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Mercado eleva para 3,09%
projeção da inflação este ano
Bolsa Família será reajustado em
2018, diz ministro Osmar Terra
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Novo diretor-geral da PF defende
integração contra crime organizado

O mercado financeiro aumentou levemente a projeção
para a inflação este ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) passou de
3,08% na semana passada para
3,09%. Há quatro semanas, a
expectativa estava em 3%. A
projeção consta do boletim
Focus, publicação divulgada
na segunda-feira (13) no site

Bruno Araújo deixa
Ministério das Cidades
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Vinte e três dos 28 países
membros da União Européia
(UE) concordaram na segundafeira (13) em expandir significativamente sua cooperação
militar. Os ministros das Relações Exteriores e da Defesa
do bloco assinaram um documento em Bruxelas que deveria lançar as bases para uma
futura união de defesa europeia. A informação é da agência alemã DPA.
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Previsão do Tempo
Terça: Dia de sol
com algumas nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nuvens.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Presidente Michel Temer posa para fotos com alunos do
Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes
Foi lançado na segunda-feira
(13), no Rio de Janeiro, o Programa Emergencial de Ações Sociais que prevê investimento de
R$157 milhões para estimular a
participação de jovens em ativi-

dades esportivas, culturais e de
tecnologia, com o intuito de prevenir a violência na região metropolitana do Rio. O presidente
Michel Temer, o governador Luiz
Fernando Pezão e o prefeito Mar-

10º C

Dez atitudes que tiram direito
de dirigir antes dos 20 pontos
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Maria da Penha defende
ampliação do atendimento
especializado à mulher
Na última semana, o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica ganhou novas
regras, com mais direitos garantidos durante todo o processo. A
Lei 13.505, sancionada pelo presidente da República, Michel
Temer, adiciona itens à Lei Maria da Penha e traz novas condu-

Sebastian Vettel vence
na despedida de Massa
em Interlagos
O GP do Brasil teve todos os ingredientes de uma
grande corrida. Se Sebastian Vettel foi perfeito no S
do Senna, ganhando a ponta
depois de ultrapassar o pole
position, Valtteri Bottas,
Lewis Hamilton, largando
em último, também não
deixou por menos. Chegou
a liderar a corrida (ainda
dependendo de uma troca de
pneus) e terminou em quarto.
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tas para o atendimento policial e
para o trabalho de perícia.
Em entrevista à Agência Brasil a farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes, que
deu nome à lei, avaliou que, embora sejam positivas as alterações, essa
não deveria ser a maior preocupação dos governantes. Página 5

Marquez conquista seu
quarto título na Motogp

Noite

DÓLAR
Foto/ MotoGP

Turismo
Compra: 3,15
Venda:
3,42

EURO
Compra: 3,82
Venda:
3,82

OURO
Marc Marquez é o campeão de 2017

Circuito TRIDAY Series
2017: entrega de kit
termina nesta terça
A sexta e última etapa do
Circuito TRIDAY Series 2017
será nesta quarta-feira, feriado
de 15 de novembro, em São
Paulo. A Cidade Universitária
de São Paulo – USP, que sediou a etapa de abertura, será
também o palco do encerramento da temporada. Serão

500 competidores, sendo
que as inscrições acabaram
com duas semanas de antecedência, para as duas distâncias do evento, Sprint 750m de natação, 20km de
ciclismo e 5km de corrida
- e Olímpico - 1,5km/40km/
10km.
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Itapema (SC) marca retorno
de Maria Clara após
temporada nos EUA e prêmio

Sebastian Vettel
26º C

elogio ao governo Temer.
“Tenho a convicção, Sr. Presidente, que a serenidade da história
vai reconhecer no seu governo resultados profundamente positivos
para a sociedade brasileira. Receba
minha exoneração e meus agradecimentos”, finalizou Araújo, na carta, cuja autenticidade foi confirmada por sua assessoria.
Página 7

Esporte

Comercial
Compra: 3,29
Venda:
3,29

Compra: 122,07
Venda: 152,37

celo Crivella participaram da cerimônia de lançamento.
A ideia é ampliar os serviços
oferecidos em oito centros de
Referência de Assistência Social
(Cras) e seis centros de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas), além dos centros
que atendem moradores de rua.
Serão beneficiados jovens
inscritos no Cadastro Único dos
programas sociais do governo
federal. A expectativa é atender
50 mil crianças e adolescentes,
entre 6 e 17 anos, que vivem nos
complexos do Lins de Vasconcelos, do Alemão, da Penha e da Maré,
além das comunidades do Chapadão/Pedreira, Cidade de Deus, Vila
Kennedy e Rocinha, todos na capital, além da Baixada Fluminense e
do Complexo do Salgueiro, em
São Gonçalo.
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O ministro das Cidades, Bruno Araújo, entregou o cargo na
segunda-feira (13) ao presidente
Michel Temer. Em carta entregue
ao presidente, Araújo agradece a
confiança durante seu período à
frente da pasta, mas não explica o
motivo de sua saída. Ele elenca
algumas ações do ministério durante sua gestão e encerra com um

E acabou a temporada do
Mundial de Motovelocidade de
2017. Marc Marquez conquistou seu 4º título na categoria
principal, numa corrida vencida
pelo seu companheiro de equipe
Dani Pedrosa, seguido por Johan
Zarco. Agora o prodígio espanhol
da cidade de Cervera, de apenas
24 anos soma seis títulos mundiais, tornando-se o piloto mais jovem a obter tal êxito. De quebra
levou também o premio “BMW
Award” que é dado ao piloto que
somar mais pontos, contando-se
a posição no grid de largada. O
piloto bateu seu compatriota Maverick Viñales e levou para casa
um automóvel BMW série M,
zero quilometro.
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Foto/Divulgação

Vinte e três
países da UE
concordam
em criar uma
união militar

Foto/ Marcos Corrêa/PR

A imunidade adquirida por
uma infecção pelo vírus da dengue pode proteger contra o vírus da Zika. Em síntese esta foi
a conclusão de um estudo realizado pelo Instituto de Arboviroses da Universidade de
Wenzhow na China, em parceria com outras instituições.
Além disso, a pesquisa não encontrou evidências de interações entre as duas doenças. As
conclusões do estudo foram
publicadas na segunda-feira
(13) pela revista Nature Communications.
A revista é parte da Nature
Research - um banco de dados
internacional que reúne autores
e trabalhos científicos de todo
o mundo. Segundo o artigo, a
pesquisa tem um valor importante na busca por vacinas contra os
vírus dengue e zika. Página 3

Governo lança programa de
R$ 157 milhões para ações
sociais no Rio de Janeiro

Foto/ Scuderia Ferrari

Imunidade
adquirida pelo
vírus da dengue
pode proteger
contra o da zika

do Banco Central (BC) com
projeções para os principais indicadores econômicos.
Para 2018, a estimativa para
o IPCA, que era 4,02%, subiu
para 4,04%. As projeções para
2017 e 2018 permanecem abaixo do centro da meta de 4,50%,
que deve ser perseguida pelo
BC. Essa meta tem ainda um
intervalo de tolerância entre
3% e 6%.
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Maria Clara volta ao Circuito
nos EUA
A etapa de Itapema (SC), terceira da temporada 2017/2018 do
Circuito Brasileiro Open de vôlei
de praia, marcará o retorno de uma
das principais atletas do país na atualidade. Maria Clara Salgado, vicecampeã brasileira em 2007 e 14/

