos EUA anunciou na terça-feira que nenhum dos principais parceiros comerciais dos EUA, incluindo a China, atingiu
o padrão de manipulação cambial, apesar de colocar em sua “lista de monitoramento China, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, República da Coreia, Malásia, Cingapura e Vietnã “.
“Se um país manipula sua moeda ou não, não é decidido pelos
EUA”, disse Lu, acrescentando que as instituições internacionais têm avaliações confiáveis sobre as taxas de câmbio de países ao redor do mundo.
A China aprofundará firmemente a reforma orientada para o
mercado sobre sua taxa de câmbio, continuará a melhorar o sistema de câmbio flutuante baseado na oferta e demanda e com
referência a uma cesta de moedas, além de assegurar a estabilidade, racionalidade e equilíbrio da taxa de câmbio da sua moeda,
disse Lu. (Agencia Brasil)

IGP-M acumula
inflação de 7,64% em
12 meses, diz FGV
O Índice Geral de Preços –
Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel,
teve inflação de 0,45% em maio
deste ano. A taxa é inferior à apurada em abril (0,92%), segundo
a Fundação Getulio Vargas
(FGV). Com este resultado, o
IGP-M acumulada taxas de inflação de 3,56% no ano e de 7,64%
nos últimos 12 meses.
A queda da taxa de abril para
maio foi provocada pelos preços

no atacado, no varejo e na construção civil. A inflação do Índice de Preços ao Produtor Amplo, que acompanha o atacado,
caiu de 1,07% em abril para
0,54% em maio, explicou FGV.
O Índice de Preços ao Consumidor, que acompanha o varejo, caiu de 0,69% em abril para
0,35% em maio. Já o Índice Nacional de Custo da Construção
recuou de 0,49% para 0,09% no
período. (Agencia Brasil)
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Governo lança programa para
Nordeste, Centro-Oeste e Amazônia
Então olhei para os céus e vi a cidade...
- Quero saber apresenta:
“... aconteceu no Palácio de La Moneda no Chile, a 37ª Reunião do Conselho Agropecuário do Sul que reuniu os ministros
da agricultura da Argentina, Chile, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Durante dois dias foram discutidos temas importantes como: agricultura familiar, prioridades das políticas agricolas, saúde animal e vegetal, levantamento de pontos/barreiras para a livre circulação de mercadorias no nível intrarregional; Levantamento
Limite Máximo de Resíduos (LRM) da região; abertura de eventos de biotecnologia na região para terceiros mercados; apicultura e associativismo, competitividade do setor agrícola regional, promoção de uma agricultura sustentável, inserção nas cadeias agroalimentares regionais, fortalecimento do desenvolvimento rural da região, futuro da agricultura. Também participou
o Diretor da FAO, Julio Berdegué que falou sobre as diferentes
diretrizes estratégicas da organização, para o Cone Agropecuário do Sul e temas relativos ao futuro...”
* Esta Reunião é importante para o setor Agro?
* Formar um Bloco Agropecuário do Sul é legal?
* A união faz a força?

É realmente muito importante estas reuniões do Conselho
Agropecuário do Sul, porque como diz o ditado: a união faz a
força. É muito mais forte um grupo do que uma pessoa sozinha.
Esta pauta é relevante. Inclusive a negociação do Mercosul com
a União Européia pode ter argumentos se valorizarmos os estudos e discussões do Conselho Agropecuário do Sul (CAS). A negociação política pode sim ser influenciada com este recurso.
- Por hoje é só pessoal. Boa semana e um forte abraço. Até a
próxima, com uma palavra cidade inteligente.

76% dos brasileiros não
planejam gastos com
transporte, diz pesquisa
Uma pesquisa divulgada na
quinta-feira (30), durante o evento Summit Mobilidade Urbana
2019, em São Paulo, revelou
que o 76% dos brasileiros não
fazem qualquer tipo de planejamento quanto aos seus gastos no
transporte.
A pesquisa mostrou que há
uma grande diferença entre a
percepção de quanto se gasta
com o transporte e a realidade
dos gastos. Entre os donos de
carros, essa diferença chega a
ser seis vezes maior na realidade do que ele pensa que gasta.
O proprietário de automóvel

