
O DIA
Nª 24.056 Preço banca: R$ 2,30

Jornal SP

Maia diz que Temer deve procurar lideranças
novamente para discutir Previdência

Comissão aprova MP do Refis Rural;
texto ainda será votado na Câmara e Senado
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Poupança inverte tendência e tem
retirada líquida de R$ 2 bilhões

Caixa libera mais de
R$ 8,7 bilhões para o
crédito imobiliário

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 8 de novembro de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,27
Venda:       3,27

Turismo
Compra:   3,14
Venda:       3,41

Compra:   3,78
Venda:       3,79

Compra: 122,07
Venda:     152,37

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

15º C

Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo

Página 4

A principal premiação do
esporte a motor do país vai
ter uma festa muito especi-
al. O pano de fundo será o GP
Brasil de Fórmula 1, que será
realizado no próximo do-
mingo, e o palco será o lo-
cal onde já foram realizadas
as provas de Fórmula Indy,

Capacete de Ouro será
realizado nesta quarta-

feira, no Anhembi
em São Paulo. Afinal, será
a comemoração de 21 anos
do Capacete de Ouro e a
solenidade será no Auditó-
rio Elis Regina, localizado
no Anhembi (Avenida Ola-
vo Fontoura, 1209), a par-
tir das 19 horas desta quar-
ta-feira (08/11).    Página 6

Suzuki Day chega na
Serra do Caraça em Minas
Gerais neste fim de semana

O passeio off-road Suzuki
Day encerrará o calendário
2018 neste fim de semana,
dias 11 e 12/11, na tranquila
Catas Altas (MG), a 120 qui-
lômetros de Belo Horizonte.
A cidade pertenceu ao ciclo do
ouro e tem todo o clima do
interior de M   inas, belas pai-
sagens e um relevo propício
para o off-road. Os participan-
tes terão uma etapa com mui-
to off-road, com direito a pas-
sagem pelo Bicame de Pedra,
ruínas de um grande aqueduto
construído para abastecer a ci-
dade.                            Página 6 Trilhas e estradas com muito 4x4
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Serra Caminhos
do Mar será o

palco da 3ª etapa
do Circuito das

Serras 2017

Circuitos das Serras 2017

O Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Ca-
minhos do Mar, em São Bernardo do Campo
será a próxima parada do Circuito das Serras
2017. A terceira das quatro etapas da tempora-
da será no dia 19 de novembro, mais uma vez
com a expectativa de uma prova bastante téc-
nica e agradável para os competidores. Serão
três percursos, Curto (5 a 7 km), Médio (11 a
13 km) e Longo (20 a 22 km), explorando to-
das as estradas e trilhas da região, com base
montada na sede do Parque.                  Página 6
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Lebes Canoas e Sada
Cruzeiro abrem a

quinta rodada com
transmissão da TV

Lebes Canoas jogará em casa

A quinta rodada da Superliga
masculina de vôlei 2017/2018
terá início às 17h desta quar-
ta-feira (08) com a partida
entre Lebes Canoas (RS) e Sada
Cruzeiro (MG). O confronto será

no ginásio La Salle, em Ca-
noas (RS), e terá transmis-
são ao vivo do SporTV. To-
dos os outros cinco jogos da
rodada serão realizados neste
mesmo dia.                   Página 6
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Londres dará
carência de

dois anos aos
cidadãos da

UE após
Brexit

O Governo britânico ante-
cipou na terça-feira (7) que dará
“um período de carência” de
dois anos após o “Brexit” aos
cidadãos comunitários residen-
tes no Reino Unido que decidi-
rem solicitar o “status de assen-
tado” no país. A informação é
da agência espanhola EFE.

O Ministério do Interior e
o Ministério para o “Brexit” do
Reino Unido informaram em
comunicado conjunto que esta-
beleceram uma série de “garan-
tias adicionais” para os cidadãos
da União Europeia (UE) peran-
te a saída britânica do bloco
comum europeu, que será efe-
tivada previsivelmente em 29
de março de 2019.     Página 3

População de
Portugal

continua a
diminuir,

mesmo com
aumento da
natalidade

Novos dados divulgados
pelo Instituto Nacional de Es-
tatística de Portugal (INE)
mostram que o número médio
de filhos por mulher subiu
para 1,36 em 2016. No ano an-
terior, a taxa foi de 1,3. No en-
tanto, mesmo com o aumento
da taxa de fecundidade e do
número de nascidos vivos, a
população do país continua a
diminuir.                     Página 3

Após cinco meses seguidos
nos quais os depósitos na pou-
pança superaram os saques, a
tendência se inverteu em ou-
tubro, segundo o Banco Cen-
tral. De acordo como o relató-
rio de poupança divulgado na
terça-feira (7), na captação lí-
quida, os saques superaram os
depósitos em R$ 2,006 bilhões.

Neste ano, de janeiro a
abril, os saques superaram os
depósitos. A retirada registra-
da em outubro foi a terceira
maior do ano, sendo superada

apenas pelas retiradas líquidas
em janeiro (R$ 10,735 bilhões)
e em março (R$ 4,996 bilhões).
De maio a setembro, a poupan-
ça registrou mais depósitos.
Agora, volta a fechar o mês no
vermelho.

Nos 12 meses terminados
em outubro, a poupança ren-
deu 7,32%, valor acima do Ín-
dice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA)-15, que funci-
ona como uma prévia da infla-
ção oficial, que acumula 2,71%
no mesmo período.  Página 3
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Unidades do Minha Casa Minha Vida no Rio de Janeiro
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A Caixa Econômica Federal
anunciou a liberação suplementar
de mais de R$ 8,7 bilhões para o
crédito imobiliário. Os recursos

são do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). Com essa
suplementação, a Caixa diz que terá
recursos suficientes para normali-

zar o ritmo de contratações do Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida para
famílias com renda familiar bruta
mensal de até R$ 4 mil.  Página 3

Tribunal aumenta pena de
Vaccari de 10 para 24 anos

de prisão na Lava Jato

Página 3

Alckmin anuncia pacote
de medidas para a
Segurança Pública

Meirelles diz que “reforma
da Previdência não é uma

questão de escolha”

Página 5

Convencer consumidor é
desafio para aumentar procura

por produtos saudáveis



Alckmin anuncia pacote de
medidas para a Segurança Pública

Página 2 São Paulo
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São Paulo, quarta-feira, 8 de novembro de 2017

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

Ontem, a visita mensal do prefeito Doria (PSDB) teve 2 com-

ponentes novos: o vereador João Jorge eleito presidente do dire-
tório paulistano e o vice Bruno, agora chefiando a nova pasta da
Casa Civil. Até final de dezembro Doria dirá se ”fica”.        

   
P R E F E I T U R A  ( S P )

Em visita à Igreja Assembleia de Deus [ministério Belém],
pra prestigiar o aniversário do pastor Dueto [presidente e filho
do eterno Wellington], Doria falou que não descarta completar
os 4 anos do mandato de prefeito paulistano, até 2020.

  
A S S E M B L E I A  ( S P )

Deputados e deputadas que não puderam ir ao encontro com
o senador e ex-governador (SP) Serra (PSDB), agora em
campanha pra voltar ao governo (SP), dizem que estarão no pró-
ximo que o deputado Ramalho (PSDB) vier a organizar.      

G O V E R N O  ( S P ) 

Vice Márcio França (PSB) já atende como virtual governador
vários deputados federais, estaduais, além de vereadores e pre-
feitos de todas as regiões do Estado. Sua gestão será muito dife-
rente das de Lembo (na época PFL) e Goldman (PSDB).        

P A R T I D O S  

Deputados [ALESP] com Serra pela candidatura do senador
ao governo (SP): Carlos Navarro (PMDB), Celino (PSDB), Sar-
delli (PV), Camilo (PSD), Olim (PP), Giriboni (PV), Galvão

(DEM), Capez (PSDB), Cury (PSDB), Gileno (PSL), Caramez
(PSDB), Gondim (SD) ...   

P O L Í T I C O S 

... Camargo (PSC), Vinholi (PSDB), Pedro Tobias (PSDB),
Rafael (PDT), Rita Passos (PSD), Engler (PSDB), Massafera
(PSDB), Vaz (PSDB), Moura (PRB), Gasparini (PSDB). Em
tempo: a deputada Marta Costa (PSD) só não foi por estar no

evento da AD Belém.    

B R A S I L E I R O S  

Em série de entrevistas [via Band tv], o programa “Canal Li-
vre” leva ao ar aos domingos os pré-candidatos à Presidência em
2018. Agora via PDT [do falecido caudilho Brizola], Ciro Go-
mes disse que desta vez terá uma campanha bem profissional, sem
‘morder iscas’ ...  

 

[ S Ã O   P A U L O ] 

... Pelo PODEMOS (ex-PTN), o senador (ex-PSDB, ex-PDT
e ex-PV) Alvaro Dias não conseguiu demonstrar que ‘tá poden-
do’. Pelo PSDB, João Doria conseguiu andar no ‘fio da navalha’,
reforçando a estratégia de que ‘tá na pista’ pra ‘dançar ‘de acordo
com a música’.    

H I S T Ó R I A S 

Não houve quase nenhuma comemoração, ontem, pelos 100
anos [2017] da tomada do poder monárquico por partidários ditos
comunistas [no dia de ontem] na Rússia. Comemoram é o fatura-
mento capitalista [via Turismo] via Copa [futebol] do Mun-
do 2018.        

         
E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto publica esta coluna [diária] de políti-
ca desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das li-

berdades possíveis. Na Internet, é uma das pioneiras [desde
1996]. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Políti-
ca de São Paulo [Brasil].

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  2,30

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
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Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
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O governador Geraldo Alck-
min anunciou no programa
“Conversa com o Governador”,
dia 1º de novembro, o lançamen-
to de um grande pacote de con-
tratações e investimentos para
aumentar o efetivo e aprimorar
o trabalho da Polícia Civil.

O pacote inclui iniciativas
como a nomeação e promoção
de policiais, compra de viatu-
ras novas, reforma e novo pa-
drão de atendimento em dele-
gacias que estão sendo refor-

madas no Estado.
Foram nomeados 1.240 no-

vos policiais civis, sendo 64 de-
legados, 269 escrivães e 907
investigadores de polícia. As
nomeações, “zeram a fila de
contratações da Polícia Civil,
que aguardava convocação”, dis-
se Alckmin.

Alckmin anunciou também a
abertura de um novo concurso
público que abre mais 2.750 va-
gas na Polícia Civil. Ao todo,
serão 3.990 novos policiais à

disposição na área de segurança
pública.

No pacote está a promoção
de 63 delegados por mereci-
mento ou tempo de serviço,
abertura de licitação para com-
pra de 80 viaturas novas, R$ 6,2
milhões e um grande plano de
modernização de 120 delegaci-
as em todo o Estado.