Brasileiro após sete meses
15, estará em ação após passar
os últimos sete meses nos Estados Unidos, onde disputou a liga
norte-americana da modalidade
(AVP) e foi eleita novata do ano
em eleição dos melhores da
temporada.
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SP-PREVCOM promove encontro
com prefeituras na capital
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Filho de um dos fundadores do PSDB, o [falecido] senador e
governador (SP) Mario Covas, o advogado e vereador Mario Covas segue dizendo que não dá procuração pra que o senador mineiro Aécio Neves fale em seu nome. Quanto a sair do partido,
deve atender os apelos pra permanecer.
PR E F E I T U RA ( S P )
Domingo, na eleição do diretório [PSDB - SP], o veterano exgovernador (SP) Goldman [grupo do Serra] disse que tá ‘tudo bem’
a relação dele com o ‘novel’ político Doria (PSDB), com quem
bateu-boca sobre recentemente. Agora, é somar experiências e
‘construir o futuro’ do Brasil.
A S S E MB L E I A ( S P )
Reeleito presidente do diretório paulista do PSDB, o médico
[como o governador e agora candidato de fato à Presidência Alckmin] e deputado [libanês de nascimento] Pedro Tobias deu
aula de como dominar o comando de um partido que em nível
nacional tá em ‘guerra civil’.
GOVERNO (SP)
A história de que o ex-integrante do Supremo [Joaquim Barbosa] pode aceitar ser candidato à Presidência da República pelo
PSB do [ainda] vice-governador, mas já governador de fato Márcio França, não agrada políticos tradicionais que querem protagonismo pra Aldo Rebelo [ex-PC do B].
PA R T I D O S
Enquanto o PSDB começa o desembarque [pelas portas do
fundo] do governo Temer (PMDB), quem deita e rola no comando paulista do agora ex-PP [Progressistas], credenciando-se pra
ser líder nacional, é o jovem [completou 35 de idade] deputado
federal e presidente (SP) ...
POLÍTICOS
... Mussi. No dia 11, recebeu [Fazenda Santa Rosa - SP] o governador Alckmin (PSDB), o vice e virtual futuro França (PSB),
o prefeito paulistano Doria (PSDB), o senador e ex-governador
(PSDB) Serra, o refundador e dono (PSD), ministro
[Comunicações] Kassab, o senador (PI) ...
B R AS I L E I R O S
... Ciro Nogueira [presidente nacional do Progressistas], o deputado federal (PT) Sanches [ex-presidente do Corinthians] e
o colega [querendo candidatura a vice-governador ou Senado]
Rodrigo [DEM], mais os deputados [líderes na ALESP] Olim
[Progressistas] e Rogério Nogueira [DEM]; ...
SÃO
... além de dezenas de prefeitos e vereadores. Mussi [ex-PV] tá
se consolidando como o maior líder paulista pós-Maluf e começa a pintar como um dos mais jovens líderes nacionais do partido. Até o veteraníssimo Curiati [10 mandatos na ALESP com quase
90 anos] tá impressionado.
PA U L O
... No PPS, do dono nacional e ex-comunista Freire, não é
bem visto pelos que tem história colocar a legenda à disposição
de um comunicador como Huck [Globo tv], que teria mais a ver
com os ‘caldeirões’ feitos de ‘latas velhas’ pra ‘realimentar’ políticas populares-populistas
EDITOR
O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna [diária]
de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via
das liberdades possíveis. Na Internet, é uma das pioneiras [desde
1996]. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política de São Paulo [Brasil]
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A Fundação de Previdência
Complementar do Estado de São
Paulo (SP-PREVCOM) realizará reunião técnica com representantes de mais de 30 prefeituras
para discutir a criação e implantação de fundo multipatrocinado de previdência complementar para servidores públicos municipais.
O encontro será realizado no
próximo dia 21 de novembro, às
10 horas, na sede da Fundação,
na capital paulista. O tema
é peça-chave da reforma que tramita no Congresso Nacional e
terá participação do presidente
da SP-PREVCOM, Carlos Henrique Flory, e Newton Conde,
diretor da Conde Consultoria
Atuarial, especialista em ciências atuariais.
A reunião técnica terá ainda
apresentação da advogada Maga-

dar Briguet, coordenadora técnica da ABCPREV Gestão e Formação Previdenciárias, responsável pela elaboração de projetos de reorganização de quadros
de pessoal com sólido conhecimento em legislação de carreiras de servidores públicos.
Na programação, está prevista também uma exposição da
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar
(PREVIC), órgão fiscalizador do
sistema de previdência complementar,
Os principais pontos a serem
abordados são a criação de fundo multipatrocinado que reúna
vários municípios sob a gestão
da SP-PREVCOM, as mudanças
aguardadas da reforma previdenciária, projeções atuariais, normas e legislação específicas para
implantação de previdência

complementar e ajustes da legislação municipal necessários
para sua implementação.
Além do suporte da ABCPREV, o evento conta também
com o apoio da Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios
(APEPREM).
A SP-PREVCOM
A SP-PREVCOM é uma entidade de direito privado, sem
fins lucrativos, vinculada à Secretaria da Fazenda estadual.
Responsável pela gestão da previdência complementar dos servidores do Estado de São Paulo,
a Fundação é pioneira na implantação do sistema do beneficio
para funcionários públicos.
A instituição foi também a
primeira a obter autorização para
firmar convênios de gestão de

planos de previdência complementar de servidores de outros
Estados, municípios e da União.
Atualmente, o fundo tem cerca
de 21 mil participantes e patrimônio de R$ 772 milhões.
Serviço
‘Previdência Complementar para servidores municipais’
Participantes: Representantes de entidades municipais de
previdência do Estado de São
Paulo
Dia: 21/11/2017 às 10h
Onde: Sede da SP-PREVCOM (Avenida Brigadeiro Luís
Antônio, 2701, 2º andar, Jardim
Paulista, São Paulo - SP)
Inscrições:
pelo
emailcomunicacao@spprevcom.com.br(nome,
entidade, cargo e telefone de
contato)

Dez atitudes que tiram direito de
dirigir antes dos 20 pontos
Você sabia que uma única infração gravíssima pode causar a
suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH)? Com
as novas regras, que começaram
a valer em todo o Brasil no dia 1º
de novembro, o período mínimo
de suspensão para quem comete
essas infrações dobrou, passando de um para dois meses.
Além disso, o número de
motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
suspensa está subindo. De 2015
para 2017, o crescimento foi de
50% no Estado de São Paulo,
considerando a média mensal
nos dois anos.
Por conta disso, o Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo (Detran.SP) alerta
para dez atitudes que tiram o direito de dirigir dos motoristas
mesmo sem atingir 20 pontos
no período de um ano:
Dirigir depois de beber:
multa de R$ 2.934,70 e suspen-

são da CNH por 12 meses;
Recusar o teste do bafômetro: multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH por 12 meses;
Ultrapassar entre veículos
que estão transitando em sentidos opostos: multa de R$
2.934,70 e suspensão da CNH de
2 a 8 meses;
Disputar corrida (racha):
multa de R$ 2.934,70 e suspensão da CNH de 2 a 8 meses;
Deixar de prestar ou providenciar socorro à vítima ou de
evitar perigo para o trânsito em
caso de envolvimento em acidente de trânsito: multa de R$
1.467,35 e suspensão da CNH de
2 a 8 meses;
Transitar em velocidade acima de 50% à máxima permitida:
multa de R$ 880,41 e suspensão
da CNH de 2 a 8 meses;
Fugir de bloqueio policial:
multa de R$ 293,47 e suspensão
da CNH de 2 a 8 meses;
Pilotar moto sem capacete

ou vestuário adequado: multa de
R$ R$ 293,47 e suspensão da
CNH de 2 a 8 meses;
Pilotar moto com os faróis
apagados: multa de R$ 293,47 e
suspensão da CNH de 2 a 8 meses;
Transportar na moto crianças
com menos de 7 anos: multa de
R$ 293,47 e suspensão da CNH
de 2 a 8 meses;
Como recorrer
Quem cometer uma dessas
infrações, vai ser notificado pelo
Detran.SP sobre a abertura do
processo e terá o direito de apresentar defesa, conforme garante a legislação federal. O recurso, a todas as instâncias, pode ser
apresentado de forma 100% online no portal do Detran.SP.
Caso os recursos não sejam
aceitos, assim que tiver a suspensão decretada, o motorista deve
entregar a habilitação e, a partir
de então, cumprir a pena estabelecida. Também é necessário

passar por um curso de reciclagem com carga horária de 30
horas. Depois de cumprir a suspensão o certificado do curso
deve ser apresentado ao
Detran.SP para ter de volta o direito de dirigir.
Mudança de atitude pode
evitar acidentes
O fator humano é o principal causador de fatalidades no
trânsito. Segundo dados do Infosiga SP, banco de dados do Movimento Paulista de Segurança
no Trânsito, 94% dos acidentes
com mortes são causados por
imprudência.
“Com uma simples mudança
de atitude, muitos acidentes poderiam ser evitados. Por isso, a
conscientização dos motoristas é
fundamental. Além disso, a fiscalização de trânsito pelos diversos
órgãos autuadores deve ser constante”, avalia Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

Ag. Paulista de Tec. dos Agronegócios
tem vagas para pesquisador científico
Estão abertas as inscrições
para o concurso público para
pesquisador científico nível I na
Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios (Apta), da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. As inscrições podem
ser feitas até 7 de dezembro e
a taxa de inscrição é de R$ 87,73
e o salário é de R$ 4.173,85.

Ao todo, serão oferecidas 33
vagas para as áreas de agronomia,
zootecnia, medicina veterinária,
engenharia de alimentos, engenharia agrícola, engenharia química,
engenharia mecânica, engenharia
de pesca, biomedicina, biologia,
química, farmácia, estatística e
economia. As especializações pertinentes para cada cargo podem ser

consultadas no edital.
Os interessados devem fazer
as inscrições no Departamento
de Gestão Estratégica, do Centro de Recursos Humanos da
Apta, na Avenida Barão de Itapura, 1.481, Campinas – SP, ou na
sede do Instituto Biológico, na
Avenida Conselheiro Rodrigues
Alves, 1252, São Paulo – SP.

A prova será dissertativa e
em duas partes: uma sobre conhecimentos básicos no campo da agricultura, zootecnia e
alimentos; e outra sobre conhecimentos específicos, de
acordo com a área de especialização do candidato. Haverá
ainda prova de arguição oral e
avaliação de títulos.

Fuvest: Confira a relação
candidato/vaga da USP 2018
O vestibular da Universidade de São Paulo (USP) 2018
contará com 137.581 candidatos inscritos, que disputarão
8.402 vagas distribuídas em 182
cursos de graduação. Outras
2.745 vagas são disponibilizadas
ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O processo de
ingresso por esse sistema é administrado pela Pró-Reitoria de

Graduação da USP.
Neste ano, o vestibular conta com algumas novidades,
como a inclusão de duas novas
graduações: Medicina, em Bauru, e Biotecnologia, em São Paulo, e a reserva de vagas para alunos oriundos de escolas públicas e para os autodeclarados pretos, pardos e indígenas.
Sediado na Faculdade de
Odontologia de Bauru (FOB), o

curso de Medicina é o segundo
mais concorrido do processo de
seleção da Fuvest 2018, com
105,9 candidatos para uma vaga.
Um curso inédito da USP, a
graduação em Biotecnologia é
oferecida pela Escola de Artes,
Ciências e Humanidades (EACH),
em São Paulo. A formação interdisciplinar busca preparar os estudantes para o desenvolvimento
de atividades de pesquisa, desen-

volvimento tecnológico e inovação nas áreas de biotecnologia da
saúde e da agroindústria. Quase
dez candidatos para uma vaga concorrerão a esse novo curso.
Os locais de prova da 1ª fase
serão divulgados no site da Fuvest dia 17 de novembro. A primeira etapa do vestibular será no
dia 26 de novembro e a segunda
fase ocorre entre os dias 7 e 9
de janeiro de 2018.