declara gastar, em média, cerca
de R$ 357 com o carro, mas
o gasto real pode chegar a R$
2.090,58 por mês, considerando-se também os valores
de combustível, IPVA, seguro e manutenção de carro, entre outros.
O gasto médio das despesas
com transporte que foram declaradas na pesquisa pelos entrevistados chega a R$ 211, mas
esse gasto varia quanto à classe
social: na classe A, a média é de
R$ 446 por mês, enquanto nas
classes D e E esse gasto chega a
R$ 158.
(Agência Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0216197-19.2009.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível,do Foro Regional VI-Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a C I V CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA., CNPJ 01.391.602/0001-80, que nesta vara se
processa Cumprimento de Sentença Condenatória Cível por parte de Alberto Arslan. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para pagar a quantia fixada em sentença (R$ 953.532,27
Julho/2016), devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito,
honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2018.
[30,31]

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$'UD)HUQDQGD5RVVDQH]
9D] GD 6LOYD -Xt]D GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GH 6DQWDQD63 )D] 6DEHU D -XQOL =KRX &3)
  TXH &UX] $]XO GH 6mR 3DXOR OKH DMXL]RX DomR GH &REUDQoD GH 3URFHGLPHQWR &RPXP REMHWLYDQGR
D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   GHFRUUHQWH GD 1RWD GH 6HUYLoR Q  FRUURERUDGD FRP D &RQWD
GH 6HUYLoRV 0pGLFR+RVSLWDODU Q  (VWDQGR D UHTXHULGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD RIHUHoD FRQWHVWDomR VRE SHQD GH SUHVXPLUHPVH FRPR
YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1DGDPDLV6mR3DXORGHPDUoR
GHH
 9DUD &LYHO 3URFHVVR 'LJLWDO Q   ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  3UHVWDomR GH
6HUYLoRV([HTXHQWH$VVRFLDomR&XOWXUD)UDQFLVFDQD([HFXWDGR'$1,(/$3,5(60$548(6(',7$/'(,17,0$d2
35$=2'(',$62 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D /DXUDGH0DWWRV$OPHLGDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D'$1,(/$3,5(60$548(6 &3)
 TXHQRVDXWRVGDDomRGH([HFXomRGH7tWXORSURSRVWDSRU$662&,$d2&8/785$/)5$1&,6&$1$SURFHGHX
VH R EORTXHLR DWUDYpV GR VLVWHPD %$&(1-8' GD TXDQWLD GH 5  IOV  GRV DXWRV  MXQWR DR %DQFR
%UDGHVFR 6$ (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH
HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD DSUHVHQWH LPSXJQDomR $UW  GR &3&  QD DXVrQFLD GRV TXDLV
SURVVHJXLUi R IHLWR HP VHXV XOWHULRUHV WHUPRV 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD  IRUPD GD
OHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5(1$7$%$5526628720$,25%$,$2QD
IRUPD GD /HL HWF)$= 6$%(5 D R  5HQDWD 0RUHLUD 1HJUmR &3) Q   TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR
GH 3URFHGLPHQWR &RPXP &tYHO SRU SDUWH GH %$1&2 6$17$1'(5 %5$6,/  6$ REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5
 VHWHPEUR GH   UHIHUHQWH j GHYROXomR GD TXDQWLD WUDQVIHULGD HUURQHDPHQWH SDUD FRQWD GD UHTXHULGD
(QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d2 SRU (',7$/ 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
DSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO ,,,  -DEDTXDUD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  &ULVWLDQH 9LHLUD QD IRUPD GD /HL
HWF)D] 6DEHU D $QW{QLR &DUORV &RVWD &3)   $QW{QLR &RVWD &3)   H /HRQDUGR
&RVWDH6LOYD &3) TXH6SDO,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HELGDV6$OKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRGH
7tWXOR ([WUDMXGLFLDO REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GD TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   UHSUHVHQWDGD SHODV
1RWDV )LVFDLV QV        
         
         
         
      H 7HQGR VLGR GHVFRQVLGHUDGD D
SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD GH (PSyULR %DUFHORV /WGD0( LQFOXLQGRVH QR SROR SDVVLYR RV VyFLRV DFLPD PHQFLRQDGRV H
HVWDQGR RV H[HFXWDGRV HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV D IOXLU GRV 
GLDV VXSUD VH PDQLIHVWHP VREUH R SHGLGR GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD H DSUHVHQWHP DV SURYDV
FDEtYHLV6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6  H 