As delegacias que estão em
reforma estão sendo chamadas
de “Delegacias Cidadãs”. O go-
vernador definiu como será o

padrão das novas instalações:
“Nós teremos substituição da
parte elétrica, reforma dos pré-
dios, placas indicativas facilitan-
do o acesso da população, mo-
dernização de equipamentos,
que vai melhor o desempenho
dos sistemas informatizados, es-
pecialmente o inquérito eletrô-
nico, ou seja, atendimento rápi-
do e eficiente. Teremos também
duas atendentes, padrão Poupa-
tempo, para a pessoa chegar na
delegacia e já ser atendida”.

PM recebe reforço de 196 novas
viaturas para o patrulhamento de SP
A Polícia Militar do Estado de

São Paulo recebeu 196 novas via-
turas na terça-feira (7) para serem
distribuídas em todas as suas uni-
dades da cidade de São Paulo. A
entrega dos veículos foi feita no
Palácio dos Bandeirantes, sede do
Governo do Estado, pelo gover-
nador Geraldo Alckmin.

“Entregamos hoje 196 viatu-
ras zero quilômetro apenas para
a capital paulista. Todos os co-
mandos da cidade receberão os
carros da Polícia Militar. Já tí-
nhamos entregue 148 viaturas.

Isso totaliza 1.121 carros novos
em todo o Estado de São Paulo,
fortalecendo a Segurança Públi-
ca”, disse Alckmin.

O investimento para a aqui-
sição das viaturas foi de R$ 13,7
milhões. Elas farão parte do pro-
grama de Rádio Patrulha dos oito
comandos de policiamento de
área que cobrem a capital.

Alckmin destacou a importân-
cia da entrega das viaturas para a
segurança pública. “É importante
estimular e reconhecer o trabalho
feito pela PM. Estamos trabalhan-

do todos os dias para avançar. Nós
temos 15 mil viaturas circulando
pelo Estado de São Paulo. Essa
complexidade existe uma logísti-
ca e renovamos a frota permanen-
temente”, afirmou.

Este ano, desde janeiro, o
Governo do Estado entregou
1.121 novas viaturas para a PM,
em todo o Estado de São Paulo,
com um investimento de R$
61,7 milhões. Para a capital,
além da entrega desta terça-fei-
ra, foram destinados este ano
148 veículos, em investimento

de R$ 5,2 milhões.
Até então e desde 2011, a PM

de São Paulo recebeu 4.123 no-
vas viaturas na capital, um inves-
timento de R$ 205,5 milhões. No
mesmo período, o efetivo poli-
cial recebeu o reforço de 13.681
soldados e 510 bombeiros.

Estão em formação nas aca-
demias da PM 619 alunos-ofi-
ciais e 411 soldados e há con-
cursos em andamento para a se-
leção de mais 74 tenentes-mé-
dicos, 221 alunos-oficiais e
4.493 soldados.

União, Estado e Prefeitura assinam protocolo
de intenções para o Fórum Econômico

Mundial para a América Latina
O prefeito João Doria parti-

cipou na segunda-feira (6), jun-
tamente com o governador Ge-
raldo Alckmin, o ministro Mar-
cos Pereira, da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços, e
Marisol Argueta, membro do
Comitê Executivo do World
Economic Fórum (WEF), da as-
sinatura de protocolo de inten-
ções para a realização do 13º
Fórum Econômico Mundial para
a América Latina, entre os dias
13 e 15 de março de 2018, na
cidade de São Paulo.

Segundo Doria, a participa-
ção do Brasil no Fórum Econô-
mico Mundial de Davos no mês
de janeiro, deve atrair a atenção
para o evento de março, em São
Paulo, neste momento de recu-
peração da economia do País.
“Teremos a presença de vários
chefes de Estado e líderes em-
presariais, neste que será o mai-
or evento internacional da Amé-

rica Latina”, disse o prefeito.
Durante o encontro, os pre-

sentes começaram a discutir te-
mas de interesse para inclusão
na programação do Fórum. A in-
tenção é que o conteúdo esteja
adequado à realidade brasileira.
A 4ª Revolução Industrial, mar-
cada pela convergência de tec-
nologias, seus desafios e desdo-
bramentos, será um dos assun-
tos do WEF em São Paulo, que
terá como tema oficial “Améri-
ca Latina num ponto de inflexão:
formando uma Nova Narrativa”.

O protocolo de intenções
formaliza as responsabilidades
de cada uma das partes envolvi-
das e determina a criação de um
grupo de trabalho com represen-
tantes dos signatários e de ou-
tras instituições relevantes para
coordenar, apoiar e implemen-
tar os preparativos para a reali-
zação do evento, que não acon-
tece no Brasil desde 2011, quan-

do teve a cidade do Rio de Ja-
neiro como sede.

O encontro em São Paulo
servirá como plataforma para
explorar três diferentes percur-
sos: A Promoção de uma Lide-
rança Responsável e de uma
Governabilidade Ágil; A Garan-
tia de Progresso Econômico
para Todos; e o Potencial Apro-
veitamento da Quarta Revolução
Industrial. “Vamos mostrar que
São Paulo está na vanguarda da
inovação, pesquisa e ciência”,
destacou o governador Alckmin.

“A velocidade característica
da 4ª revolução industrial apre-
senta muitos desafios inquietan-
tes na área de negócios, governo
e da sociedade como um todo. O
objetivo do encontro será apro-
veitar este impulso para ajudar a
formar uma nova narrativa para a
região que inclua a tecnologia,
mas que também gere progresso
econômico para todos”, explicou

Marisol Argueta .
O programa incluirá mais de

50 sessões pensadas para que os
líderes possam tratar questões
estratégicas de importância tan-
to a nível nacional como regio-
nal, debater possíveis soluções
e como se envolver em mudan-
ças a longo prazo.

Também conhecido como
“Mini Davos”, reúne a alta cúpula
dos governos e principais lideran-
ças do setor produtivo da região.

O Fórum Econômico Mun-
dial é uma organização interna-
cional localizada em Genebra,
na Suíça, criada em 1971 por
Klaus Schwab, seu atual presi-
dente. O Fórum é responsável
pela organização de encontros
anuais na cidade suíça de Davos,
com a participação e colabora-
ção dos principais líderes polí-
ticos e empresariais do mundo.
A próxima edição será no mês
de janeiro.

Etecs abrem inscrições para
redução da taxa do Vestibulinho

Nesta segunda-feira (6), fo-
ram abertas as inscrições para
redução de 50% na taxa de ins-
crição para o processo seletivo
das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) para o primeiro semes-
tre de 2018. O prazo termina às
15 horas do dia 13.

Os interessados deverão pre-
encher o formulário específico
que estará no
site www.vestibulinhoetec.com.br.
Após o preenchimento desse
formulário, é preciso guardar o
número do protocolo, gerado
pelo sistema, que deve constar
do envelope que vai conter os
documentos comprobatórios.

Nesse mesmo período – 6 a
13 de novembro – das 9 às 18
horas, o candidato deverá entre-
gar os documentos comprobató-
rios, relacionados abaixo, em um
envelope lacrado, somente na
secretaria da Etec em que pre-
tende estudar.

No momento da entrega do
envelope – no qual deve constar
o número do protocolo –, o can-
didato precisa preencher, assinar
e entregar o requerimento de
solicitação do benefício, forne-
cido pela Etec e disponível na
internet, na seção “redução”. A
resposta à solicitação será divul-
gada no site do Vestibulinho no

dia 1º de dezembro.

Requisitos para redução
da taxa

É preciso ser estudante re-
gularmente matriculado no nono
ano do Ensino Fundamental, ou
no Ensino Médio ou em qual-
quer semestre da Educação de
Jovens e Adultos (EJA). O inte-
ressado deve, também, ter uma
remuneração mensal inferior a
dois salários mínimos (R$
1.874) ou estar desempregado.

Documentos necessários:
comprovante de escolaridade e de
renda. Candidatos desempregados,
autônomos e aposentados devem

seguir as instruções descritas na
portaria, disponível na internet.

Vestibulinho – primeiro
semestre de 2018

A partir do resultado da soli-
citação da redução da taxa do
Vestibulinho, no dia 1º de de-
zembro, o candidato que receber
o benefício deve fazer sua ins-
crição, exclusivamente pela in-
ternet, em um único curso na
Etec de sua escolha, até o dia 13
de dezembro. O Manual do Can-
didato estará disponível para do-
wnload gratuito no site. O valor
da taxa de inscrição para este
processo seletivo é R$ 27,80.

O consumidor deve compa-
rar bastante os preços dos eletro-
domésticos entre as diversas lo-
jas antes de se decidir pela com-
pra. Uma pesquisa do Procon-SP,
tendo como base o preço de um
aspirador de pó, constatou dife-
rença de até 79,14% entre os es-
tabelecimentos comerciais para a
compra do mesmo produto.

A coleta de preços entre os
dias 16 e 17 de outubro envol-

A Secretaria dos Direitos
da Pessoa com Deficiência
promove em São Paulo, uma
série de eventos simultâne-
os sobre tecnologia, comu-
nicação, direitos e saúde.

São palestras, fóruns e se-
minários relacionados a dife-
rentes aspectos e soluções,
com a participação de espe-

Preços de
eletrodomésticos

podem variar quase
80% em São Paulo

Inclusão de pessoas
com deficiência é
tema de eventos
em São Paulo

veu 117 produtos de diferentes
marcas e modelos. Foram pes-
quisados os preços de produtos
como aspiradores de pó, bate-
deiras, climatizadores, fornos,
microondas, liquidificadores,
entre outros eletrodomésticos.

A pesquisa se deu em sete
estabelecimentos comerciais
das principais redes de varejo,
em cinco regiões da cidade de
São Paulo.

cialistas, profissionais, ins-
tituições de ensino e pesqui-
sa, agências de fomento, or-
ganizações civis e governa-
mentais e interessados em
geral.

Confira os detalhes e a
programação no Portal  da
Secretaria dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
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Londres dará carência de dois
anos aos cidadãos da UE

após Brexit
O Governo britânico antecipou na terça-feira (7) que dará “um

período de carência” de dois anos após o “Brexit” aos cidadãos
comunitários residentes no Reino Unido que decidirem solici-
tar o “status de assentado” no país. A informação é da agência
espanhola EFE.

O Ministério do Interior e o Ministério para o “Brexit” do Rei-
no Unido informaram em comunicado conjunto que estabelece-
ram uma série de “garantias adicionais” para os cidadãos da União
Europeia (UE) perante a saída britânica do bloco comum europeu,
que será efetivada previsivelmente em 29 de março de 2019.