Prefeitura recebe doação de sistema
para monitoramento de veículos
A Prefeitura recebeu, na segunda-feira (13), a doação sem
contrapartidas de serviços de
rastreamento e monitoramento
de veículos da empresa Sat
Company, até o ano de 2020, no
valor de R$ 5.632.800.
Os 1.500 rastreadores, cedidos em comodato, serão utilizados na frota própria da Prefeitura, em carros que atendem principalmente às atividades das secretarias de Prefeituras Regionais, Saúde, Educação e Assistência e Desenvolvimento Social. Automóveis utilizados para
serviços de limpeza, poda de ár-

vores e outros serviços também
podem receber o sistema.
Com o rastreamento, a Prefeitura poderá identificar eventuais casos de mau uso, saber
onde estão os veículos, em que
velocidade trafegam e para qual
fim estão sendo usados. Além
de otimizar o uso da frota, aumentar a eficiência e a transparência no uso dos automóveis, com os rastreadores é
possível obter o registro do
histórico das rotas, compor
relatórios e realizar auditorias internas com mais facilidade. “Ganharemos em eficiência

logística, com uso mais estratégico e certamente a inibição do
uso de veículos de maneira equivocada”, afirma Paulo Uebel,
secretário de Gestão.
Economia de recursos
Atualmente, a Prefeitura
conta com uma frota de 2.522
veículos próprios e 1.785 locados e está trabalhando para reduzir o número de automóveis
próprios e devolver os alugados.
Até o fim deste ano, vai desmobilizar cerca de 1.300 veículos,
entre os devolvidos nos contratos vigentes e a venda dos car-

ros próprios. A economia potencial prevista será de aproximadamente R$ 100 milhões por
ano. Equipamentos que atendem
à população não serão afetados,
como ambulâncias e a frota da
Guarda Civil.
Outra medida adotada para
viabilizar a redução de custos é
a utilização, desde o mês de julho, do aplicativo da 99 Táxis,
para o transporte de agentes públicos da administração direta e
indireta. A empresa foi a vencedora da licitação e apresentou o
menor preço por quilometragem
(R$ 2,46 por km).

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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Mercado eleva para 3,09%
projeção da inflação este ano
O mercado financeiro aumentou levemente a projeção
para a inflação este ano. A estimativa para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) passou de 3,08% na semana passada para 3,09%. Há
quatro semanas, a expectativa
estava em 3%. A projeção consta do boletim Focus, publicação
divulgada na segunda-feira (13)

no site do Banco Central (BC)
com projeções para os principais
indicadores econômicos.
Para 2018, a estimativa para
o IPCA, que era 4,02%, subiu
para 4,04%. As projeções para
2017 e 2018 permanecem abaixo do centro da meta de 4,50%,
que deve ser perseguida pelo BC.
Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%.

Para alcançar a meta, o BC
usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 7,5% ao
ano. A expectativa do mercado financeiro para a Selic ao
final de 2017 e de 2018 segue em 7% ao ano. A última
reunião do ano do Comitê de
Política Monetária (Copom),
responsável por estabelecer a

meta para a taxa Selic, está agendada para os dias 5 e 6 de dezembro.
A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, foi mantida em 0,73% este
ano. Para 2018, a estimativa de
expansão se manteve em 2,50%.
(Agencia Brasil)

Governo lança programa de R$ 157 mi
para ações sociais no Rio de Janeiro
Foi lançado na segunda-feira (13), no Rio de Janeiro, o Programa Emergencial de Ações
Sociais que prevê investimento
de R$157 milhões para estimular a participação de jovens em
atividades esportivas, culturais e
de tecnologia, com o intuito de
prevenir a violência na região metropolitana do Rio. O presidente
Michel Temer, o governador Luiz
Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella participaram da cerimônia de lançamento.
A ideia é ampliar os serviços
oferecidos em oito cen tros de
Referência de Assistência Social
(Cras) e seis centros de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas), além dos centros
que atendem moradores de rua.
Serão beneficiados jovens
inscritos no Cadastro Único dos
programas sociais do governo
federal. A expectativa é atender
50 mil crianças e adolescentes,
entre 6 e 17 anos, que vivem nos
complexos do Lins de Vasconcelos, do Alemão, da Penha e da
Maré, além das comunidades do
Chapadão/Pedreira, Cidade de
Deus, Vila Kennedy e Rocinha,
todos na capital, além da Baixada Fluminense e do Complexo
do Salgueiro, em São Gonçalo.
O decreto que institui o programa foi assinado pelo presidente, governador e o prefeito.

“O importante é que esses
jovens tenham a oportunidade
não só de ter uma atividade esportiva, desenvolver as suas aptidões, suas habilidades, como
também deles terem um acesso
a um ensino diferenciado de informática. Que eles tenham
oportunidade de vida. A palavra
é oportunidade”, disse o ministro dos Desenvolvimento Social, Osmar Terra, durante a cerimônia realizada no Centro de
Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan).
Segundo ele, atualmente
2.500 crianças são atendidas por
unidades militares no Rio, em
espaços como o Cefan. “A gente pode chegar rapidamente a 10
mil, nos primeiros dois meses,
e chegar a 50 mil lá para março
ou abril. O ministro [do Esporte, Leonardo] Picciani está promovendo uma parceria com os
clubes de futebol e com as vilas
olímpicas. Mas sempre associado ao ensino de informática. A
gente quer que eles saiam capacitados [em informática] para
qualquer emprego, nós vamos
oferecer também, para os jovens
que se destacarem, a possibilidade de a prefeitura acompanhar e
nós financiarmos na modalidade
de microcrédito, para startups,
para desenvolverem aplicativos”.
Terra explicou que o progra-

ma prevê o esforço de seis ministérios. Além das ações específicas, como a compra de uniformes e material esportivo e a
contratação de professores,
cada pasta vai desenvolver ações
paralelas e serão investidos, ao
todo, cerca de R$ 200 milhões
até meados do ano que vem.
O Ministério da Educação
vai entrar com R$ 22,5 milhões
para 1 mil escolas oferecerem
atividades complementares nos
fins de semana, “para as escolas
se transformarem em centros
comunitários, para atividades nos
fins de semana para atividades de
cultura, esporte e lazer”. Segundo o ministro, o Banco do Brasil doou 600 computadores para
o programa e outras instituições
vão doar mais máquinas, além de
uma parceria com a Microsoft e
a Google para fazer os cursos.
Outra parceria é com a rede hoteleira, que se comprometeu a
reservar 10% dos empregos para
os jovens que participarem dos
programas.
O presidente Michel Temer
destacou a integração de todos
os órgãos envolvidos para o bom
andamento do programa. “Quando nós percebemos que todos
esses setores estão reunificados,
estão trabalhando juntos, nós
podemos dizer sempre que o
Brasil tem jeito e cada vez mais

futuro. Não tenho a menor dúvida deste fato. Por isso, uso a palavra integração para sensibilizar
os nossos jovens. Nós, dentro
de algum tempo, estaremos fora.
E os jovens cada vez mais no interior de todas as atividades da
iniciativa privada e do poder público. Então que nós devemos
fazer é incentivar essa cooperação entre todos, essa integração
extraordinária”.
O governador Luiz Fernando
Pezão lembrou o trabalho iniciado na década de 80, quando foram criados os centros Integrados de Educação Pública (Cieps)
para educação integrada.
“Quando cheguei aqui em
2007, encontrei os Cieps abandonados. Se nós tivéssemos
dado continuidade, eram verdadeiras fábricas de jovens que
seriam hoje cientistas, atletas,
porque eles eram concebidos
com piscinas, esporte, animadores culturais, horário integral,
cinco refeições. Esse é o investimento que a gente tem que fazer. Não tem outro que a gente
tenha que fazer”.
Também participaram da cerimônia os ministros da Justiça,
Torquato Jardim; da Cultura, Sérgio Sá Leitão; do Esporte, Leonardo Picciani; e a ministra dos
Direitos Humanos, Luislinda
Valois. (Agencia Brasil)

Mais de 1,5 milhão de pessoas vão fazer
exame que certifica conclusão de estudos
No próximo domingo (19),
mais de 1,5 milhão de estudantes vão participar do Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (Encceja), que é direcionado aos alunos que não concluíram os estudos na idade adequada. A prova será feita por 301,5
mil candidatos que desejam a
certificação para o ensino fundamental e 1,2 milhão para o
ensino médio. O exame será
aplicado em 564 municípios distribuídos em todos os estados.
O acesso ao cartão de informação já foi liberado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na semana passada.
O documento informa o número de inscrição; a data, hora e
local das provas; a opção de língua estrangeira escolhida e os
atendimentos específicos ou
especializados, caso tenham
sido solicitados.
A partir deste ano, a certificação de conclusão do ensino
médio voltou a ser realizado pelo
Encceja, em parceria com estados e municípios. Até o ano passado, os estudantes com mais de
18 anos usavam o desempenho
obtido no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) para rece-

ber o diploma do ensino médio.
No domingo (12), o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciou que os alunos que
fizerem a prova do Encceja deste ano e obtiverem nota mínima
terão gratuidade garantida na inscrição do Enem no ano que vem.
Provas
O Encceja será realizado em
dois turnos. Pela manhã, os portões abrem às 8h e fecham às
8h45 e as provas serão realizadas das 9h às 13h. No turno vespertino, a abertura dos portões
será às 14h30, com fechamento
às 15h15 e prova das 15h30 às