O governo federal lançou na
quinta-feira (30), em Brasília, a
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), com
as divulgações dos planos de
desenvolvimento das regiões
Nordeste, Centro-O e s t e e
Amazônia. Os planos serão
definidos por decreto presidencial, que deve ser publicado na edição desta sexta-feira (31) do Diário Oficial da
União. Já a política nacional
será instituída via projeto de
lei e se baseia em seis eixos
estratégicos focados na inovação tecnológica e capacitação da
mão de obra.
Após a cerimônia de assinatura das medidas, no Palácio do
Planalto, que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares, o titular da pasta de Desenvolvimento Regional, Gustavo
Canuto, destacou alguns objetivos dos planos apresentados.
“A gente quer investir em infraestrutura, educação e inovação. Há muitas cadeias produti-

vas que já existem nessas regiões. Biodiversidade na região
Amazônica, no Nordeste a gente tem cada vocação específica
das cidades. A gente quer identificar qual o investimento prioritário para que essa cadeia produtiva tenha maior agregação de
valor, gere mais renda, mais riqueza”, explicou.
Não há recursos reservados
para os projetos ainda. O que os
planos regionais e a PNDR fazem é estabelecer um planejamento de curto, médio e longo
prazo, e os investimentos deverão estar previstos no Plano Plurianual 2020-2023, que estabelece diretrizes para aplicação de
recursos.
“Serve como guia, um norte.
Vai ser uma parceria com os governos dos estados, com o Parlamento, com o orçamento,
com o PPA [Plano Plurianual].
Ele foi feito para embasar e planejar o PPA. É um instrumento de planejamento”, acr escentou Canuto.
Em nota, o Ministério do

Desenvolvimento Regional informou que, entre os objetivos
da nova Política estão a promoção da competitividade regional
para geração de emprego e renda nas próprias localidades, especialmente aquelas que apresentem declínio populacional e
elevadas taxas de emigração. A
ideia é fortalecer uma rede de
cidades policêntricas, buscando
a desconcentração e interiorização dos recursos. “Dessa maneira, espera-se criar oportunidades
em centros urbanos de médio
porte que possam apoiar o desenvolvimento de municípios
menores em seu entorno”, diz a
pasta.
Ineditismo
Em um rápido discurso lido
durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro disse que os
planos regionais de desenvolvimento cumprem um dispositivo
constitucional e, por isso, representam um “marco histórico”
para seu governo.
“Estamos trabalhando pelo

desenvolvimento e valorização
de todas as regiões do Brasil.
Nesse sentido, a entrega dos planos regionais de desenvolvimento da Amazônia, do Centro-Oeste e Nordeste, já aprovados pelos respectivos conselhos deliberativos, é ato inédito e representa um marco histórico para o
nosso governo, que irá ajudar
muita gente no Brasil, a trazer
benefícios e justiça para essas
regiões”, afirmou.
Presente ao lançamento, o
governador do Tocantins, Mauro Carlesse, comemorou a iniciativa que, segundo ele, dará
ênfase a projetos prioritários das
regiões. Ele citou a interligação
ferroviária e rodoviária com o
estado vizinho de Mato Grosso
como um dos projetos previstos
no planos regionais.
“Vamos colocar uma travessia de 80 quilômetros na Ilha do
Bananal, uma economia 1,2 mil
quilômetros de estrada, que liga
ferrovias, transforma a região do
Mato Grosso, do Tocantins e do
Brasil”, disse. (Agencia Brasil)

Governo quer ampliar faixas
do Minha Casa Minha Vida
O governo federal deve apresentar mudanças no programa
Minha Casa Minha Vida na semana que vem, segundo informou na quinta-feira (30) o ministro do Desenvolvimento
Regional, Gustavo Canuto. Entre as alterações está a ampliação das atuais quatro faixas de
financiamento e a troca de
nome do programa habitacional, criado em 2009 no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“É um novo governo, um
novo programa, ele está sendo
reformulado. Então, não apenas mudar o nome por mudar.