Londres enviou essas propostas a Bruxelas como parte de um “do-
cumento técnico” com o qual espera avançar nas negociações sobre
as condições de saída do Reino Unido da UE. O documento assegura
que os funcionários que avaliarão as solicitações de “status de assen-
tado” contarão com a flexibilidade necessária para assegurar que os
pedidos não serão rechaçados por “aspectos técnicos menores”.

“Esperamos que a maioria dos casos seja aceita”, afirma o co-
municado dos ministérios, que ressaltam que aqueles que tiverem
a solicitação rejeitada poderão recorrer da decisão. “Deixamos
claro que os cidadãos comunitários que vivem no Reino Unido
fazem uma enorme contribuição ao nosso país e queremos que
fiquem”, assegura nessa nota a ministra de Interior, Amber Rudd.

O ministro para o “Brexit”, David Davis, afirmou que “salva-
guardar os direitos dos cidadãos comunitários” é a “principal pri-
oridade” do Reino Unido nas negociações com Bruxelas.

Sem sinal verde
Após cinco rodadas de contatos, os 27 membros da UE res-

tantes ainda não deram sinal verde para passar para uma segunda
fase das negociações, na qual será abordada a futura relação co-
mercial entre Londres e a UE.

Bruxelas sustenta que, para começar a tratar essa questão, são
necessários “avanços suficientes” quanto aos direitos dos cida-
dãos europeus após o “Brexit”, o futuro status da fronteira entre a
República da Irlanda e a região britânica da Irlanda do Norte, assim
como a conta a ser paga da saída que deve assumir o Reino Unido.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, assegurou que
espera acordar um período de transição de dois anos com a UE
para que o Reino Unido mantenha seu acesso ao mercado único
durante esse tempo.

Complexidade
O plano para facilitar o pedido de “status de assentado” aos

cidadãos comunitários revelado  na terça-feira prevê “minimizar a
evidência documentária” necessária para essa solicitação. O atual
método para que os europeus peçam a residência permanente no
Reino Unido levantou polêmica, devido à sua complexidade.

O processo atual requer documentos que demonstrem que a
pessoa residiu no país durante pelo menos cinco anos, assim
como uma lista completa das viagens para o exterior durante esse
período, entre outros requisitos.

O Governo britânico espera agora estabelecer um sistema
“digital, otimizado e amigável para o usuário”, ao mesmo tempo
em que prevê que as taxas de solicitação do “status de assentado”
não superarão o custo de obter um passaporte britânico. Também
não será requerido que os cidadãos europeus apresentem um se-
guro de saúde privado e gravem suas impressões digitais.

Os cidadãos que já receberam a residência permanente tam-
bém deverão se registrar através do novo sistema, mas o Gover-
no prevê que exista “um processo simples e de baixo custo” para
eles. (Agencia Brasil)

População de Portugal
continua a diminuir, mesmo
com aumento da natalidade
Novos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística

de Portugal (INE) mostram que o número médio de filhos por mu-
lher subiu para 1,36 em 2016. No ano anterior, a taxa foi de 1,3. No
entanto, mesmo com o aumento da taxa de fecundidade e do número
de nascidos vivos, a população do país continua a diminuir.

O declínio populacional, que vem sendo observado desde
2010, tem como principais fatores o número de óbitos e a mi-
gração. Apenas em 2016, mais de 110 mil pessoas morreram e
mais de 38 mil foram morar em outros países.

Em 2016, registrou-se um aumento no número de nascidos
vivos em relação ao ano anterior. Enquanto em 2015 foram ob-
servados 85.500 nascimentos, em 2016 o número ultrapassou
os 87 mil. Mas, como o número de mortos foi de mais de 110
mil, restou um saldo natural negativo (-23.409).

O número de óbitos de residentes em Portugal aumentou de
108.539 em 2015 para exatos 110.535 em 2016 (um acréscimo
de 1,8% na taxa de mortalidade).

Em relação à migração, o saldo também foi negativo. Estima-
se que em 2016 tenham entrado em Portugal 29.925 pessoas, nú-
mero praticamente igual ao observado em 2015 (29.896). Quanto
às pessoas que deixaram o país, o número aumentou ligeiramente.
Em 2015, pouco mais de 40 mil pessoas foram viver em outros
países, enquanto em 2016 esse número ficou em 38 mil.

Como resultado dessa dinâmica, a população residente em
Portugal foi reduzida, de 2015 para 2016, em 31.757 pessoas. Atu-
almente, a população estimada é de 10,3 milhões de habitantes.

Outros indicadores
A esperança de vida dos portugueses ao nascer está em 80,6 anos.
Em Portugal, observa-se ainda uma tendência de adiamento

da maternidade. A idade média das mães por ocasião do nasci-
mento do primeiro filho subiu de 30,2 para 30,3 anos e a idade
média ao nascimento de um filho (independentemente da ordem
de nascimento), de 31,7 para 31,9 anos.

Em 2016, a taxa de mortalidade infantil foi de 3,2 óbitos por
mil nascidos vivos, superior ao valor registrado em 2015 (2,9).

O valor da taxa bruta de nupcialidade manteve-se em 3,1 ca-
samentos por mil habitantes. Em 2016, realizaram-se 32.399
casamentos (422 dos quais entre pessoas do mesmo sexo), pou-
co mais do que os realizados em 2015.

O adiamento do casamento é uma tendência que tem se manti-
do ao longo das últimas décadas e para ambos os sexos: em 2016,
a idade média no primeiro casamento situou-se em 32,8 anos para
os homens e 31,3 anos para as mulheres, valores muito próximos
aos observados em 2015 (32,5 anos e 31, respectivamente).

Em Portugal, foram registrados no ano passado 22.649 di-
vórcios, quase mil a menos do que em 2015. (Agencia Brasil)

Após cinco meses seguidos
nos quais os depósitos na pou-
pança superaram os saques, a ten-
dência se inverteu em outubro,
segundo o Banco Central. De
acordo como o relatório de pou-
pança divulgado na terça-feira
(7), na captação líquida, os sa-
ques superaram os depósitos em
R$ 2,006 bilhões.

Neste ano, de janeiro a abril,
os saques superaram os depósi-
tos. A retirada registrada em ou-
tubro foi a terceira maior do ano,

sendo superada apenas pelas re-
tiradas líquidas em janeiro (R$
10,735 bilhões) e em março (R$
4,996 bilhões). De maio a se-
tembro, a poupança registrou
mais depósitos. Agora, volta a
fechar o mês no vermelho.

Nos 12 meses terminados
em outubro, a poupança rendeu
7,32%, valor acima do Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA)-15, que funci-
ona como uma prévia da infla-
ção oficial ,  que acumula

2,71% no mesmo período.
Até 2014, os brasileiros de-

positavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a
R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a reti-
rar dinheiro da caderneta para
cobrirem dívidas, num cenário
de queda da renda e de aumento
de desemprego.

Em 2015, R$ 53,5 bilhões
foram sacados da poupança, a

maior retirada líquida da histó-
ria. Em 2016, os saques supe-
raram os depósitos em R$ 40,7
bilhões.

Nos meses anteriores a ou-
tubro, a poupança tinha voltado
a atrair recursos mesmo com
a queda de juros. Isso porque
o investimento voltou a garan-
tir rendimentos acima da in-
flação, que chegou a cair nos
últimos meses antes de se es-
tabilizar recentemente. (Agen-
cia Brasil)

Caixa libera mais de R$ 8,7 bilhões
para o crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal
anunciou a liberação suplemen-
tar de mais de R$ 8,7 bilhões
para o crédito imobiliário. Os
recursos são do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS).
Com essa suplementação, a Cai-
xa diz que terá recursos sufici-
entes para normalizar o ritmo de
contratações do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida para famí-
lias com renda familiar bruta
mensal de até R$ 4 mil.

Em nota, o banco informou
também que os contratos que
seriam finalizados pelas agênci-

as antes das novas medidas de
redução das cotas, cujo percen-
tual de financiamento poderia
atingir até 80%, terão as condi-
ções mantidas e prorrogadas até
o fim deste mês. Havia queixas
de clientes de que os contratos
de crédito habitacional, mesmo
com carta de financiamento
aprovada, estavam parados devi-
do à falta de recursos.

“As avaliações dos imóveis
em garantia ao crédito de pes-
soa física que tiveram sua vali-
dade expirada durante o período
de transição serão renovadas au-

tomaticamente até o final do ano,
garantindo a continuidade dos fi-
nanciamentos”, acrescentou o
banco, em nota. Em setembro, a
Caixa reduziu para 50% do va-
lor do imóvel o limite máximo
de financiamento.

O banco informou que ado-
tou a estratégia de execução
mensal do orçamento para todas
linhas de crédito imobiliário,
“com objetivo de cumprir o or-
çamento anual disponível até
dezembro”. Segundo a Caixa, as
condições de contratações de
imóveis novos não sofreram al-

terações, permanecendo as co-
tas de financiamento de até 80%.
“Essa medida tem objetivo de
manter aquecida a indústria da
construção civil do país, respon-
sável por gerar emprego e ren-
da”, destaca a nota.

O banco disse ainda que a
contratação do crédito imobili-
ário neste ano está cerca de 20%
superior em relação ao mesmo
período do ano passado. A Caixa
emprestou mais de R$ 72,4 bi-
lhões até o momento em todas
suas modalidades de crédito
imobiliário. (Agencia Brasil)

Meirelles diz que “reforma da
Previdência não é uma questão de escolha”

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse na terça-
feira (7), em São Paulo, que a
reforma da Previdência não é
mais uma opção. “A reforma não
é uma questão de escolha, ela
terá que ser feita em algum mo-
mento, é uma questão fiscal, nu-
mérica”. Ele comentou declara-
ção dada  na segunda-feira  (6)
pelo presidente Michel Temer,
em Brasília, sobre as dificulda-
des para a aprovação da reforma
da Previdência.

“O presidente reconheceu as
dificuldades, é um processo con-
troverso em qualquer lugar do
mundo, não há dúvida. O presi-
dente reconheceu esse fato para
as lideranças partidárias que ali
estavam expressando as suas

preocupações”, afirmou.
Ele destacou que não vai re-

cuar por conta das dificuldades
apresentadas, embora acredite
que a idade [para a aposentado-
ria] não é questão principal. “Do
meu ponto de vista, os brasilei-
ros poderiam se aposentar aos 45
anos de idade, não teria proble-
ma nenhum, desde que o país pu-
desse pagar por isso”, afirmou.

Crescimento das despesas
previdenciárias não é susten-
tável

Para o ministro, a questão é
que o crescimento das despesas
previdenciárias no Brasil não é
sustentável. “Não é um problema
de qual é a idade que se quer que
as pessoas se aposentem; quanto

mais cedo as pessoas tiverem di-
reito, melhor, desde que seja fi-
nanciável a Previdência Social
pela sociedade brasileira”.