20h30. Os estudantes devem ficar atentos, já que o horário a ser
seguido é o oficial de Brasília.
As provas objetivas terão 30
questões de múltipla escolha
cada, tanto para ensino fundamental quanto para ensino médio. Para obter o certificado ou a
declaração de proficiência, o participante deve fazer, no mínimo,
100 dos 200 pontos possíveis em
cada uma das áreas de conhecimento. Os candidatos também
deverão fazer uma redação em que
é necessário alcançar nota igual
ou superior a cinco pontos, em
uma escala que varia de zero a dez.
(Agencia Brasil)

Confiança de industriais do agronegócio
paulista cresce no terceiro trimestre
Os empresários da indústria
de transformação paulista do
setor do agronegócio estão mais
confiantes no avanço de suas atividades. Segundo a pesquisa do
Departamento do Agronegócio
da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Deagro/
Fiesp) e da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o
Índice de Confiança do Agronegócio (ICAgro) aumentou 6,7
pontos no terceiro trimestre deste ano na comparação com o segundo trimestre, e atingiu 99,1
pontos.
Em nota, a Fiesp diz que, apesar da melhora, a pontuação está
abaixo da registrada em 2016
(106,3 pontos). Pela metodolo-

gia, a interpretação que se dá na
medição inferior a 100 pontos
é de baixo grau de confiança. O
levantamento mostra, porém,
recuperação do indicador em
todos os segmentos pesquisados.
No segmento chamado “da
porteira”, relacionado aos insumos agropecuários, a percepção
dos empresários indicou 104,8
pontos, com elevação de 11 pontos. O gerente do Deagro, Antonio Carlos Costa, disse que a
queda na cotação das principais
commodities (produtos primários com cotação no mercado internacional ), como soja e milho, deixou o setor com dúvidas
sobre o escoamento dos insu-

mos e fertilizantes. “Porém, à
medida que o plantio da safra de
verão se aproximou, porém, as
negociações voltaram a ocorrer”, ressaltou Costa.
No caso dos industriais “depois da porteira” (como os responsáveis por alimentos e tradings), houve crescimento de
5,8 pontos na confiança, passando para 102,7 pontos. “Embora
as condições do mercado brasileiro ainda não sejam ideais, a
continuidade do processo de
ajuste econômico segue inspirando confiança”, explicou Costa. Ele disse que o setor deve
continuar sendo beneficiado no
ano que vem pela recuperação do
poder de compra do consumidor.

A confiança do produtor
agropecuário também cresceu
(5,9 pontos), embora continue
abaixo de 100 pontos (93,2 pontos).
Em relação aos pecuaristas,
o aumento foi bem mais expressivo: 14 pontos, atingindo os
94,2 pontos após a pior marca
da série histórica no segundo trimestre (80,2 pontos). Costa
lembrou que, nesse período, o
setor tinha sofrido o impacto da
Operação Carne Fraca e havia
incertezas diante dos efeitos da
delação de diretores do grupo
JBS. Ele disse que o ânimo foi
recuperado diante da melhora
dos preços do boi no mercado
internacional. (Agencia Brasil)

Bolsa Família será reajustado em
2018, diz ministro Osmar Terra
O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, afirmou na
segunda-feira (13) que o governo
pretende reajustar o valor do Bolsa Família no próximo ano.

“No ano que vem, queremos
aumentar alguma coisa acima da
inflação, pode ser 0,5%, 1%, o
que estiver dando em março ou
abril. Ainda estamos definindo”,

disse à imprensa após participar
do lançamento do Programa
Emergencial de Ações Sociais
para a cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com o ministro, o

fato de a inflação estar mais baixa
propicia o aumento do valor do
benefício, concedido a 13,5 milhões de famílias, de acordo com
o ministério. (Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Mude seu conceito
sobre “fracasso”.
Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.
Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua credencial VIP para terça-feira (14/11), na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos
modelos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e
ganhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para
atingir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Imunidade adquirida pelo
vírus da dengue pode
proteger contra o da zika
A imunidade adquirida por uma infecção pelo vírus da dengue
pode proteger contra o vírus da Zika. Em síntese esta foi a conclusão de um estudo realizado pelo Instituto de Arboviroses da
Universidade de Wenzhow na China, em parceria com outras instituições. Além disso, a pesquisa não encontrou evidências de
interações entre as duas doenças. As conclusões do estudo foram publicadas na segunda-feira (13) pela revista Nature Communications.
A revista é parte da Nature Research - um banco de dados
internacional que reúne autores e trabalhos científicos de todo o
mundo. Segundo o artigo, a pesquisa tem um valor importante na
busca por vacinas contra os vírus dengue e zika.
O estudo utilizou camundongos como cobaias e observou que
os animais que tiveram dengue desenvolveram a chamada proteção cruzada - termo utilizado para referir-se à transferência de
microrganismos. Além disso foram observadas a presença de
linfócitos - T CD8 - células de defesa que se formaram após a
combinação dos vírus da dengue e da zika.
Os animais foram divididos em dois grupos: um que havia sido
infectado inicialmente com o vírus da dengue, após recuperados
foram infectados com o vírus da Zika; e um segundo grupo foi
infectado pelo Zika sem ter tido uma infecção prévia de dengue.
Nos resultados, o grupo com infecção anterior de dengue
apresentou uma carga reduzida de Zika no organismo: sangue nos
tecidos e no cérebro.
A imunidade adquirida em cobaias que tiveram o vírus da Dengue, e depois foram expostos ao vírus da Zika, também mostrou
que a Dengue não seria potencializadora de infecções mais graves de Zika. A tese de que a interação entre as duas doenças provocaria casos graves de Zika foi levantada no início da epidemia
de Zika no Brasil, em 2015.
A hipótese caiu por terra e agora os pesquisadores acreditam
que uma infecção anterior por Dengue pode impedir casos graves de contaminação pelo Zika ou até mesmo a microcefalia em
bebês gerados por mães que tiveram Zika na gestação.
Uma das conclusões dos pesquisadores é que a presença de
anticorpos por uma infecção de Dengue, pode explicar por que
nem toda mulher com Zika transmite a doença para o bebê e também por que algumas pessoas podem ter sido infectadas com
Zika e nunca terem desenvolvido a doença.
A descoberta da ação dos linfócitos T CD8 presente na defesa das infecções pelos vírus Dengue e Zika pode dar novos rumos às pesquisas com vacinas em andamento. Até agora, segundo o artigo a maioria dos testes com vacinas, atuam somente
contra os linfócitos B - que produzem anticorpos após o contato
com uma infecção. As células do tipo T têm uma ação direta sobre o microrganismo, agindo antes da infecção.
O trabalho foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores
chefiado por Jinsheng Wen, da Universidade de Wenshou e teve
parceria de outras universidades como o Instituto La Jolla de
Alergia e Imunologia da Califórnia. (Agencia Brasil)