É uma nova visão”, disse o ministro após participar da cerimônia de lançamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, no Palácio do
Planalto, em Brasília.
Pelo Minha Casa Minha
Vida, famílias com renda mensal de até R$ 1.800 estão contempladas pela faixa 1, que tem
zero de juros, financiamento
de até 120 meses, com prestações mensais que variam de R$
80,00 a R$ 270,00, conforme
a renda bruta familiar. A faixa 1,5
contempla famílias com renda
bruta mensal entre R$ 1.800 até
R$ 2.600, com taxa de juros de

5% ao ano, prazo de até 30 anos
para pagar e subsídios que podem chegar a R$ 47,5 mil. A faixa 3 compreende famílias com
renda até R$ 4 mil, com taxas de
juros que variam de 6% a 7% e
subsídios de até R$ 29 mil. Já a
faixa 3 atende famílias com renda máxima de R$ 7.000.
“A nossa proposta é um maior número de faixas, maior número de categorias para atender as diferentes demandas”,
justificou o ministro. Ele disse ainda que o programa, após
10 anos de execução, apresenta uma série de problemas
que precisam ser corrigidos

pelo governo, como comercialização irregular de lotes, invasão dos lotes por facções
criminosas, conflitos sociais
nos condomínios, problema de
violência doméstica. “São
questões que o governo não
pode aceitar. A gente não pode
ver uma situação dessa e não
fazer nada”.
Os detalhes do novo programa de habitação popular do governo federal serão apresentados
pelo ministro durante audiência
pública na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara
dos Deputados, na próxima terça-feira (4). (Agencia Brasil)

Governo quer transformar Coaf em
agência de investigação financeira
O governo federal pretende
transformar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(Coaf), órgão ligado ao Ministério da Economia, em uma
agência de investigação para atuar na prevenção e combate à corrupção a partir do cruzamento de
dados financeiros. A informação
é do ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, em conversa com
jornalistas na quinta-feira (30),
na Câmara dos Deputados.
A reforma administrativa do

governo do presidente Jair Bolsonaro previa a transferência do
Coaf para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o que foi
rejeitado pelo Congresso Nacional, que manteve o órgão subordinado ao Ministério da Economia. “Cabe ao governo acatar”,
disse Onyx.
De acordo com o ministro,
a proposta de levar o Coaf para a
Justiça mirava justamente a criação dessa nova agência. “A ideia
de levar para o Ministério da Jus-

tiça foi proposição minha, na
transição, porque eu defendo,
por orientação da Transparência
Internacional, a criação de uma
Anif, Agência Nacional de Investigação Financeira, para fazer
aquilo que o Brasil nunca fez:
prevenção, cruzar dados”, disse,
lembrando que as investigações
dos casos do mensalão e do petrolão foram feitas com o Coaf
no Ministério da Fazenda (antigo Economia).
Entretanto, segundo Onyx,

não há previsão de quando essa
proposta será apresentada pelo
governo e que o ministério ao
qual o Coaf está vinculado não
é decisivo para isso. “Tanto
Guedes [ministro da Economia] e Moro [ministro da Justiça e Segurança Pública] reforçaram e qualificaram a estrutura do Coaf. Então, a é uma
ideia que está amadurecendo
dentro do governo e podemos
adiante caminhar para ela.”
(Agencia Brasil)

Instituições não podem estimular
protestos no horário escolar, diz MEC
O Ministério da Educação
(MEC) divulgou uma nota sobre
as manifestações de quinta-feira
(30). Para o ministério, nenhuma
instituição pública de ensino
“tem prerrogativa legal para incentivar movimentos políticopartidários e promover a participação de alunos em manifestações”. Segundo a pasta, professores, servidores, funcionários,
alunos, pais e responsáveis não
são autorizados “a divulgar e estimular protestos durante o horário escolar”.
Nesta quinta-feira, estudantes
e representantes de entidades estudantis e de sindicatos de trabalhadores participam, em várias
cidades do país e também no exterior, de atos contra o contingenciamento de verbas públicas
para universidades federais. Segundo a União Nacional dos Estudantes (UNE), há previsão de
mobilizações em 143 municípios do país. É a segunda vez este
mês em que os manifestantes se
reúnem em defesa de manutenção de recursos para o ensino
superior.
“Vale ressaltar que os servidores públicos têm a obrigatoriedade de cumprir a carga horária
de trabalho, conforme os regimes jurídicos federais e estaduais e podem ter o ponto cortado
em caso de falta injustificada. Ou
seja, os servidores não podem
deixar de desempenhar suas atividades nas instituições de ensi-