O ministro participou, em
São Paulo, do Congresso “Pers-
pectivas Econômicas e Políti-
cas no Brasil” organizado pela
Turnaround Management Asso-
ciation do Brasil (TMA), asso-
ciação de advogados especiali-
zados em recuperação judicial
de empresas.

Meirelles apresentou o pro-
jeto de lei de recuperação judi-
cial. Segundo a proposta, as me-
didas vão beneficiar a recupe-
ração de micro e pequenas em-
presas. “É uma nova lei que cria
um arcabouço, um novo siste-
ma para a recuperação judicial

no país em linha com o que pre-
valece hoje no mundo inteiro”,
ressaltou.

Para ele, a nova lei de falên-
cias representa uma moderniza-
ção da legislação atual. “É um
processo que visa em última
análise fazer com que a situa-
ção seja resolvida, a empresa
saia mais rapidamente da recu-
peração judicial, e trabalhado-
res, credores e acionistas te-
nham a situação resolvida o
mais rápido possível”.

O ministro disse que o pro-
jeto será enviado ao Congresso
Nacional na próxima semana.
Segundo ele, o objetivo é ajudar
na retomada da economia e da
geração de renda no país. (Agen-
cia Brasil)

Aneel inicia campanha para incentivar
consumidor a economizar energia

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) começou a
veicular  na terça-feira (7) pe-
ças da campanha para incentivar
os brasileiros a pouparem ener-
gia. A propaganda, que conta com
a participação da cantora Ivete
Sangalo e do marido, o nutrici-
onista Daniel Cady, será trans-
mitida por 15 dias em TV aberta
e rádio, além de estar disponí-
vel na internet.

Segundo a Aneel, a intenção
é incentivar a economia e mos-
trar que toda a família pode co-
laborar. A presença dos artistas
reforça o mote: “Quando econo-
miza junto, a gente economiza
mais. Família inteligente, consu-
mo consciente”.

“É importante que toda a po-
pulação entenda que a energia
elétrica é um bem que tem o seu
custo ligado diretamente às re-
ais condições de geração”, diz a
Aneel, em nota.

Bandeira vermelha
Em novembro, a conta de luz

ficará mais cara. No final do mês
passado, a Aneel aprovou a ban-

deira tarifária vermelha patamar
2 para este mês. Isso significa
que cada 100 quilowatts-hora
(kWh) consumidos custarão R$
5. Até outubro, o valor cobrado
a cada 100 KWh era R$ 3,50.

O aumento se deu devido ao
baixo nível dos reservatórios das
usinas elétricas em relação ao
mês anterior. Segundo a agência,
não há risco de desabastecimen-
to de energia elétrica, no entan-
to, é preciso reforçar as ações
relacionadas ao uso consciente
e combate ao desperdício. O pa-
tamar 2 indica a necessidade de
operar usinas térmicas mais ca-
ras para compensar a geração
hidráulica inibida pela falta de
chuvas.

O sistema de bandeiras tari-
fárias sinaliza o custo real da
energia gerada. As bandeiras são
nas cores verde, amarela ou ver-
melha (nos patamares 1 e 2).
Elas indicam se a energia custa-
rá mais ou menos em função das
condições de geração.

Para ajudar na economia, a
Aneel divulgou uma lista de me-
didas que podem ser adotadas

pela população:

Chuveiro elétrico
- Tomar banhos mais curtos,

de até cinco minutos
- Selecionar a temperatura

morna no verão
- Verificar as potências no

seu chuveiro e calcular o seu
consumo

Ar condicionado
- Não deixar portas e janelas

abertas em ambientes com ar
condicionado

- Manter os filtros limpos
- Diminuir ao máximo o tem-

po de utilização do aparelho de
ar condicionado

- Colocar cortinas nas jane-
las que recebem sol direto

Geladeira
- Só deixar a porta da gela-

deira aberta o tempo que for ne-
cessário

- Regular a temperatura in-
terna de acordo com o manual
de instruções

- Nunca colocar alimentos
quentes dentro da geladeira

- Deixar espaço para venti-
lação na parte de trás da geladei-
ra e não utilizá-la para secar pa-
nos

- Não forrar as prateleiras
- Descongelar a geladeira e

verificar as borrachas de veda-
ção regularmente

Iluminação
- Utilizar iluminação natural

ou lâmpadas econômicas e apa-
gar a luz ao sair de um cômodo;
pintar o mbiente com cores cla-
ras

Ferro de passar
- Juntar uma boa quantidade

de roupas para passar de uma só
vez

- Separar as roupas por tipo
e começar por aquelas que exi-
gem menor temperatura

- Nunca deixar o ferro liga-
do enquanto faz outra atividade

Aparelhos em stand-by
- Retirar os aparelhos da to-

mada quando possível ou duran-
te longas ausências (Agencia
Brasil)

Gasolina e diesel sobem nas refinarias
A partir da zero hora de quar-

ta-feira (8), o óleo diesel comer-
cializado nas refinarias da Petro-
bras estará 2,5% mais caro, en-
quanto a gasolina terá reajuste de
0,6%. Na noite de ontem, a em-
presa já havia divulgado para ter-
ça-feira (7) um aumento de 2,3%
para a gasolina e de 1,9% para o

diesel.
Em nota, a Petrobras justifi-

cou o aumento que passou a vi-
gorar hoje como consequência
“do aumento das cotações dos
produtos e do barril do petróleo
no mercado externo, influenci-
ado pela geopolítica internacio-
nal, assim como pela continui-

dade da política de contenção da
oferta pela Organização dos Pa-
íses Produtores de Petróleo
(Opep)”. Também contribuiu
para a alta dos derivados, “a de-
preciação do valor do real fren-
te ao dólar”.

O reajuste no preço da gaso-
lina nas refinarias é o quarto con-

secutivo concedido pela esta-
tal este mês. Depois de iniciar
outubro em queda (-0,2%), a
gasolina subiu 0,9% no dia 2 e
3,6% no dia 4. Já o diesel, que
também havia começado o mês
em queda - 0,4% - já acumula
três aumentos no mês. (Agen-
cia Brasil)
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TRF4 mantém prisão preventiva
de ex-secretário de Cabral
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A prisão preventiva do ex-
secretário de Governo do ex-
governador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral, Wilson Carlos
Cordeiro, foi mantida pela 8ª
Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região (TRF4). O
julgamento do mérito do habeas
corpus ocorreu na terça-feira
(7) e confirmou a decisão limi-
nar do desembargador João Pe-
dro Gebran Neto, proferida em
setembro.

Wilson Carlos, que está pre-
so desde novembro de 2016, foi
condenado, em junho deste ano,
a 10 anos e 8 meses de reclu-
são, pela 13ª Vara Federal em
Curitiba por corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. Ele teve a

prisão preventiva mantida pelo
juiz federal da 13ª Vara Crimi-
nal Federal, Sérgio Moro.

No pedido de habeas corpus,
a defesa argumentou que a pri-
são preventiva é excessiva e an-
tecipa a pena. Disse ainda que a
prisão está baseada apenas em
depoimentos de delatores da
empreiteira Andrade Gutierrez,
com provas frágeis fundamenta-
das nos elementos analisados há
10 meses.

Esse não foi o entendimen-
to do desembargador Gebran,
para quem as provas dos autos
são suficientes para atestar a
materialidade e a autoria do de-
lito imputado ao réu. Na visão do
desembargador, a renovação da

prisão preventiva na sentença é
legal e o que a defesa chama “de
excesso e vulgarização das pri-
sões preventivas no âmbito da
Operação Lava Jato carece de
sustentação, pois apenas 15%
das colaborações premiadas fo-
ram firmadas com réus investi-
gados presos”.

Ainda conforme o desembar-
gador, a medida cautelar tem o
objetivo de preservar a ordem
pública, por prevenir o envolvi-
mento do investigado em outros
esquemas criminosos, e tam-
bém tem o efeito de impedir ou
dificultar novas condutas de
ocultação e dissimulação do
produto do crime, que ainda
não foi recuperado.

Gebran destacou que há ris-
co à aplicação da lei penal dian-
te a identificação de transações
de elevado valor em espécie
para evitar o rastreamento do
dinheiro. “Apesar de Sérgio Ca-
bral efetivamente não exercer
mais cargo público, viu-se no
histórico do processo e de ou-
tras investigações que tal cir-
cunstância sequer é relevante
para a manutenção da atividade
criminosa por ele e seus asso-
ciados”, apontou.

Wilson Carlos está preso na
Cadeia Pública José Frederico
Marques, em Benfica, na zona
norte do Rio, onde também está
detido o ex-governador Sérgio
Cabral. (Agencia Brasil)

Temer reúne ministros, avalia projetos
e diz que governo deve produzir mais

Em reunião no Palácio do Planalto, Temer disse que, com a
melhora da economia e do emprego, governo deve produzir
muito nos 14 meses que restam de seu mandato

Em reunião  na terça-feira
(7) com ministros da área so-
cial e líderes da base aliada,
o presidente Michel Temer
disse que, com a melhora da
economia e do emprego, o
governo deve produzir muito
nos 14 meses que restam de
seu mandato. Na reunião, Te-
mer e os participantes avalia-
ram o andamento de programas
e projetos.

Ao abrir o encontro, no Pa-
lácio do Planalto, o presiden-
te chamou os ministros a se
empenharem. “De vez em
quando dizem: agora tem 14
meses pela frente, ninguém
mais vai fazer nada. Pelo con-
trário, em 16, 17 meses fize-
mos muita coisa e, portanto,
temos 14 meses pela frente
para produzir muita coisa ain-
da”, disse.

E completou “Agora temos
que fazer tudo já que passamos
uma fase muito difícil que foi

a fase da recessão. Vocês sa-
bem que de cinco meses pra
cá tem melhorado significati-

vamente o ambiente da econo-
mia, do emprego. Nesses 14
meses, temos que produzir
muito, principalmente nesses
últimos dois meses do ano”.

Participaram da reunião os
ministros da Casa Civil, Eli-
seu Padilha; da Secretaria de
Governo, Antônio Imbassahy;
do Desenvolvimento Social,
Osmar Terra; do Esporte, Leo-
nardo Picciani; dos Direitos
Humanos, Luislinda Valois; da
Cultura, Sergio Sá Leitão; da
Educação, Mendonça Filho; do
Trabalho, Ronaldo Nogueira;
da Saúde, Ricardo Barros, e
das Cidades, Bruno Araújo.

Dos líderes da base aliada
do governo estiveram presen-
tes: Romero Jucá (PMDB-
RR), Lelo Coimbra (PMDB-
ES) e André Moura (PSC-SE).
(Agencia Brasil)

F
ot

o/
 A

la
n 

Sa
nt

os
/P

R

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, voltou a defen-
der na terça-feira (7) que o pre-
sidente Michel Temer conver-
se com os líderes partidários
para convencê-los sobre a re-
forma da Previdência. Antes de
seguir para o Palácio do Pla-
nalto, para se reunir com o pre-
sidente, o deputado disse que
não dá para estar tão otimista,
porque o tema é polêmico, mas
necessário para evitar o au-
mento da dívida pública.