Vinte e três países da UE
concordam em criar uma
união militar
Vinte e três dos 28 países membros da União Européia (UE)
concordaram na segunda-feira (13) em expandir significativamente sua cooperação militar. Os ministros das Relações Exteriores
e da Defesa do bloco assinaram um documento em Bruxelas que
deveria lançar as bases para uma futura união de defesa europeia.
A informação é da agência alemã DPA.
Segundo os líderes, a decisão de criar uma união de defesa europeia visa tornar a UE menos dependente dos Estados Unidos e fortalecer a cooperação entre parceiros europeus em projetos militares.
“É importante para nós assumir uma posição independente, [principalmente] após a eleição do presidente dos EUA (Donald Trump).
Assim, se houver uma crise no nosso bairro, devemos ser capazes
de agir”, disse a ministra da Defesa alemã, Ursula van der Leyen.
O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Sigmar Gabriel, falou da união como um “marco no desenvolvimento europeu”. A cooperação projetada é “um grande passo em direção à
independência e ao fortalecimento da política de segurança e
defesa da UE”, ressaltou.
Projetos militares conjuntos
Com a assinatura do documento, os 23 países europeus também se comprometeram a respeitar 20 condições específicas
para a sua participação na futura união de defesa, incluindo um
aumento periódico das despesas militares, a participação em projetos militares conjuntos e o contributo dos soldados para a forças de reação rápida da UE.
Esses últimos grupos foram criados em 2007, com o nome
de Combat Groups (Grupos de Combte), mas até agora eles nunca entraram em ação.
Entre os países que não participarão do novo projeto de cooperação militar estão o Reino Unido e a Dinamarca. O Reino Unido porque pretende deixar a UE em 2019 e a Dinamarca não participa na política europeia comum de segurança e defesa. Os restantes três parceiros da UE que não assinaram - Irlanda, Malta e Portugal - ainda não decidiram se participarão ou não da união militar.
Oficialmente, o novo projeto, chamado “cooperação permanente estruturada”, está programado para começar em dezembro. Provavelmente, os primeiros projetos concretos a serem
executados referem-se à criação de um comando sanitário europeu e centros de conexão logística para o transporte de tropas e
equipamentos. (Agencia Brasil)
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STF julgará habeas corpus de
Palocci na próxima semana
Em manifestação,
advogados defendem
no Rio mais acesso à
Justiça do Trabalho
Advogados realizaram na
segunda-feira (13) uma manifestação em frente à sede do
Tribunal Regional do Trabalho
do Rio de Janeiro (TRT-RJ),
defendem a ampliação do acesso à Justiça do Trabalho. No
ato, que contou com a presença de magistrados e membros
do Ministério Público do Trabalho, os advogados defenderam a liberdade de interpretação dos juízes.
Diretor do Sindicato dos
Advogados do Rio de Janeiro,
Sergio Batalha criticou a reforma trabalhista que entrou em
vigor no último sábado (11),
afirmando que os tribunais precisam dar às leis uma interpretação que não prejudique o
acesso do trabalhador à Justiça.
“Se você privar o trabalhador disso. por receio de ser
condenado em honorários advocatícios, você impede a função social da Justiça do Trabalho”, disse o advogado, que cita
a possibilidade de custas serem
cobradas do reclamante, caso
ele se ausente de uma audiência sem motivo legalmente justificável, mesmo se for beneficiário da Justiça gratuita.
Batalha criticou também a
definição do patamar de 40%
do teto do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) como
renda máxima para ter acesso
à justiça gratuita. “A gratuidade de justiça não é só para as
pessoas pobres, é para a pessoa que não pode arcar com
esses custos sem prejudicar o
seu sustento. Às vezes, o trabalhador pode ganhar R$ 4 mil,
R$ 5 mil e ter a sua renda comprometida”, afirmou o advogado, que defendeu a liberdade de
interpretação dos juízes. “O
magistrado vai interpretar a lei
com a Constituição na mão.
Essa lei não é uma superlei, é
uma lei como outra qualquer,
abaixo da Constituição.”
A presidente da Associação
de Magistrados da Justiça do
Trabalho do Rio de Janeiro

(Amatra-1), Cléa Couto, esteve no ato e afirmou que os juízes vão seguir a lei da reforma, mas também a Constituição. “Juramos que vamos seguir a Constituição e as leis da
República. É impossível um
juiz não cumprir as normas. A
gente tem essa ordem: primeiro a Constituição, depois, as
leis.”
Cléa Couto destacou que a
Justiça do Trabalho é importante por equilibrar as relações
entre o capital e o trabalho e
afirmou que extingui-la ou intimidá-la traz prejuízos à população. “É a mesma coisa que
falar que vamos acabar com a
justiça criminal no cenário em
que vivemos hoje. O que você
diria? É terra de ninguém, bangue-bangue. A mesma coisa vai
acontecer se a Justiça do Trabalho tiver fim”.
Um dia antes de a reforma
entrar em vigor, o ministro do
Trabalho, Ronaldo Nogueira,
afirmou que a reforma consolida direitos, promove segurança jurídica e gera empregos.
“O Brasil que trabalha, que quer
crescer, comemora a entrada
em vigor da lei da modernização trabalhista”, disse. “Com a
modernização trabalhista, iniciamos um novo tempo: o tempo de mais empregos, de mais
esperança e de otimismo.”
No sábado, dia em que a reforma entrou em vigor, o presidente Michel Temer defendeu as mudanças em pronunciamento divulgado nas redes
sociais. “A nova lei amplia os
horizontes para quem procura
um emprego e para quem está
empregado”, afirmou Temer.
Para o presidente, as novas
regras conectam o mundo do
trabalho no Brasil ao século
21 e atraem expectativa positiva de jovens e estudantes.
Temer destacou a introdução
da jornada parcial, o trabalho
remoto, o intermitente e a
regularização de ocupações
antes não regulamentadas.
(Agencia Brasil)

Após ação de
reintegração, famílias
deixam área ocupada
na Grande SP
Cerca de 150 pessoas foram despejadas na segundafeira (13) da Ocupação Coração
Valente, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Com
a chegada da polícia, os moradores deixaram o local pacificamente. Após a desocupação, os
barracos foram derrubados com
a ajuda de escavadeiras.
A ordem de reintegração de
posse contra as famílias que
estavam há quatro meses na
área havia sido determinada
pelo juiz Paulo Eduardo Marsiglia, da 1ª Vara Cível da cidade, no último dia 29 de setembro. O despejo atendeu a um
pedido da prefeitura de Ferraz
de Vasconcelos que afirma que
o terreno está em uma área de
preservação ambiental.
O magistrado não atendeu
aos apelos dos ocupantes para
que fosse feita uma tentativa de
conciliação. “A ninguém é dado
invadir propriedade alheia e
praticar atos de esbulho simplesmente porque o imóvel
está ‘abandonado’, ermo, etc.
Ora, trata-se de imóvel aparentemente de preservação permanente em que o poder de

polícia municipal está legitimado a evitar ocupações irregulares por imperativo legal”,
enfatizou Marsiglia em sua decisão.
Segundo um dos membros
da associação comunitária,
Moisés Paixão, as famílias esperam agora algum auxílio da
administração municipal. “Ainda não deram auxílio para ninguém. Teve gente que desmaiou, desesperado, por não
saber para onde vai, se vai para
debaixo da ponte”, ressaltou.
A prefeitura de Ferraz de
Vasconcelos divulgou uma nota
em que diz que disponibilizou
caminhões e funcionários para
remoção dos pertences dos moradores. De acordo com o comunicado, a administração municipal auxiliou no processo de
desocupação, apesar de se tratar
de uma área particular, pelo fato
do terreno ser parte de uma área
de proteção permanente.
Ainda de acordo com a prefeitura, o proprietário pretende evitar novas ocupações cercando a
área e desenvolvendo um projeto
para a instalação de um polo industrial no local. (Agencia Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima semana, na quinta-feria
(23), o julgamento sobre o pedido de liberdade feito pela
defesa do ex-ministro Antonio
Palocci, preso desde setembro
do ano passado em função das
investigações da Operação
Lava Jato. O julgamento será
decisivo para manter a validade das prisões preventivas que

foram decretadas pelo juiz federal Sério Moro e o ministro
Edson Fachin.
Em maio, Fachin rejeitou
individualmente o pedido de
liberdade e enviou o caso ao
pleno para tentar obter apoio da
Corte para manter as prisões na
Lava Jato. Fachin é relator das
ações da operação no colegiado e foi derrotado, por maioria,
na votação que concedeu liber-

dade ao ex-ministro José Dirceu, em maio. Antes da decisão que beneficiou Dirceu, os
empresários José Carlos Bumlai e o ex-tesoureiro do PP
João Claudio Genú foram soltos por decisão da Turma.
Na decisão em que negou
liberdade provisoriamente a
Palocci, Fachin entendeu que
não há nenhuma ilegalidade na
decisão do juiz federal Sérgio

Moro, que determinou a prisão. “O deferimento de liminar
em habeas corpus constitui
medida excepcional por sua
própria natureza, que somente
se justifica quando a situação
demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede
de cognição, não se confirmou”, afirmou o ministro.
(Agencia Brasil)

Chuvas estabilizam reservatórios
do DF, mas nível continua baixo
Com as chuvas que caíram
nos últimos dias, a Agência
Reguladora de Águas, Energia
e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) informou
que o nível dos reservatórios
da região estabilizou, mas ainda continua baixo. De acordo

com o órgão, ainda é necessário mais chuva para recuperar
os mananciais de maneira satisfatória para que os brasilienses possam enfrentar o período
de seca em 2018.
De dezembro de 2016 até
outubro de 2017, o maior nível

registrado na Barragem do Descoberto foi 56,4% e o menor
foi 6,2%. Atualmente está em
6,9%. A previsão é de que, até o
final de novembro, o reservatório atinja 12%. Já na Barragem
de Santa Maria, o maior nível
registrado foi de 52,9% e o me-

nor foi 21,8%. O atual nível do
reservatório é de 23%
De acordo com o Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que até sextafeira (17) haja possibilidade de
chuva em regiões isoladas.
(Agencia Brasil)

Novo diretor-geral da PF defende
integração contra crime organizado
O novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Fernando Segóvia, defendeu na segunda-feira (13), em Vitória (ES), a necessidade de maior integração entre
os órgãos federais e estaduais
para que o Estado possa enfrentar as organizações criminosas e
melhorar a segurança pública.
“Estamos começando um trabalho conjunto que será de muita
valia para a população”, disse Segóvia, em entrevista ao lado do
governador do Espírito Santo, Fernando Hartung (PMDB). “É um

novo momento da administração
da Polícia Federal e sei da grandiosidade do trabalho que vai ter que
ser feito”, disse.
Nomeado diretor-geral pelo
presidente Michel Temer na semana passada, Segóvia só deve
tomar posse à frente da PF nos
próximos dias. Mesmo assim,
desde a semana passada, vem
participando de reuniões para
compor sua futura equipe. Hoje,
esteve em Vitória para oficializar o convite para o atual secretário estadual de Controle e