no para participarem desses movimentos”, diz a nota do MEC.
O MEC ressalta ainda que a
saída de estudantes, menores de
idade, no período letivo precisa
de permissão prévia de pais ou
responsáveis e que estes devem
estar de acordo com a atividade a
ser realizada fora do ambiente
escolar.
Na noite de quarta-feira (29),
o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, disse, em vídeo publicado no Twitter, que o governo
“acredita que as manifestações
democráticas e pacíficas são direito de todos os brasileiros.
Contra ou a favor. O que não pode
acontecer é a coação de pessoas,
[pessoas] que no ambiente escolar público criem algum constrangimento aos alunos a participarem dos eventos”.
De acordo com o ministro, a
pasta recebeu cartas e mensagens
de pais de alunos dizendo que alguns professores coagiram os
estudantes a participarem das
manifestações e disseram que
irão puni-los caso não compareçam aos atos. “Somos contra
qualquer forma de constrangimento, seja de qual for a matriz
ideológica”, afirmou. Segundo o
ministro, isso é ilegal e aqueles
que se sentirem agredidos devem
enviar as provas do ocorrido por
meio do Sistema de Ouvidorias
do Poder Executivo Federal.
Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalha-

dores em Educação (CNTE),
Heleno Araújo, o governo quer
garantir “uma vontade única”.
De acordo com ele, as manifestações de hoje revelam a diversidade do povo brasileiro e o
descontentamento com as ações
do governo federal.
“O que precisamos nesse
país, para melhorar a educação é
colocar em prática as leis que já
conquistamos”, defende Araújo.
Ele cita, entre elas, o Plano Nacional de Educação (PNE), lei
13.005/2014, que estabelece
metas e estratégias desde a educação infantil até a pós-graduação, passando também pela formação e valorização dos professores. Pela lei, as metas devem
ser cumpridas até 2024. Entre
elas, está o aumento do investimento público em educação
pública até o equivalente a
10% do Produto Interno Bruto
(PIB) do país. Atualmente, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), de 2015, esse
investimento é de 5%.
Segundo o professor de direito do Instituto de Educação
Superior de Brasília (Iesb) Antonio Escrivão Filho, os argumentos usados pelo MEC para impedir o engajamento de professores, funcionários, pais e alunos é
contestável legalmente. Ele destaca que a decisão tomada no ano
passado pelo Supremo Tribunal

Federal (STF) poderia ser aplicada para legitimar expressões em
universidades públicas. Em outubro do ano passado, o STF referendou liminar concedida pela
ministra Cármen Lúcia na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 548
para assegurar a livre manifestação do pensamento e das ideias
em universidades. Em seu voto,
seguido por unanimidade, a relatora salientou que os atos judiciais e administrativos questionados na ação contrariam a Constituição Federal de 1988 e destacou que a autonomia universitária está entre os princípios constitucionais que garantem toda a
forma de liberdade.
Uma das principais pautas das
manifestações é a suspensão do
bloqueio de verbas feito na área.
As instituições públicas federais
tiveram também um contingenciamento de 3,4% dos R$ 49,6 bilhões para 2019. Atualmente, o
MEC tem R$ 5,8 bilhões contingenciados, valor estabelecido
pelo Decreto nº 9.741, de 29 de
março. O valor representa 3,9%
do orçamento do MEC de R$
149,7 bilhões para 2019.
Segundo o MEC, o bloqueio de recursos se deve a
restrições orçamentárias impostas a toda a administração
pública federal em função da
atual crise financeira e da baixa arrecadação dos cofres
públicos.(Agencia Brasil)
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Matheus Leist encara rodada
dupla da Indy em Detroit

Matheus Leist
2016, Leist chegou aos EUA em
2017 para disputar e vencer três
provas da Indy Lights, categoria
de acesso à Indy. Em 2018, o piloto gaúcho foi destaque por conseguir o terceiro lugar no grid em