“[Acho que] O presidente
[Temer] deve chamar seus líde-
res dos partidos, individual-
mente, e tentar mais uma con-
versa de forma bem tranquila,
mostrando qual é o impacto da
não realização da [reforma da]
Previdência já em 2018. A des-
pesa da Previdência está cres-
cendo R$ 50 bilhões, R$ 60
bilhões por ano, e isso vai tor-
nar o Brasil inviável em pouco
tempo. Nós vamos caminhar
para uma relação dívida – PIB
bruto insustentável”, disse.

A reforma está paralisada
desde que a Câmara recebeu do
Supremo Tribunal Federal
(STF) a primeira denúncia con-
tra o presidente da República
pelo crime de corrupção pas-
siva, apresentada pela Procura-
doria-Geral da República, em
29 de junho. O fato contribuiu
para dispersar o apoio dos par-
tidos da base aliada à proposta
de mudanças na aposentadoria.

Maia sinalizou que apoia o
avanço da proposta de forma

Maia diz que Temer
deve procurar

lideranças novamente
para discutir Previdência

reduzida, por meio de projeto
de lei ou outra proposição que
necessite de menos votos. Por
se tratar de uma emenda cons-
titucional, a proposta que alte-
ra as regras de acesso à apo-
sentadoria precisa de pelo me-
nos 308 votos entre os 513
deputados para ser aprovada. A
votação deve ocorrer em dois
turnos.

O presidente da Câmara
também defendeu a aprovação
de outros projetos que trami-
tam na Casa para conter o rom-
bo do orçamento público,
como os que tratam de deso-
neração dos setores de óleo e
gás e a reformulação do siste-
ma elétrico, gestão dos fundos
de pensão, a flexibilização das
regras do licenciamento ambi-
ental, além da recente propos-
ta do governo de privatização
da Eletrobras. Na segunda-fei-
ra (6), o modelo de desestati-
zação foi apresentado pelo
Ministério de Minas e Energia
ao Palácio do Planalto, que
deve encaminhar ainda esta se-
mana ao Congresso Nacional
por meio de projeto de lei.

“Acho que foi o caminho
certo [encaminhar por projeto
de lei]. Você não pode querer
vender um ativo por medida
provisória. Não é democráti-
co a representação da socie-
dade por meio do Parlamen-
to não ser ouvida antes de
uma decisão que eu acho que
é positiva”, disse Maia.
(Agencia Brasil)

A oitava Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), sediado em Porto Ale-
gre, decidiu  na terça-feira (7)
aumentar de dez para 24 anos de
prisão uma das condenações do
ex-tesoureiro do PT João Vac-
cari Neto na Operação Lava Jato.
O aumento de 14 anos para a
condenação de corrupção passi-
va, proferida em fevereiro pelo
juiz Sérgio Moro, ocorreu por-
que os desembargadores decidi-
ram mudar o cálculo da pena.

O colegiado seguiu voto pro-
ferido pelo relator da apelação,
desembargador João Pedro Ge-
bran Neto. O magistrado afir-
mou que o ex-tesoureiro “soli-
citou, aceitou e recebeu para si
e para o Partido dos Trabalhado-
res valores espúrios” oferecidos
pelo grupo Keppel Fels, empre-
sa que tinha contratos com a

A defesa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva anun-
ciou na terça-feira (7) novo re-
curso contra o bloqueio de bens
determinado pelo juiz Sérgio
Moro em um dos processos da
Operação Lava Jato. O recurso
foi protocolado no Tribunal Re-
gional Federal (TRF) da 4ª Re-
gião, sediado em Porto Alegre.

Em julho, ao determinar o
bloqueio, Moro entendeu que a
medida seria necessária para re-
paração de danos à Petrobras em
razão da condenação do ex-pre-
sidente a nove anos e meio de
prisão no caso do apartamento
tríplex no Guarujá (SP). Lula teve
imóveis e veículos bloqueados,
além de R$ 606,7 mil de contas
bancárias e mais de R$ 9 milhões

Tribunal aumenta
pena de Vaccari de
10 para 24 anos de
prisão na Lava Jato

Petrobras.
No mesmo julgamento, a

Turma manteve as condenações
do casal de publicitários ligados
ao PT, Mônica Moura e João
Santana, apenados com oito anos
e quatro meses de prisão, e do
empresário Zwi Skornicki, con-
denado a mais de 15 anos. Os três
acusados fecharam acordo de
delação premiada na Lava Jato.

Em nota, a defesa de Vaccari
afirmou que vai recorrer da de-
cisão e disse que a condenação
foi baseada somente na palavra
de delatores. “O julgamento re-
alizado hoje, pela 8ª Turma do
TRF4, mantendo a condenação
de 1ª instância, data venia, não
observou o que a lei estabelece.
Apesar disso, o Sr. Vaccari e sua
defesa continuam a confiar na
Justiça brasileira”, diz a nota.
(Agencia Brasil)

Defesa de Lula
apresenta novo
recurso contra

bloqueio de bens
em planos de Previdência.

De acordo com Cristiana
Zanin, advogado de Lula, o blo-
queio é ilegal e a suspensão
deve ser anulada para garantir
a subsistência do ex-presiden-
te.  “O próprio juiz [Moro], ao
julgar embargos de declaração
opostos contra a sentença pela
defesa de Lula, reconheceu que
nenhum valor proveniente de con-
tratos da Petrobras foram dirigi-
dos ao ex-presidente”, argumen-
ta o defensor.

A questão será decidida pelo
desembargador João Pedro Ge-
bran Neto, relator dos processos
da Lava Jato na segunda instância
da Justiça Federal, que já rejei-
tou o mesmo pedido por questões
processuais. (Agencia Brasil)

Raquel Dodge se manifesta contra
proposta de autonomia da PF

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, manifes-
tou-se  na terça-feira (7) contra
a Proposta de Emenda Constitu-
cional (PEC) 412/09, que pre-
tende dar autonomia funcional e
administrativa à Polícia Federal
(PF), órgão atualmente subordi-
nado ao Ministério da Justiça.

Na terça-feira, o Conselho
Superior do Ministério Público
Federal (CSMPF) aprovou o en-
vio de uma comunicação à Câ-
mara em desaprovação à propos-
ta. Para Dodge, há “uma situação
clara em que um quinto poder
ressurgiria desse modelo cons-
titucional se essa PEC vier a ser
aprovada, um modelo em  que
um desses poderes teria a força

e certamente a força armada”.
Dodge afirmou que a autono-

mia da PF teria o potencial de
ameaçar o próprio Estado De-
mocrático de Direito como co-
nhecido no Brasil.

 “A proposta, como enfatiza-
do aqui [no Conselho], ela tem
essa gravidade de alterar o mo-
delo do Estado que temos. Pa-
rece simples a fórmula de auto-
nomia funcional e administrati-
va, mas ela atinge o que há de
mais essencial no modelo de
separação de Poderes e no mo-
delo de freios e contrapesos”,
disse a procuradora-geral da
República durante a sessão do
CSMPF.

A PEC 412/09 tem dividido

opiniões ao longo dos anos, mas
a defesa por sua aprovação ga-
nhou impulso desde o início da
Operação Lava Jato. O relator da
proposta na Câmara, deputado
João Campos (PRB-GO), apre-
sentou parecer favorável à sua
aprovação, argumentando que o
Ministério Público e a Defenso-
ria Pública já possuem a mesma
autonomia pleiteada para a PF.
“Logo, garantir a autonomia fun-
cional, administrativa e orça-
mentária à Policia Federal sig-
nifica dar tratamento paritário a
essa instituição”, escreveu o de-
putado em seu parecer.

O projeto tem origem em
uma iniciativa da Associação
Nacional dos Delegados da Po-

lícia Federal (ADPF), com a jus-
tificativa de afastar interferênci-
as políticas e garantir a autono-
mia de investigações.

Outras categorias de servi-
dores da PF – como agentes,
escrivães, papiloscopistas e ou-
tros – criticam a PEC, que di-
zem promover uma falsa autono-
mia ao órgão, atendendo a de-
mandas específicas da classe dos
delegados, aumentando o poder
desses sobre as demais carrei-
ras. 

Atualmente, o parecer do
deputado João Campos pela
aprovação da PEC 412 encontra-
se pronto para ser votado na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça da Câmara. (Agencia Brasil)

Pezão diz que críticas à cúpula da segurança
não atrapalham parceria com a União

Uma semana depois de inter-
pelar no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) o ministro da Jus-
tiça, Torquato Jardim, o go-
vernador do Rio de Janeiro,
Luiz Fernando Pezão, disse na
terça-feira (7) que as críticas
à cúpula da segurança no esta-
do não vão atrapalhar a parce-
ria com a União. “Tanto não
atrapalhou que estamos tendo
uma operação em conjunto
hoje. Quando o ministro fez a
colocação dele, fez questão de
ressaltar que era uma questão
pessoal e não de governo. Está

ai a operação de hoje e vamos
fazer diversas”.

Após participar de reunião de
governadores com o ministro do
Gabinete de Segurança Instituci-
onal, general Sergio Etche-
goyen, Pezão disse que o prin-
cipal problema da segurança pú-
blica do Rio de Janeiro foi a en-
trada indiscriminada de armas e
drogas no estado ocasionada,
segundo ele, pelo abandono do
governo federal ao Rio.

“Ficamos muitos anos aban-
donados, entrou tudo dentro do
Rio de Janeiro”, disse Pezão à

Agência Brasil . De acordo
com o governador fluminense,
após o envio das tropas federais
este ano houve crescimento da
apreensão de fuzis e a redução
do número de roubo de cargas.
Segundo Pezão, o roubo de car-
gas teve queda de 26% em se-
tembro na comparação com o
mês anterior.

“Estamos chegando em ou-
tubro com 400 fuzis apreendi-
dos. Isso é uma arma de guerra.
A gente precisa muito dessa par-
ceria com o governo federal e
cada vez mais vai melhorar”.

Para Pezão, o reforço da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) tem sido fundamental nas
ações de segurança no estado.
“O Rio de Janeiro está cercado
de rodovias federais, a Rio-San-
tos, a Dutra [Presidente Dutra],
Rio-Petrópolis, Rio-Teresópo-
lis, Ponte Rio-Niterói, Baia de
Guanabara, tudo é patrulhamen-
to que era da competência do
governo federal. Nunca quero
transferir responsabilidade, mas
quando a gente tem essa parce-
ria os dados estão aparecendo”.
(Agencia Brasil)

PF desarticula esquema que permitia
entrada irregular de mercadorias no país

A Polícia Federal defla-
grou  na terça-feira (7) a Ope-
ração Canal Fechado para de-
sarticular uma organização
criminosa que atuava no Aero-
porto Internacional Galeão/
Tom Jobim, na zona norte do
Rio de Janeiro.