Transparência, Eugênio Ricas,
assumir a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF - divisão responsável por comandar as operações
criminais da corporação, incluindo a Lava Jato.
“Vim ao Espírito Santo para
agradecer ao governador pela liberação do secretário e para estender uma política do governo federal, que é a de integração com as
secretarias de segurança pública de
todo o país”, afirmou Segóvia.
De acordo com ele, os pro-

blemas não se restringem apenas à corrupção, mas à violência
e a crimes cometidos nos estados. “O mais importante para a
solução será a parceria, a integração. Tanto da Polícia Federal
com o Ministério Público Federal, quanto também integrando as secretarias de segurança
pública e os ministérios públicos estaduais e todos os órgãos
que tem a função de coibir o
crime no país”, acrescentou o
novo diretor-geral da PF.
(Agencia Brasil)

Supremo voltará a julgar restrição ao foro
privilegiado no dia 23 de novembro
O Supremo Tribunal Federal (STF) voltará a julgar a restrição ao foro privilegiado para
autoridades no dia 23 de novembro. A discussão sobre o
caso foi interrompida em junho
por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O
placar do julgamento está em
quatro votos pela restrição.
Antes da interrupção, o relator
do caso, ministro Luís Roberto Barroso, votou a favor da

restrição ao foro privilegiado
para autoridades, como deputados e senadores. De acordo
com Barroso, os detentores de
foro privilegiado, como deputados e senadores, somente
devem responder a processos
criminais no STF se os fatos
imputados a eles ocorrerem
durante o mandato.
Em seu voto, para evitar
que os detentores de foro que
cometerem crimes durante o

mandato renunciem aos cargos
para escapar do julgamento,
Barroso também sugeriu que,
a partir da instrução do processo, a ação fica mantida onde
estiver.
Os ministros Marco Aurélio Rosa Weber e Cármen Lúcia também a acompanharam o
relator.
O caso concreto que está
sendo julgado envolve a restrição de foro do atual prefeito

de Cabo Frio (RJ), Marcos da
Rocha Mendes. Ele chegou a
ser empossado como suplente
do deputado cassado Eduardo
Cunha, mas renunciou ao mandato parlamentar para assumir
o cargo no município. O prefeito responde a uma ação penal no STF por suposta compra
de votos, mas, em função da
posse no Executivo municipal,
o processo foi remetido para a
Justiça. (Agencia Brasil)

Secretário do Espírito Santo será diretor
na PF e combaterá crime organizado
O novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Fernando Segóvia, oficializou na segundafeira (13) o convite para o atual
secretário de Controle e Transparência do governo do Espírito
Santo, Eugênio Ricas, assumir a
Diretoria de Investigação e
Combate ao Crime Organizado
(Dicor) da PF, divisão responsável por comandar as operações
criminais da corporação, incluindo a Lava Jato.
Nomeado pelo presidente
Michel Temer na semana passada, Segóvia deve assumir oficialmente nos próximos dias, mas,
desde a semana passada, ele vem
participando de reuniões para
compor sua futura equipe.
Já Ricas substituirá Maurício
Leite Valeixo na Dicor. Além de
investigações criminais contra a
ordem econômica e o sistema
financeiro nacional, ele responderá também pela apuração de
crimes contra o meio ambiente,
patrimônio histórico, direitos
humanos, comunidades indígenas e contra a ordem política e
social. Também estarão sob sua
responsabilidade a coordenação
das ações de combate ao tráfico

de drogas e armas; o contrabando e a lavagem de ativos.
“Será a mais desafiadora
missão da minha vida”, disse Ricas durante entrevista à imprensa, hoje (13), em Vitória. “Amo
o trabalho que está sendo desenvolvido na Secretaria de Controle e Transparência, já que acredito que a prevenção é a solução
para muitos problemas, inclusive para evitar a corrupção, mas
acho que chegou o momento de
trabalhar em outra área. Todos
sabemos o momento que o país
vive, um momento no qual a PF
tem atuado muito. Será um desafio fazer com que ela continue
atuando, de forma responsável,
e ampliar as ações de combate
não só à corrupção, mas também
ao tráfico de drogas e armas”,
disse Ricas.
Segóvia e Ricas trabalharam
juntos entre 2009 e 2011, quando o primeiro era superintendente da PF no Maranhão e Ricas
seu auxiliar direto. Mineiro, formado em Direito e pós-graduado em Ciências Criminais e em
Inteligência de Segurança Pública, Ricas é delegado federal de
carreira, já tendo atuado também

em Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. Ligado
ao PMDB, chefiou a Secretaria
de Justiça do Espírito Santo antes de assumir a Secretaria de
Controle e Transparência.
Durante a entrevista, o diretor-geral da PF comentou que a
escolha de Ricas foi bem recebida entre os servidores da corporação. “É um novo momento
da administração e sei da grandiosidade do trabalho a ser feito. E o doutor Eugênio tem todas as condições necessárias
para assumir este cargo e conduzir todas as investigações de
grande prioridade para o país,
como a Lava Jato e outras de
combate à corrupção”.
Perfil mais operacional
Para o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Antônio
Boudens, a escolha de Ricas indica que Segóvia vai compor
uma diretoria de “perfil mais
operacional e voltada para a aplicação de políticas públicas” no
âmbito da PF.
“O diretor-geral tem optado
por pessoas que já ocuparam car-

gos públicos fora da PF, em diferentes governos, caso, por
exemplo, do delegado federal e
ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal [2011/
2014], Sandro Avelar, cotado
para a secretaria-executiva da
corporação, segundo cargo mais
importante da corporação”, afirmou Boudens à Agência Brasil.
Para o presidente da Fenapef, que já trabalhou próximo a
Ricas em Minas Gerais, o secretário vinha fazendo um bom trabalho à frente da secretaria capixaba de Controle e Transparência – fato que, além da experiência anterior como homem de
confiança de Segóvia, considera ter contado para que fosse
lembrado para compor o chamado núcleo da PF.
“Além disso, o Ricas é um
nome integrado [aceito] a todas
as carreiras da corporação. E o
diretor-geral parece primar por
pessoas que têm mais acesso às
diversas categorias e setores,
pessoas que já tiveram experiência em gestão pública, que já atuaram em órgãos de estado ligados à segurança pública”, finalizou Boudens. (Agencia Brasil)

Apenas 11% das micro e pequenas empresas
regularizaram situação na Receita
Apenas 11% das micro e pequenas empresas que caíram na
malha fina da Receita Federal
regularizaram a situação junto ao
órgão, de acordo com balanço
divulgado na segunda-feira (13).
No total, a Receita Federal identificou a existência de informações inexatas nas declarações de
100 mil empresas e, consequentemente, a redução indevida dos
valores a pagar.

De acordo com a Receita, as
empresas que não se regularizarem estarão impossibilitadas de
transmitir a declaração relativa ao
mês de outubro, que deverá ser
apresentada até o dia 20 de novembro, além de estarem sujeitas
a penalidades, como a imposição
de multas que variam de 75 a 225%
sobre os débitos omitidos nas declarações anteriores e até mesmo
a exclusão do Simples Nacional.

Para se regularizar, a empresa
deve retificar as declarações anteriores, gerar e pagar o documento de arrecadação (DAS) complementar. O próprio PGDAS-D, que
é um aplicativo disponível no portal do Simples Nacional, aponta as
declarações a serem retificadas.
Nos últimos anos, a Receita
Federal vem trabalhando no
combate a diversos tipos de
fraudes detectadas nas informa-

ções prestadas pelas empresas
por meio das declarações apresentadas ao órgão.
Segundo a Receita, as quase
100 mil empresas, sem amparo
legal, assinalaram no PGDAS-D
campos como “imunidade”, “isenção/redução-cesta básica” ou ainda “lançamento de ofício”. Essa
marcação acaba por reduzir indevidamente o valor dos tributos a
serem pagos. (Agencia Brasil)
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Indicador de Clima Econômico
avança para 91,7 pontos no Brasil
O Indicador de Clima Econômico (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
avançou 26,6 pontos de julho a
outubro deste ano no país. Com
a alta, o índice chegou a 91,7
pontos, em uma escala de zero a
200 pontos. A pesquisa é feita
em vários países, em parceria
com o instituto alemão Ifo, e é
feita com base em entrevista a
especialistas em economia de
cada país.
Os especialistas estão muito otimistas em relação ao futu-

ro, já que o Indicador de Expectativas atingiu, em outubro,
191,3 pontos. Apesar disso, as
avaliações em relação ao presente, medidas pelo Indicador da
Situação Atual, continuam baixas
(26,1 pontos).
Os principais problemas
apontados pelos especialistas no
país são a infraestrutura inadequada e a corrupção, seguidos
pela demanda insuficiente,
pela falta de competitividade
internacional e pelas barreiras
legais e administrativas para os

investidores.
Mesmo com a alta do ICE em
outubro, o Brasil continuou ocupando a sétima colocação entre
os 11 principais países latinoamericanos analisados na pesquisa. A liderança da região passou a ser da Argentina (145,2
pontos), seguida pelo Peru
(126,1 pontos). A lanterna do
ranking de 11 países continua
com a Venezuela, que tem apenas
15,5 pontos. A média da América
Latina é de 99,1 pontos.
Na comparação com os

Brics, o Brasil está melhor apenas que a África do Sul, que tem
um ICE de 59,1 pontos. A Índia
tem 113,8 pontos, a China,
106,8 pontos e a Rússia, 99,6
pontos.
Outras economias importantes apresentaram os seguintes resultados: Alemanha
(153,5 pontos), França (130,3
pontos), União Europeia
(127,8 pontos), Estados Unidos (125,7 pontos), Japão
(123,9 pontos) e Reino Unido
(68,2 pontos). (Agencia Brasil)