São Petersburgo em sua estreia
na Indy e também foi o melhor
estreante no grid da Indy 500.
Também no ano passado, Leist
disputou pela primeira vez o GP
de Detroit e terminou as duas

provas no top-15.
“Lembro que no ano passado
nós tínhamos boas chances de
terminarmos dentro do top-10 na
segunda corrida, mas faltou acertarmos a estratégia de pit-stops.
Quem fez três paradas teve um
resultado melhor do que quem
optou por parar duas vezes. Nós
acabamos precisando poupar
muito combustível e pneus no
final, portanto temos que ficar
atentos com isso para essa rodada dupla já que é um traçado com
bastante ondulações”, diz Leist.
Os dois treinos livres da Indy
em Detroit serão realizados nesta sexta-feira. A primeira classificação e a corrida 1 serão no
sábado, enquanto a segunda classificação e a prova 2 ocorrem no
domingo. As duas corridas, que
terão largada às 16h50 de cada
dia, serão transmitidas ao vivo
pelo BandSports.

Cruel Fight Downtown São
Paulo promove debate sobre
o futuro do boxe no Brasil

Foto/Divulgação

A única rodada dupla da Indy
em 2019 será disputada neste final de semana em Detroit, circuito de rua localizado em Belle
Isle, na divisa com o Canadá.
Destaque no mês de maio com o
quarto lugar no GP de Indianápolis e também com um top-15 na
Indy 500, Matheus Leist quer
manter a boa sequência de resultados com a equipe AJ Foyt.
“Nós tivemos uma boa evolução com a Foyt nesse mês de
maio, tanto no GP de Indianápolis quanto na Indy 500 e queremos estender essa boa fase também para os circuitos de rua,
como é o caso de Detroit. Sabemos que será uma tarefa difícil,
mas estou preparado para fazer
duas boas corridas”, diz Leist,
que fez sua melhor corrida na
Indy sob chuva para garantir o
quarto lugar em Indianápolis.
Campeão da F3 Inglesa em

Foto/ Action Sports Photography

Matheus Leist foi o quarto colocado no GP de Indianápolis no início de maio e terminou as 500 Milhas de Indianápolis na
semana passada entre os 15 melhores dos 33 carros na prova; única rodada dupla da Indy no ano será neste final de semana

Kartismo

Akasp definirá o campeão do segundo turno

Foto/Divulgação

A sexta e última etapa será na segunda-feira

Bruno Biondo (E), Ademir Garcia Jr (C) e Otávio Lotfi (D) são
vencedores
O início da próxima semana nove de vantagem para Otávio
(03/6) marca o final do segundo Lotfi, o vice-líder.
turno do campeonato de F-4 da
Matematicamente, os nove
Akasp, com a realização da sexta primeiros na tabela de classifietapa, a partir das 20 horas, no cação têm chance de conquistar
Kartódromo Granja Viana, em o segundo título da temporada.
Cotia (SP). A liderança é do duo No entanto, Bruno Biondo/EmíBruno Biondo/Emilio Biondo, lio Biondo levam vantagem pois
que soma 100 pontos, apenas já venceram duas provas, a segun-

da e a quinta etapas, esta última
realizada nesta semana (27/05),
quando Bruno ampliou a sua vantagem sobre Lotfi, primeiro colocado na prova de abertura do
segundo turno. Os outros vencedores foram Ademir Garcia Jr.
(terceira etapa) e Giovani Bondança (quarta etapa), também na
briga na classificação.
Entre eles, os duos Arnaldo
Biondo/Bruno Biondo, na terceira posição, Sandro Ferraris/Alberto Otazú, em quarto, e o campeão do primeiro turno Carlos
Santana, na quinta colocação,
também são postulantes ao título de campeão.
“Esta categoria é muito equilibrada e os pilotos são muito
competitivos. Com um sistema
de campeonato e de pontuação
diferenciados, os títulos são definidos sempre na última prova
de cada turno”, aponta o piloto
Alberto Otazú (AVSP/Rolley
Ball/Cardoso Funilaria e Pintura/Imab Fechaduras/No Fire Services), que a exemplo dos outros
competidores participa com um