Segundo a PF, o grupo agia
no local há mais de 2 anos e
incluía um analista tributário
da Receita Federal e três fun-
cionários de uma empresa que
presta serviços terceirizados
no terminal.

De acordo com a PF, o tra-
balho dos quatro era permitir

o desembarque, sem fiscaliza-
ção, de pessoas determinadas
previamente. Por determina-
ção judicial, o analista tribu-
tário foi afastado de suas ati-
vidades. Na operação foram
cumpridos também dois man-
dados de prisão preventiva e
três mandados de busca e
apreensão.

Segundo as investigações,
dois homens que foram presos
faziam a cooptação de pesso-
as para que elas trouxessem
mercadorias do exterior. Tam-
bém organizavam a facilitação
da chegada dessas pessoas no

aeroporto, para depois rece-
berem e revenderem os produ-
tos importados no mercado.

Ainda de acordo com as in-
vestigações, entre os produtos
trazidos irregularmente pela
organização criminosa esta-
vam telefones celulares, reló-
gios, perfumes e videogames.
A PF apurou ainda que entre as
pessoas escolhidas anterior-
mente para trazerem as mer-
cadorias estava um militar do
Exército que atuou nas tropas
brasileiras que serviram no
Haiti.

As investigações começa-

ram em janeiro deste ano, após
a prisão de um funcionário da
empresa prestadora de serviços
no aeroporto. Em abril, um se-
gundo funcionário da mesma
empresa foi preso pela PF.

A PF informou que o ser-
vidor da Receita Federal foi
indiciado pelo crime de per-
tencimento à organização cri-
minosa e facilitação de con-
trabando ou descaminho. Os
outros dois homens presos fo-
ram indiciados por contraban-
do, descaminho, além de per-
tencimento à organização cri-
minosa. (Agencia Brasil)



Petrobras anuncia início de
venda ativos na Nigéria
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A Petrobras iniciou  na ter-
ça-feira (7) a etapa de divulga-
ção referente ao processo de ali-
enação de 100% da sua partici-
pação na Petrobras Oil & Gas
B.V. (Pogv), joint venture (em-
preendimento conjunto) forma-
da pela Petrobras (50%), BTG
Pactual E&P.B.V. (40%) e Heli-
os Investment Partners (10%).
O processo de venda dos ativos
na Nigéria está sendo conduzi-
do pela Petrobras.

A informação foi dada pela
empresa em fato relevante divul-
gado ao mercado. Nele, ela in-
forma que a Pogbv possui parti-
cipação em dois blocos em
águas profundas de classe mun-
dial na Nigéria, onde se encon-
tram os campos produtores de
Akpo e Agbami e o campo de
Egina, em fase de desenvolvi-
mento e com o início da produ-

ção previsto para o final de
2018, além da descoberta de
Preowei, que atualmente está
sendo avaliada.

Os campos gigantes de Akpo
e Egina são operados pela Total
e o de Agbami, pela Chevron. A
apropriação de reservas líquidas
da Pogbv totaliza, segundo o co-
municado, “aproximadamente
204 milhões de barris de petró-
leo equivalente (petróleo e gás
natural) e a produção atual é de
48 mil barris por dia, com ex-
pectativa de atingir cerca de 75
mil barris dia até 2019”.

O comunicado, que contém as
principais informações sobre o negó-
cio e os critérios para a seleção de
potenciais participantes do processo,
está disponível no site da Petrobras:
h t t p : / /
www.investidorpetrobras.com.br/pt/
comunicados-e-fatos-relevantes.

A empresa lembra que o pro-
cesso de venda dos ativos na
Nigéria está “em consonância
com a sistemática para desin-
vestimentos da Petrobras, que
foi revisada e aprovada pela di-
retoria executiva da companhia
e está alinhada às orientações
do Tribunal de Contas da União
(TCU).”

A venda dos ativos da Pe-
trobras no exterior faz parte do
programa de desinvestimento
com o objetivo de reduzir o
endividamento. O programa
prevê a desalienação de ativos
no valor de US$ 20 bilhões até
o final de 2018.

Liminar é suspensa
A Petrobras informou que a

Justiça Federal suspendeu a li-
minar que a impedia de vender
sua participação na área de Iara

e a cessão de sua participação no
campo de Lapa para a petrolífe-
ra francesa Total.

Segundo nota divulgada pela
Petrobras, a suspensão da limi-
nar foi determinada pelo presi-
dente do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, Manoel de
Oliveira Erhardt.

Com a decisão, a empresa
poderá dar prosseguimento à
cessão de 22,5% da participação
na área de Iara e dos 35% que
detinha de participação no cam-
po de Lapa, ambos localizados
no pré-sal da Bacia de Santos, no
estado de São Paulo.

A companhia informou que,
com a decisão, “poderá prosse-
guir a operação com a petrolí-
fera francesa, que faz parte da
aliança estratégica firmada com
a Total, divulgada em março des-
te ano.” (Agencia Brasil)

Preços do varejo para o Natal devem
cair pela primeira vez desde 2009

Os preços do varejo para o
Natal devem cair 1,1%, em mé-
dia, em relação ao ano passado.
É a primeira vez que a Confede-
ração Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo (CNC)
prevê deflação para o período
desde o início do levantamento
feito pela entidade, em 2009.

No ano passado, os preços
para a data comemorativa subi-
ram, em média, 9,8%, e em
2015, a variação média foi de
10,9%.

Segundo a entidade, a queda
nos preços deve acompanhar a
tendência que vem sendo cons-
tatada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) de queda da taxa de in-
flação medida pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), que deverá fe-
char o ano em torno de 3%.

No levantamento sobre as
expectativas do setor para o Na-
tal divulgado na terça-feira (7),
a CNC elevou suas estimativas
de crescimento das vendas para
o Natal e de contratação de tra-

balhadores formais no período.
A expectativa de crescimen-

to das vendas subiu de 4,3 % para
4,8%, enquanto as estimativas
para a contratação de trabalhado-
res formais passou de 73,1 mil
para 73,8 mil vagas.

Com a revisão para cima da
expectativa de vendas durante o
período natalino, a CNC reviu
também a projeção de arrecada-
ção do setor, que deverá movi-
mentar R$ 34,7 bilhões – cres-
cimento de 4,8% na comparação
com o Natal do ano passado.

Para o chefe da Divisão Eco-
nômica da CNC, Fabio Bentes,
“a inflação baixa, a redução na
taxa de juros e a contínua me-
lhora do mercado de trabalho”
contribuíram para uma percep-
ção mais positiva sobre as ven-
das deste final de ano.

A publicação da CNC indica
que o aumento nas vendas deve-
rá ocorrer principalmente nas
lojas de móveis e eletrodomés-
ticos, que esperam movimentar
R$ 3,1 bilhões (+17,4% a mais
que no Natal de 2016). Desta-

cam-se também os segmentos de
hiper e supermercados (R$ 11,6
bilhões), lojas de vestuário (R$
9 bilhões) e de artigos de uso
pessoal e doméstico (R$ 5 bi-
lhões). “Juntos estes segmentos
deverão responder por dois ter-
ços das vendas natalinas deste
ano”, estima Bentes.

Contratações e salários
Segundo a CNC, a expecta-

tiva positiva em relação ao vo-
lume das vendas durante o Natal
também deverá se refletir em
mais demanda por trabalhadores
temporários. Ao revisar de 73,1
mil para 73,8 mil a previsão de
contratação de trabalhadores for-
mais para o Natal deste ano, a
entidade destacou o aumento da
oferta de vagas nos segmentos
de vestuário e calçados (48,4
mil vagas), seguidos por hiper e
supermercados (10,3 mil) e pe-
las lojas de artigos de uso pes-
soal e doméstico (8 mil).

A expectativa da CNC é de
que 30% dos trabalhadores con-
tratados de forma temporária

para o Natal sejam efetivados
após o período de festas. “Dian-
te da perspectiva de retomada
lenta e gradual da atividade eco-
nômica e do consumo no início
de 2018, bem como dos impac-
tos positivos sobre o emprego,
decorrentes da reforma traba-
lhista, a taxa de absorção dos tra-
balhadores temporários deverá
crescer”, analisou Bentes. De
acordo com o economista da
CNC, nos últimos dois anos,
esse percentual não passou dos
15%.

A confederação também pre-
vê o aumento de 7% (em valo-
res nominais, sem considerar a
inflação) no salário de admissão
pago pelo comércio, que deverá
ser de R$ 1.188.

Para a entidade, o maior sa-
lário de admissão deverá ocor-
rer no ramo de artigos farma-
cêuticos, perfumarias e cos-
méticos  (R$ 1.443), seguido
pelas lojas especializadas na
venda de produtos de informá-
tica e comunicação (R$
1.389). (Agencia Brasil)

A JBS anunciou na terça-
feira (7) a adesão ao Programa
Especial de Regularização Tri-
butária (Pert), conhecido
como Refis, para negociar dé-
bitos com a União.

Em comunicado ao merca-
do, a empresa informou que o
valor nominal dos débitos in-
cluídos no Pert soma aproxi-
madamente R$ 4,2 bilhões.
Uma parte da dívida, no valor
de R$ 1,1 bilhão (20% do va-
lor bruto dos débitos), será paga
em parcelas mensais até de-
zembro deste ano. Os débitos
com a Receita Federal serão
quitados à vista com a utiliza-
ção de créditos tributários,
totalizando R$ 1,6 bilhão.
Os débitos de competência
da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN)
serão quitados em 145 par-
celas mensais e sucessivas
a partir de janeiro de 2018,
totalizando R$ 1,5 bilhão.
Para estes débitos, o valor
parcelado considera redu-
ções de 80% dos juros de
mora, 50% das multas de
mora e de ofício e 100% dos
encargos legais.

JBS adere ao novo
Refis com débitos de

R$ 4,2 bilhões
A empresa informou ainda

que os valores parcelados so-
frerão atualização pela taxa Se-
lic e a adesão ao Pert represen-
ta uma economia total de apro-
ximadamente R$1,1 bilhão.

Considerando o efeito lí-
quido entre os débitos incluídos
no Pert, considerando as redu-
ções pelo programa, e as provi-
sões já constituídas, a compa-
nhia informou que apurou um
impacto negativo contabilizado
no lucro líquido do terceiro
trimestre deste ano de aproxi-
madamente R$2,3 bilhões.