Maria da Penha defende
ampliação do atendimento
especializado à mulher
Na última semana, o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica ganhou novas
regras, com mais direitos garantidos durante todo o processo.
A Lei 13.505, sancionada pelo
presidente da República, Michel
Temer, adiciona itens à Lei Maria da Penha e traz novas condutas para o atendimento policial
e para o trabalho de perícia.
Em entrevista à Agência
Brasil a farmacêutica bioquímica Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à lei, avaliou
que, embora sejam positivas as
alterações, essa não deveria ser
a maior preocupação dos governantes. “Estão tentando mexer na lei quando, na verdade,
o que ela precisa é ser implementada devidamente”, disse
sobre a norma que em 2017
completou 11 anos.
Para ela, o mais importante é que os prefeitos tenham
em seus municípios, por menores que sejam, um Centro de
Referência da Mulher, pois esses são os primeiros locais
procurados por mulheres em
situação de risco.
Como geralmente os peque-

nos municípios brasileiros não
têm delegacias especializadas no
atendimento a mulher, nem juizados especiais, esses centros
seriam essenciais para que as
vítimas de violência doméstica
conhecessem seus direitos e recebessem atendimento psicológico, jurídico e social. “O centro poderia articular, havendo
necessidade, atendimento a essa
mulher em municípios próximos
ou não”, justificou.
Mudanças
Sobre as novidades na lei, que
já estão em vigor, Maria da Penha destacou a importância da
previsão de que o atendimento
policial e pericial especializado
às vítimas seja feito, preferencialmente, por pessoas do sexo
feminino. “Por mais que o homem tenha sensibilidade, a cultura machista interfere muito. Às
vezes delegados aconselham a
mulher a voltar para casa, resgatar o relacionamento”, lembrou
acrescentando que essas são pequenas modificações que a experiência do dia-a-dia faz perceber que são importantes.
Além desse item, a norma

deixa claro que para preservar a
integridades física, psíquica e
emocional da depoente, a mulher, seus familiares e suas testemunhas devem ter a garantia de
que não terão contato direto com
investigados ou suspeitos e pessoas relacionadas a eles.
Ainda pelas novas regras, a
mulher em situação de violência
não deve ser revitimizada ao
prestar depoimento. Isso significa que devem ser evitados
questionamentos sucessivos sobre o mesmo fato nos âmbitos
criminal, cível e administrativo.
Da mesma forma, devem-se evitar perguntas sobre a vida privada. A escuta e o interrogatório
devem ser feitos em locais com
equipamentos próprios e adequados à idade da mulher e à gravidade da violência.
Os depoimentos prestados
devem ser registrados em meio
eletrônico ou magnético e o
material – transcrição do áudio
ou mídia com o registro – deve
integrar o inquérito. A medida é
importante para que a vítima não
tenha que repetir o mesmo depoimento em outras fases do
processo.

A formulação de políticas e
planos de atendimento à mulher
em situação de violência doméstica e familiar darão prioridade,
no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher
(Deams), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas no atendimento e na investigação das violências graves contra a mulher.
Veto
Depois da repercussão negativa entre organizações e órgãos do governo dedicados à
defesa da mulher, apenas um
artigo do texto original foi
vetado pelo presidente Te mer. Ele permitiria à polícia
aplicar medidas de urgência
de proteção a vítimas, em
substituição a determinações
de um juiz, que seria comunicado num prazo de 24 horas. A principal crítica a essa
mudança proposta pelo Legislativo é a de que seriam transferidas para as delegacias de polícia atribuições que cabem originalmente ao Poder Judiciário.
(Agencia Brasil)

Justiça determina
que Oi agilize
cancelamento de
serviços solicitados
em Belém
A Justiça Federal confirmou na segunda-feira (13) uma
decisão liminar de 2013, que
determina que a Oi/Telemar, ao
receber pedidos de clientes
para cancelar serviços nos postos de atendimento da empresa em Belém, entregue imediatamente ao consumidor o termo de interesse de cancelamento ou documento equivalente.
Com a sentença, os clientes não precisam aguardar contatos telefônicos posteriores
para cancelar serviços. A decisão vale para o cancelamento
de linhas fixas e de internet,
mas somente na capital paraense. De acordo com o Ministério Público Federal no Pará,
autor da ação, o objetivo do
processo era que a decisão valesse para todo o país, mas,
como a comprovação de irregularidades foi feita usando casos de Belém, o juiz limitou a
regra ao município.
A ação, de 2013, usou
como prova uma nota técnica
da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que
mencionava a existência de
250 reclamações em Belém
relacionadas a dificuldades
para cancelamento de linhas. A
decisão, assinada pelo juiz federal Jorge Ferraz de Oliveira
Júnior na semana passada, afir-

ma que a telefônica OI/Telemar
não conseguiu comprovar a
adoção de medidas para solucionar o problema.
A sentença também considerou o relatório de vistorias
feitas pelo MPF nas lojas da
Oi/Telemar, em que os clientes alegavam já ter tentado cancelar inúmeras vezes por telefone, sem sucesso. Entre os
obstáculos listados estão as ligações perdidas, a insistência
dos atendentes em não aceitar
o cancelamento, o grande tempo de espera ao telefone e o
grande número de atendentes
com os quais é preciso falar,
tendo que repetir o processo
de cancelamento com cada
novo atendente.
Segundo a assessoria de
imprensa do MPF no Pará, o
procurador responsável pelo
caso, Bruno Araújo Soares Valente, vai encaminhar cópias do
processo para os colegas que
atuam em outros estados, para
o caso de estarem enfrentando
o mesmo problema e também
queiram mover o processo.
A Justiça Federal também
exigiu que a Anatel intensifique a fiscalização para garantir o cumprimento da medida.
Caso a sentença seja descumprida, a Oi/Telemar terá que
pagar multa de até R$ 100 mil.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A. - CNPJ/MF nº 15.047.380/0001-97 - NIRE nº 35.300.439.368
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2017 - Data, Hora
e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de abril de 2017, às 11h00min, na sede social da Companhia localizada
na Avenida Paulista, nº 500, 5º andar, conjunto 53, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 01310-000. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigogo 124
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos sócios representando
100% (cem por cento) do capital social da Companhia. Constituição da Mesa: Presidente: Sr. Fabio Arturo
Corrias; e Secretária: Sra. Priscila Costa Russo. Ordem do Dia: o exame, discussão e aprovação das
seguintes matérias: (1) retificar a deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
08.11.2016, de designação do Sr. Fabio Arturo Corrias como Diretor responsável técnico, nos termos da
Circular SUSEP nº 234/03 e do Sr. Frederico Santana Knapp como Diretor responsável pelos procedimentos
previstos na Resolução CNSP nº 321/15, para o fim de designar ambas funções ao Sr. Fabio Arturo Corrias;
(2) designar o Sr. Frederico Santana Knapp também como Diretor responsável pelo acompanhamento,
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e (3) ratificar as demais
deliberações tomadas pelos sócios na Assembleia Geral Extraordinária de 08.11.2016. Deliberações: Após
leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes
deliberações, por unanimidade dos votos dos presentes e sem ressalvas: (1) a retificação das deliberações
tomadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08.11.2016, para o fim de designar o Sr. Fabio
Arturo Corrias, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.793.277 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 033.687.088-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, atual Diretor sem designação específica, como (i) Diretor Responsável Técnico, nos termos da
Circular 234/03, e (ii) Diretor Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos
procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor, nos termos da Resolução CNSP nº 321/15;
(2) a designação do Sr. Frederico Santana Knapp, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
RG nº 27.777.347-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 272.625.138-26 residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, atual Diretor sem designação específica, também como Diretor
Responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de
contabilidade; e (2) a ratificação das demais ações deliberadas pelos sócios na Assembleia Geral
Extraordinária de 08.11.2016 que permaneceram inalteradas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual foi lavrada a presente ata que,
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da original
que foi lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, 20 de Abril de 2017. Fábio Arturo Corrias Presidente; Priscila Costa Russo - Secretária. Acionistas Presentes: Swiss Reinsurance Company Ltd.
- Por: Frederico Santana Knapp; Cargo: Procurador. Swiss Re Reinsurance Holding Company Ltd Por: Beatriz de Moura Campos Mello Almada; Cargo: Procuradora. JUCESP nº 473.417/17-0 em
10/10/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1013006-63.2014.8.26.0100). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) SM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, (CNPJ 09.189.989/0001-06), que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Frison Convenience Serviços Automotivos Ltda, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 5.350,00 (janeiro/2014), representado pelo cheque nº 000035, sacado contra o Banco Bradesco S/A,
emitido e não pago por insuficiência de fundos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
14 e 15/11
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Ƈ