Mega/Honda. “Eu e o meu companheiro somamos dois terceiros, um sexto e dois oitavos lugares, e estamos na quarta posição por causa desta regularidade. Vamos atrás da vitória na corrida final para tentar terminar
entre os três primeiros na pontuação”, planeja Sandro Ferraris.
Confira o pódio da quinta etapa do segundo turno da F4Akasp:
1) Bruno Biondo, 28 voltas em
25min02s491; 2) Otávio Lotfi,
a 14s290; 3) Ademir Gracia Jr, a
14s488; 4) Eder Ayres, a
17s514; 5) Hélio Bianchi, a
22s466; 6) Alexandre Albino,
a23s182.
Classificação do 2º turno da
Akasp: 1) Emilio Biondo/Bruno
Biondo, 100 pontos; 2) Otávio
Lotfi, 91; 3) Arnaldo Biondo/
Bruno Biondo, 87; 4) Sandro
Ferraris/Alberto Otazú, 77; 5)
Carlos Santana, 76; 6) Ademir
Garcia Jr/Gabriel Chinellatto,
76; 7) Eder Ayres/Giovanni Bondança, 73; 8) Hélio Bianchi, 71;
9) Alexandre Albino, 69; 10) André Pedrotti, 66.

Liga das Nações

Depois de dois amistosos em
casa, com duas vitórias sobre o
Canadá, chegou a hora de a seleção brasileira masculina de vôlei estrear na temporada de forma oficial. O primeiro compromisso do ano é a Liga das Nações, e a equipe dirigida pelo técnico Renan fará sua primeira partida na competição nesta sextafeira (31), às 12h30, diante dos
Estados Unidos, com transmissão ao vivo do SporTV 2. A primeira etapa será disputada em
Katowice, na Polônia.
Os outros dois desafios do
Brasil neste fim de semana serão
contra a Austrália, no sábado
(01.06), às 9h, e diante dos donos
da casa, no domingo (02.06), às
12h – os dois jogos também serão
transmitidos pelo SporTV 2.
Capitão nestas duas primeiras
semanas da Liga das Nações – enquanto o levantador Bruninho está
de folga – o central Lucão recebeu a notícia do técnico Renan e
absorveu a nova função como um
dos mais experientes do grupo.
“O Renan me chamou para

conversar e falou sobre o fato de
o campeonato do Bruno estar
acabando muito tarde e que,
como todo ser humano, ele merecia uma folga. Como sou o
mais velho, o mais experiente
aqui, herdei essa tarja de capitão
que já já volta para o Bruno”,
brincou Lucão.
O central campeão olímpico
ainda explicou o seu estilo de
comando em quadra. “Não sou
muito de falar, mas a minha liderança é passada de outra forma,
no estudo e na percepção das
coisas durante o jogo. Com o
passar do tempo vamos aprendendo a lidar com certas situações e talvez isso gere uma voz
importante dentro do grupo”,
analisou Lucão.
Para a partida contra os Estados Unidos, o central sabe das
dificuldades que o Brasil terá
pela frente, mas alerta para um
ponto importante: a falta de informações a respeito dos levantadores Fernando Cachopa e Thiaguinho, que estão com a seleção nestas duas primeiras etapas.

Foto/Divulgação

Brasil estreia nesta sexta-feira
contra os Estados Unidos

Treino do Brasil
O técnico Renan também
elogiou o adversário da estreia
do Brasil. “A seleção americana
é uma velha conhecida de todos
nós. Neste momento não está
completa, mas é sempre uma
equipe muito perigosa. Alguns
jogadores importantes estão presentes, como o Sander, que fez
uma temporada brilhante no Brasil. É um time que talvez tenha

coo sua principal qualidade o
volume de jogo”, disse Renan.
O treinador brasileiro conta,
nesta primeira etapa da Liga das
Nações, com os levantadores
Fernando Cachopa e Thiaguinho;
os opostos Wallace e Alan; os
centrais Lucão, Maurício Souza,
Isac e Flávio; os ponteiros Lucarelli, Leal, Douglas e Lucas Lóh,
e os líberos Thales e Maique.