O Pert, conhecido como
novo Refis, permite o parcela-
mento com descontos de dívi-
das com a União, tanto de pes-
soas físicas quanto de empre-
sas. O projeto de lei que trata-
va do assunto foi sancionado
pelo presidente Michel Temer
no dia 24 de outubro e publi-
cado no Diário Oficial da
União no dia seguinte.

O novo Refis é resultado
de muitas negociações entre a
equipe econômica e os parla-
mentares. A proposta aprovada
prevê descontos sobre os juros
e multas. (Agencia Brasil)

No futuro, os consumidores
vão preferir os alimentos produ-
zidos de maneira sustentável e o
grande desafio será como aten-
dê-los. A afirmação foi feita por
Alex Lee, representante no Bra-
sil da Produce Marketing Asso-
ciation (PMA) - associação do
segmento de produtos agrícolas
frescos e flores - que participou
de encontro promovido  na ter-
ça-feira (7) pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento e a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) sobre Sistemas Alimen-
tares - Programas sobre Consu-
mo e Produção Sustentável
10YFP.

O encontro reuniu técnicos
e pesquisadores de todo o Bra-
sil e colocou na pauta a questão
da agricultura sustentável e as
oportunidades e os desafios des-
ses sistemas alimentares diante
da evolução do chamado consu-
mo responsável. Ao analisar as
tendências do consumidor, Alex
Lee apontou para o primeiro e
talvez maior problema: como
convencer o consumidor de que
vale a pena optar por produtos
saudáveis.

“Isso passa por uma mudan-
ça de visão, da comida como
mercadoria para a comida como
alimento para nossa melhor qua-
lidade de vida e do nosso plane-
ta”, disse Lee.

Ele lembrou ainda que os ali-
mentos precisam atrair os con-
sumidores e, nesse caso, entram
a aparência do produto e a quali-
dade da embalagem, que também
tem que ser saudável.

Convencer consumidor é
desafio para aumentar procura

por produtos saudáveis
Citando dados de uma pes-

quisa da PMA, Lee disse que
28% dos brasileiros estão ten-
tando cozinhar mais em casa do
que comer fora e 47% estão in-
teressados em testar serviços
que ofereçam refeições saudá-
veis à sua porta. Mas a grande
dificuldade a ser vencida é o pre-
ço dos alimentos livres de agro-
tóxicos. A opinião é comparti-
lhada por José Eduardo Brandão
Costa, da Confederação Nacio-
nal e da Associação Brasileira de
Produtores de Frutas (Abafru-
tas).

Para ele, o consumidor bra-
sileiro ainda não tem consciên-
cia de que o alimento produzido
de maneira sustentável é mais
caro, porque o seu custo de pro-
dução é maior , mas que o seu
valor também é maior.

 ”Agregar valor nem sempre
é uma tarefa fácil. É preciso li-
gar o conceito de saudabilidade,
que é racional, ao de estar bem
com a vida que é um conceito
emocional”, disse.

A lógica do processo, segun-
do ele, é que a agricultura sus-
tentável  seja “economica-
mente viável, ambientalmen-
te  correto e socialmente jus-
ta”. Para isso, diz ele, a par-
ceria com o governo é muito
importante. Ele lembrou que
foi assim que o Brasil con-
seguiu sucesso na produção
e exportação de frutas, espe-
cialmente para a Europa, com
uma marca que garante a qua-
lidade do que o consumidor
está comprando. (Agencia
Brasil)

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL AVENIDA
ALEXIOS JAFET, Nº 01811, APARTAMENTO 23, 2º PAVIMENTO, EDIFICIO IPE,
CONDOMINIO COLINAS DO JARAGUA, DISTRITO DE JARAGUA, SAO PAULO/SP.
CABENDO-LHE O DIREITO AO USO DE 01 VAGA DE GARAGEM PARA CARRO DE
PASSEIO, DESCOBERTA E INDETERMINADA. CEP 05187010
1º leilão 22/11/2017 partir 15:30 horas
2º leilão 13/12/2017 partir 15:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO, SP
Mutuarios:
CARLOS DO NASCIMENTO CAPINAM , CPF 09159778857,
 e cônjuge, se casado(a) estiver.

2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilao
Informações tel 1139310744 ou   RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP     02728020

ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial

06 - 07 - 08/11/2017

Qualibus Qualidade
em Transportes S/A.

NIRE: 35.300.477.995 - CNPJ.MF. 20.589.268/0001-18
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos  todos acionistas para AGE a ser realizada em 
21/11/2017 na sede da empresa, à Rua João Tavares Nº 120, 
Limoeiro, São Paulo/SP, com 1ª chamada as 10h com no 
mínimo 50% dos acionistas com direito a voto, ou em, 2ª 
chamada as 11h00 com a quantidade de acionistas 
presentes para deliberarem sobre a ordem do dia: 1 - 
Ratifi cação da AGO realizada 31/05/2017 e 2 - Outros 
assuntos de interesse dos acionistas. São Paulo, 08/11/2017.

Marcelo Cardoso Paschoal - Diretor Presidente

36ª Vara Cível Central/SP. Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 
1045770-05.2014.8.26.0100. O(A) Dr(a). Swarai Cervone de 
Oliveira, Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível Central/SP. Faz 
saber a Antônio Daffara Filho e Cláudia Camarero Thomaz 
Daffara, que Condomínio Edifício Aymará requereu o 
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia 
de R$ 10.398,55 (jun/17). Estando os executados em lugar 
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do 
prazo supra, paguem o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob 
pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o 
valor total da dívida (art. 523, §1º, do CPC, iniciando-se o 
prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC), 
nomeando-se curador especial em caso de revelia.. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. [7,8] 

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1066203-93.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
22ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Espólio de Oscar de Freitas, na pessoa da inventariante 
Eliza Venturoso de Freitas, que Marlene Aparecida dos Reis 
ajuizou ação comum para cobrança de R$ 
37.500,00(julho/2015), referente ao Contrato de Prestação 
de Serviços, para interpor ação de rescisão contratual c/c 
reintegração de posse do imóvel à rua Amaral Gurgel 518, 
apto 12 Vila Buarque, devidamente corrigido e acrescido das 
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 
Estando a inventariante do espólio réu em lugar incerto, 
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo 
supra, contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. SP, 24/10/17. [7,8] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0004471-45.2017.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROBERTO GOMES DA SILVA, RG 6809046, CPF 008.183.958-85, que por este
Juízo, tamita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda
- SINEC. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada
a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 80.771,72 (junho/
2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Códigod e Processo Civil). Fica cientem ainda, que 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 18 de outubro de 2017.  07 e 08.11

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Ligue:
* 3258-1822
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Comissão aprova MP do Refis Rural;
texto ainda será votado na Câmara e Senado

Deputados e senadores apro-
varam na terça-feira (7) a medi-
da provisória da renegociação de
dívidas de produtores rurais com
a Previdência, a MP do Refis
Rural, que permite o parcelamen-
to, em 15 anos, de débitos anti-
gos, com descontos nas multas e
redução da contribuição previ-
denciária a partir de 2018. Como
foi apreciada em comissão mis-
ta criada para debater o tema, a
proposta ainda precisa ser apro-
vada pelos plenários da Câmara e
do Senado para que passe a valer
definitivamente.

O projeto institui o Progra-
ma de Regularização Tributária
Rural e permite que os produto-
res rurais, sejam pessoas físicas
ou jurídicas, quitem dívidas pre-
videnciárias que se acumularam
nos últimos anos em meio a um
impasse judicial. O parcelamen-

to, dividido em 180 parcelas, vai
gerar uma renúncia fiscal de R$
5,5 bilhões, segundo o governo.
Já para a oposição, esse valor
pode chegar a R$ 18 bilhões.

Em 2011, o Supremo Tri-
bunal Federal havia conside-
rado a contribuição inconsti-
tucional, mas em março des-
se ano, em novo julgamento,
a Corte mudou o entendimen-
to e autorizou a cobrança, em
uma decisão com repercussão
geral. Durante o período, mi-
lhares de produtores rurais ga-
nharam liminares na Justiça con-
tra o tributo, o que acabou geran-
do passivos.

A MP também reduz a contri-
buição social dos produtores ru-
rais com o Fundo de Assistência
do Trabalhador Rural (Funrural).
Segundo o texto, a alíquota do
Funrural passará de 2% para

1,2%. Com as mudanças feitas
pela relatora da MP, deputada Te-
reza Cristina (PSB-MS), o bene-
fício será estendido às pessoas
jurídicas. O percentual será redu-
zido de 2,5% para 1,2%.

“Todos os indicativos eram de
que essa contribuição deixaria de
existir. Na reforma da Previdên-
cia nem se falou nesse assunto.
E o setor se depara em março
com uma votação da Suprema
Corte apertadíssima, de 6 a 5,
para se ver o tamanho da contro-
vérsia desse assunto. Isso [a MP]
tira recursos de um setor que vai
desembolsar da produção para
pagar um tributo que achava que
era livre dele”, argumentou Tere-
za Cristina antes da aprovação da
medida provisória.

Segundo ela, os produtores
rurais não vão deixar de pagar os
débitos, e o farão com os valo-

res corrigidos pela taxa básica de
juros (Selic). Dentre as 745
emendas sugeridas pelos parla-
mentares, a relatora também al-
terou o trecho da MP que deter-
minava o pagamento mínimo de
4% da dívida nos quatro primei-
ros meses, diminuindo o valor
para 1%. “A gente viu que com
4% seria muito pequena a adesão
dos produtores neste momento”,
explicou.

Caso queiram aderir ao Refis
Rural, os produtores rurais deve-
rão manifestar interesse até o dia
20 de dezembro e desistir de
qualquer novo recurso adminis-
trativo ou judicial contra a co-
brança do Funrural.

A medida provisória precisa
ser aprovada na Câmara e no Se-
nado até o dia 28 deste mês, se-
não perde a validade. (Agencia
Brasil)
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Suzuki Day chega na Serra do
Caraça em MG neste fim de semana

Evento reúne famílias e amigos para um dia de muita diversão em meio a belas paisagens; percurso passará pelo Bicame de
Pedra e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição

Região montanhosa terá belas paisagens

O passeio off-road Suzuki
Day encerrará o calendário 2018
neste fim de semana, dias 11 e
12/11, na tranquila Catas Altas
(MG), a 120 quilômetros de
Belo Horizonte. A cidade perten-
ceu ao ciclo do ouro e tem todo
o clima do interior de M   inas,
belas paisagens e um relevo pro-
pício para o off-road.

Assista e conheça: https://
youtu.be/RbsJvBpjQM0

“Vamos fechar o ano com
chave de ouro”, garante Fer-
nando Julianelli, diretor de
marketing da Suzuki Veícu-
los. “A região é muito bonita
e o legal desse passeio é que
não tem idade para participar ,
ou seja, a família toda pode
se aventurar e conhecer belas
paisagens com seu Suzuki”,
afirma.

Os participantes terão uma
etapa com muito off-road,

com direito a passagem pelo
Bicame de Pedra, ruínas de um
grande aqueduto construído
para abastecer a cidade. Além
disso, terão uma incrível vis-
ta da Pedra da Serra da Caraça
e a passagem pela Igreja Ma-
triz de Nossa Senhora da Con-
ceição.

No percurso, um misto de
4x4 com subidas de pedras, ero-
sões, travessias de riachos e
fazenda de eucaliptos. E para
a diversão daqueles que ado-
ram o off-road, um trecho ape-
lidado de playground, com uma
pista em terreno com alguns
obstáculos para desafiar os

mais corajosos.
O passeio é realizado tanto

no sábado, como no domingo e
o participante escolhe o dia que
prefere no ato da inscrição, que
podem ser feitas no site
www.suzukiveiculos.com.br. Po-
dem participar os veículos Su-
zuki 4x4 das linhas Jimny, Grand
Vitara, Vitara, Sidekick e Samu-
rai.

Acompanhe as novidades
através das redes sociais: Face-
book (www.facebook.com/Su-
zukiBR), Instagram
(www.instagram.com/suzukibr) e
Twitter (www.twitter.com/su-
zukiveiculos). Para mais infor-
mações, vídeos, fotos e inscri-
ções, acesse:
www.suzukiveiculos.com.br.

O Suzuki Day tem patrocínio
de Mobil, Itaú, Axalta, W. Truffi,
Clarion, Pirelli, Autoport Vix e
Made in Silk.
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Superliga Masculina 17/18

Lebes Canoas e Sada Cruzeiro abrem
a quinta rodada com transmissão da TV

Sada  Cruzeiro busca mais três pontos

A quinta rodada da Superliga
masculina de vôlei 2017/2018
terá início às 17h desta quarta-
feira (08) com a partida entre
Lebes Canoas (RS) e Sada Cru-
zeiro (MG). O confronto será no
ginásio La Salle, em Canoas
(RS), e terá transmissão ao vivo
do SporTV. Todos os outros cin-
co jogos da rodada serão reali-
zados neste mesmo dia.

O time gaúcho chega para
esta partida com duas vitórias
e duas derrotas. A equipe mi-
neira, por ter partidas adianta-
das em virtude da participação
no Campeonato Mundial de
Clubes, já fez seis jogos e
soma cinco resultados positi-
vos e um negativo.

Jogando em casa, o Lebes
Canoas quer contar com boa atu-

ação para conseguir neutralizar
os pontos fortes do adversário.
Segundo o capitão, Pedro, é ne-
cessário ter agressividade.

“Estamos em uma sequência
de jogos muito fortes. A prepa-
ração para esses jogos come-
çou há algum tempo já. Sabe-
mos que contra o Sada Cruzei-
ro temos que ser agressivos o
tempo todo, começando pelo
saque, para conseguir neutrali-
zar o poder ofensivo deles”, dis-
se o levantador do Canoas.

Pedro ainda tem outra tática
para ajudar o Lebes Canoas a con-
seguir um bom resultado. “Te-
mos que ter paciência também,
não ter pressa para fazer o pon-
to, saber qual a melhor hora
para definir a nosso favor. Ape-
sar das duas derrotas estamos
trabalhando forte para os nos-
sos adversários diretos. A co-
missão vem nos passando mui-
ta confiança e isso nos deixa
motivado cada dia mais”, afirmou
o capitão.

Do lado do Sada Cruzeiro, a
expectativa é de somar mais três

importantes pontos e disparar na
classificação – a equipe mineira
é a primeira colocada, com 15
pontos, porém com mais jogos
do que todos os demais times.

“Estamos ainda no começo
da temporada, ainda não esta-
mos no nosso melhor nível e
isso é normal. Temos que ter a
cabeça forte, firme, e devemos
estar focados no nosso objeti-
vo. O importante agora é jogar
bem, buscar a vitória e ganhar-
mos os três pontos. E tentar
abrir mais pontos em relação ao
segundo colocado na tabela”, dis-
se o ponteiro Leal.

Toda a rodada será realizada
nesta quarta-feira. Além da par-
tida com transmissão da TV, a
sequência de jogos terá Copel
Telecom Maringá Vôlei (PR) x
Corinthians-Guarulhos (SP), às
19h30; e outros quatro jogos às
20h: EMS Taubaté Funvic (SP) x
JF Vôlei (MG), Ponta Grossa
Caramuru (PR) x Sesc RJ, Mi-
nas Tênis Clube (MG) x Sesi-SP
e Montes Claros Vôlei (MG) x
Vôlei Renata (SP).
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O Parque Estadual Serra do
Mar, Núcleo Caminhos do Mar,
em São Bernardo do Campo
será a próxima parada do Cir-
cuito das Serras 2017. A tercei-
ra das quatro etapas da tempo-
rada será no dia 19 de novem-
bro, mais uma vez com a expec-
tativa de uma prova bastante téc-
nica e agradável para os com-
petidores. Serão três percur-
sos, Curto (5 a 7 km), Médio
(11 a 13 km) e Longo (20 a 22
km), explorando todas as estra-
das e trilhas da região, com base
montada na sede do Parque. 

Anteriormente programada
para o Parque Estadual do Ju-
query, a terceira etapa teve de
mudar sua sede. “Essa mudan-
ça se fez necessária após reu-
niões e ajustes com a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambi-
ente e Secretaria de Estado da
Saúde, levando em considera-
ção os casos confirmados de
febre amarela na zona norte da
região metropolitana de São
Paulo”, explica Luiz Antonio
Gambá, diretor técnico da
competição.

“Os participantes que não
puderem estar presentes deve-
rão avisar a organização através
do e-mail
inscricao@adventurecamp.com.br
para que a vaga aberta seja re-
passada para os competidores
em fila de espera. Contamos
como a compreensão e colabo-
ração de todos, desejamos uma
ótima prova”, completa.

As inscrições para a etapa
já estão encerradas. Agora, a
primeira ação oficial será a en-
trega de kits, marcada para o dia
17 de novembro, das 12h às
19h, na Decathlon Villa Lobos,
na Av. Queiroz Filho, 1310, Vi-
lla Leopoldina.

No domingo, a base será
montada na sede Parque Esta-
dual Serra do Mar, Núcleo Ca-
minhos do Mar, em São Ber-
nardo do Campo,  das 8h às 13h.

Serra Caminhos do
Mar será o palco da
3ª etapa do Circuito

das Serras 2017
Prova programada para a Serra do Juquery, no dia 19 de
novembro, mudou de local em razão do surto de febre
amarela

Circuitos das Serras 2017

As largadas estão assim defi-
nidas: 9h – Percurso Longo
(20 a 22km), 9h15 – Percur-
so Médio (11 a 13 km) e
9h30 – Percurso Curto (5 a
7 km). A premiação está pre-
vista para as 12h.

A competição
O Circuito da Serras é uma

competição de velocidade dis-
putada em ambiente montanho-
so, em lugares de rara beleza,
com paisagens de tirar o fôle-
go. São quatro etapas em locais
diferentes, onde cada etapa
tem duração de 1 (um) dia, sen-
do que os atletas poderão op-
tar pelos percursos Curto,
Médio ou percurso Longo, fei-
tos somente na categoria solo. 

A prova é feita em trilhas
já definidas pela organização,
que disponibiliza postos de
hidratação ao longo do cami-
nho, para que os participan-
tes possam levar seus sque-
zzes. O objetivo é tirar as
pessoas do meio das ruas, da
poluição, dos parques urba-
nos, das esteiras. Assim, fa-
zer com que os atletas expe-
rimentem terrenos diferentes
como campo, mata, terra ba-
tida, trilhas de gado e com ve-
getação, sentido o ar puro das
montanhas.

Etapas
1ª etapa – Serra Caminhos

do Mar, 27 de agosto; 2ª etapa
– Serra do Japi, Jundiaí – 22
de outubro; 3ª tapa – Serra Ca-
minhos dos Mar – 19 de no-
vembro; 4ª etapa – Serra do
Japi/Cajamar – 10 de dezem-
bro.

O Circuito das Serras é
uma realização do Adventure
Club, Governo do Estado de
São Paulo e Lei Paulista de In-
centivo ao Esporte. O patrocí-
nio é de Decathlon e Comgás.
Mais informações no site
www.circuitodaserras.com 
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Capacete de Ouro será realizado
nesta quarta-feira, no Anhembi

A principal premiação do es-
porte a motor do país vai ter uma
festa muito especial. O pano de
fundo será o GP Brasil de Fór-
mula 1, que será realizado no
próximo domingo, e o palco será
o local onde já foram realizadas
as provas de Fórmula Indy, em
São Paulo. Afinal, será a come-
moração de 21 anos do Capace-
te de Ouro e a solenidade será no
Auditório Elis Regina, localiza-
do no Anhembi (Avenida Olavo
Fontoura, 1209), a partir das 19
horas desta quarta-feira (08/11). 

A comunidade do automobi-
lismo deve comparecer em peso
ao 21º Capacete de Ouro, que
agora está mais moderno e dinâ-
mico, e apresentará mais novida-
des para o formato do próximo
ano. A solenidade de quarta-fei-
ra contará com a participação dos
principais pilotos do Brasil, que
serão homenageados e premia-

dos.  As categorias contempladas
no Capacete de Ouro 2017 são Fór-
mula 1, Fórmula Indy, Fórmula E,
Internacional Top, Internacional,
Stock Car, Fórmula 3 Brasil, Mer-
cedes-Benz Challenge CLA AMG,
Mercedes-Benz Challenge C250,
Nacional, Formação de Pilotos,
Kart, Revelação, Rali e Off Road.

O palco da 21ª edição do Capa-
cete de Ouro servirá para a come-
moração dos 50 anos da Mercedes-
AMG, dos títulos da Mercedes na
Fórmula 1, além da tradicional pre-
miação do Mercedes-Benz Challen-
ge. A Mercedes-Benz F1 ainda vai
fazer uma surpresa para os jovens
vencedores do Capacete de Ouro nas
categorias Kart e Revelação. 

Como nos últimos 20 anos,
o Capacete de Ouro terá vários
momentos especiais, como ho-
menagens aos novos pilotos ído-
los do automobilismo brasileiro;
a entrega surpresa de um Capa-

São cerca de 500 convidados para o Capacete de Ouro

cete Especial do estúdio de Alan
Mosca, com a criação de Raí
Caldato - o mesmo que fez o de-
sign do capacete de Lewis Ha-
milton este ano -; destaques para
o Rally dos Sertões e para a Fór-

mula E, além da apresentação de
toda a gama de pneus de automo-
bilismo da Pirelli, das categori-
as nacionais até a Fórmula 1.

Mais informações no site
www.racingonline.com.br
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