Cruel Fight Downtown São Paulo
As primeiras lutas de boxe lho, em São Paulo o primeiro
no Brasil foram realizados nas evento da promotora Cruel Fidocas de Santos e Rio de Janei- ght traz modernidade ao mesro, entre marinheiros alemães mo tempo que resgata a aura
e italianos, final do século 19 dos primórdios do boxe no Brae início do século 20. O espor- sil e os dias de glória de ídolos
te se desenvolveu aos poucos como o bicampeão mundial
no país e teve seu desenvolvi- Éder Jofre, Adilson Maguila
mento a partir da década de Rodrigues (campeão sul-ame1960, com a lenda Éder Jofre ricano e foi segundo no ranking
e os títulos mundiais de 1961 do Conselho Mundial de Boxe
e 1973. No século 21, a moda- (CMB) em 1989), e Acelino de
lidade busca novos caminhos Freitas, o Popó, campeão munem busca de crescimento. A dial (1999) pela Organização
mais nova ação é a Cruel Fight Mundial de Boxe (OMB).
Downtown São Paulo, dia 8 de
Ingressos à venda - O Crujunho, no Complexo #9, no bair- el Fight Downtown tem 12 luro da Bela Vista, em São Paulo tas programadas – quatro ama(SP), que irá além do card com doras e oito profissionais –
12 lutas. Também vai promover das 15h às 22h. Entre os comeventos destinados à discutir e bates, destaque para a disputa
pensar o boxe para o futuro.
de dois títulos brasileiros e
Dois dias antes de os atle- um continental, da American
tas subirem ao ringue, o Diálo- Boxing Federation (ABF), dos
gos do Boxe abre o Cruel Fi- Estados Unidos, válido pela
ght Downtown São Paulo e reu- divisão dos super meio médinirá lutadores, promotores, es- os. A supervisão do Conselho
pecialistas de marketing, tele- Nacional de Boxe, com Mike
visão e jornalistas para debater Miranda Jr como matchmaker
os rumos do boxe nacional. O e a presença do presidente da
evento será dia 6 de junho, a ABF, Jeremy Warren Lantz.
partir das 19h, no Complexo
Os ingressos para o Cruel
#9, mesmo local das lutas, e Fight Downtown São Paulo
será exclusivo para convidados. custam R$ 50,00, e podem ser
Serão dois blocos. No primei- adquiridos no link https://
ro, uma mesa contará com es- cruelfight.eventbrite.com.br.
pecialistas para discutir o atual “Lembramos que o evento é de
momento e o que é preciso fa- boxe, claro, mas traz mais atrazer para o esporte evoluir. De- tivos, como música, ativações
pois, os profissionais do setor para o público, entre outras
tratarão do tema boxe profis- ações em um espaço especialsional e amador, abordando, in- mente preparado para unir esclusive, a participação brasilei- porte e espetáculo em um verra no boxe dos Jogos Olímpi- dadeiro show. Estamos trabacos de Tóquio/2020.
lhando muito para ter uma orO Diálogos é uma ação di- ganização com padrão internaferenciada da Cruel Fight, que cional”, garante Marcelo Jabur,
pretende abrir sempre um es- promotor do evento ao lado do
paço para discussões no senti- sócio Fernando ‘Cruel’.
do de aprimorar o boxe. A ideia
Considerado um dos maida promotora é repetir este ores pugilistas da nova geração
formato em eventos futuros. do Brasil, Fernando ‘Cruel’ é
Para o Cruel Fight Downtown o responsável pela parte técniSão Paulo, agrega diferencial a ca do evento e fará a luta prinum dia que promete colocar o cipal do Cruel Fight Downtoboxe, literalmente, no centro wn São Paulo diante de Guidos holofotes. O Complexo #9, lherme Castagnazzi Ribeiro.
no bairro paulistano da Bela No sábado passado (18), FerVista, será repaginado para re- nando venceu Bruno de Souza,
ceber luzes e ambientação es- por nocaute, em Cruz Alta, no
pecial para transformar o rin- Rio grande do Sul.
Já o empresário Marcelo
gue em palco para muita música, com Djs e Fernandinho Beat Jabur usa sua experiência em
Box, além de 12 combates. Jo- organização de eventos de engos para teste de força, estão tretenimento e corporativos
entre as atrações paralelas para para trazer glamour ao esporte, com música, iluminação
o público.
Ao ser realizado em um es- especial e diversas atrações,
paço revitalizado, embaixo do paralelamente à competição
Viaduto Julio de Mesquita Fi- em si.