Qualicorp Corretora de Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 07.755.207/0001-15 - NIRE 35.300.382.854
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 19/01/2016, às 10:00 horas, na sede social da Qualicorp Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), localizada na
Cidade de São Paulo/SP, na Rua Doutor Plínio Barreto, 365, parte, Bela Vista, CEP 01313-020. Convocação e Presenças: Dispensada a
convocação, nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, Qualicorp S.A.
(“Qualicorp”), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Composição da Mesa: Presidente: Mauricio
Ceschin; Secretário: Rosangela Martins de Souza. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a celebração, pela Companhia, na qualidade de
mutuante, de contrato de mútuo em favor da Qualicorp (“Contrato de Mútuo”); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e
quaisquer atos e tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização e efetivação do Contrato de Mútuo, nos termos das
deliberações desta AGE. Deliberações Tomadas: Após exame e discussão do item constante da Ordem do Dia, o acionista da Companhia
aprovou, sem ressalvas, nos termos do Artigo 7º, item (xv) do Estatuto Social da Companhia: (i) aprovar a celebração do Contrato de Mútuo,
que contará com as seguintes características: (a) Valor Principal: O valor total do Contrato de Mútuo será de R$ 165.211.011,39
(cento e sessenta e cinco milhões, duzentos e onze mil, onze reais e trinta e nove centavos); (b) Juros: O Valor Principal será acrescido de
juros equivalente a 1,35% ao ano, contados a partir da data de recebimento dos recursos pela Qualicorp, calculados de forma pro rata até o
efetivo pagamento dos valores devidos à Companhia; (c) Encargos Moratórios: Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer
quantia por parte da Qualicorp, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não
compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b) juros de mora calculados desde a data do inadimplemento até a
data do efetivo pagamento, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial; (d) Prazo: O Valor Principal acrescido dos Juros e dos Encargos Moratórios, caso devidos, deverá ser
integralmente pago em moeda corrente nacional em 16/01/2017, em parcela única; e (e) Demais Condições: As demais condições serão
descritas no Contrato de Mútuo. (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos e tomar todas e quaisquer providências
necessárias à formalização e efetivação do Contrato de Mútuo, incluindo a negociação das demais condições do Contrato de Mútuo, nos termos
das deliberações desta Assembleia Geral Extraordinária. (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. Assinaturas: Mesa: Mauricio Ceschin (Presidente)
e Rosangela Martins de Souza (Secretário). Acionistas: Qualicorp S.A. por Mauricio Ceschin e Grace Cury de Almeida Gonçalves
Tourinho. A presente é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. São Paulo, 19/01/2016. Rosangela Martins de Souza - Secretário.
JUCESP nº 81.353/16-9 em 23/02/2016. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 12.648.327/0001-53 - NIRE 35.300.383.982 - Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 6/7/17
Data, Horário e Local: Aos 6/7/17, 9h, na sede social da Hidrovias do Brasil S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade de SP/SP, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020.
Convocação e Presença: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social da Companhia,
estando presentes na reunião conselheiros representando a maioria dos membros do Conselho de
Administração da Companhia. Mesa: Presidente: Otavio Lopes Castello Branco Neto; Secretária:
Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a ratiﬁcação da aquisição,
pela Hidrovias del Sur S.A. (“Hidrovias del Sur”), subsidiária integral da Companhia no Uruguai, da
totalidade das ações representativas do capital social da Resﬂir S.A. (“Resﬂir”); (ii) a ratiﬁcação da
celebração do contrato denominado Vessel Purchase and Sale Agreement entre a Resﬂir e a Marquette
Transportation Company LLC em 13/3/17; (iii) a ratiﬁcação da celebração de um Loan Agreement, no
valor total de US$5.000.000,00, entre a Resﬂir e o Banco ABC Brasil S.A. - Cayman Islands Branch
em 15/3/17; (iv) a ampliação da garantia prestada pela Hidrovias del Sur no âmbito do ﬁnanciamento
contratado pela Obrinel S.A., sociedade investida da Companhia no Uruguai (“Obrinel”); e (v) as cessões
ﬁduciárias de direitos e posições contratuais de titularidade da Companhia, a serem celebradas como
garantias no âmbito da Cédula de Crédito Bancário ﬁrmada em 31/3/17 (“CCB”), pela Companhia, em
favor do Banco Pine S.A.. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, após análise
e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: (i)
ratiﬁcar aquisição, pela Hidrovias del Sur, da totalidade das ações representativas do capital social da
Resﬂir; (ii) ratiﬁcar a celebração do Vessel Purchase and Sale Agreement entre a Resﬂir e a Marquette
Transportation Company LLC em 13/3/17, por meio do qual a Resﬂir adquiriu 2 embarcações no
montante de US$2.500.000,00 cada; (iii) ratiﬁcar a celebração do Loan Agreement, no valor total de
US$5.000.000,00, entre a Resﬂir e o Banco ABC Brasil S.A. - Cayman Islands Branch em 15/3/17;
(iv) aprovar a ampliação da garantia prestada pela Hidrovias del Sur no âmbito do ﬁnanciamento
contratado pela Obrinel, de US$9.800.000,00 para US$22.785.000,00; e (v) observados os contratos
ﬁnanceiros já celebrados pelas subsidiárias, aprovar as cessões ﬁduciárias de direitos e posições
contratuais de titularidade da Companhia, a serem celebradas como garantias no âmbito da CCB, de
acordo com os termos e condições descritos no Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios e/ou Títulos de Crédito nº 0001/17, no Termo de Constituição de Garantia de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e/ou Títulos de Crédito nº 0002/17; no Termo de Constituição
de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e/ou Títulos de Crédito nº 0003/17; no Termo
de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e/ou Títulos de Crédito nº
0004/17 e no Instrumento Particular de Compromisso de Constituição de Garantia nº 0005/17. Ficam a
Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias autorizadas a praticar todos os atos necessários para a
concretização das deliberações ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo
a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a
pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Otavio
Lopes Castello Branco Neto; Secretária: Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro. Conselheiros: Otavio Lopes
Castello Branco Neto; Felipe Andrade Pinto; Marcelo Antonio Gonçalves Souza; Antonio Mary Ulrich;
Matheus Morgan Villares; André Franco Sales; Márcia Maria Ferraresi e Vicente Postiga Nogueira. A
presente ata é cópia ﬁel da lavrada em livro próprio. SP, 6/7/17. Teresa Cristina Meyer Pires Faleiro Secretária. JUCESP nº 504.568/17-6 em 1/11/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1078109-12.2017.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da
7ªVara da Família e Sucessões,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a). Mônica Gonzaga Arnoni,na forma da
Lei,etc.FAZ SABER a(o) JAILMA BARRETO DE MORAES BARROS, Brasileiro, Separada judicialmente, Bras Lourenco,
286,Vila Mariana,CEP 04113-110,São Paulo-SP,que lhe foi proposta uma ação de Conversão de Separação Judicial em
Divórcio por parte de Gustavo Magalhães de Moraes Barros, alegando em síntese que objetiva convert er em Divórcio a
separação judicial decretada através da sentença proferida nos autos do processo nº 583.00.2006.115818-8.Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que,no prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo. [14,17]

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912 - COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
Barueri/SP, 01 de setembro de 2017. À CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. (“Companhia”). Aos
cuidados do Senhor Presidente do Conselho de Administração. Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº.
690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. Referente: Renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Prezados Senhores:
Pela presente e para todos os fins e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, FRANCISCO DE ASSIS NUNES
BULHÕES, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG nº. 06860597-1 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº. 826.514.777-53, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, apresento minha RENÚNCIA,
em caráter irrevogável e irretratável, a partir da presente data, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de 2017
às 11h00. Concedo, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar
e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que ocupei o cargo no Conselho de Administração da Companhia, comprometendo-se a manter em sigilo todas as informações que tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, Sr. FRANCISCO
DE ASSIS NUNES BULHÕES. De acordo: Sr. ITALO ROPPA - Presidente do Conselho de Administração da
Companhia. JUCESP nº 457.611/17-0 em 06.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35300352912
COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA
Barueri/SP, 01 de setembro de 2017. À CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A. (“Companhia”). Aos cuidados do Senhor Presidente do Conselho de Administração. Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º
andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP.
Referente: Renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração. Prezados Senhores: Pela presente e para todos os ﬁns e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. MG-1.190.558 SSP/MG e inscrito no
CPF/MF sob o nº. 130.218.186-68, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço proﬁssional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP, apresento minha RENÚNCIA, em caráter
irrevogável e irretratável, a partir da presente data, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de abril de 2017 às 11h00. Concedo, neste ato, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que ocupei o
cargo no Conselho de Administração da Companhia, comprometendo-se a manter em sigilo todas as informações
que tenham sido adquiridas no respectivo período. Atenciosamente, Sr. RICARDO ANTÔNIO MELLO CASTANHEIRA. De acordo: Sr. ITALO ROPPA - Presidente do Conselho de Administração da Companhia. JUCESP nº
457.611/17-0 em 06.10.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Intimação Prazo 20 dias. Processo 0003294-61.2017.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a Ana
Maria Masseran Taddeo, CPF 347.623.371-53, na pessoa de seu representante legal,
que a Ação de Procedimento Ordinário requerida por Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - Sabesp, foi julgada procedente, condenando a ré ao pagamento
de R$ 44.154,12, corrigidos monetariamente, bem como a custas, honorários e demais
cominações. Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias,
a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra ou apresente bens a penhora, sob pena
não o fazendo, ser acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação
(Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), quando será penhorado bens para garantia da execução,
podendo, no prazo de 15 dias oferecer impugnação, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações
de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).
B 11 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017301-97.2013.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
MEDICAL MORAES ASSISTENCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENT OS LTDA., CNPJ
00.953.894/0001-34, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Cirucam Medical Center & Home Care
Ltda, alegando em síntese: para cobrança de R$ 16.720,00 (07/2012), referente ao débito
das duplicatas nºs 2346A, 2346B, 2346C e 2346D. Estando a executada em local ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o
quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando aos
executados nesse prazo, reconhecendo o crédito da exeqüente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em
06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 11 e 14/11
Edital de Intimação – Prazo de 20 dias. Processo nº 1062887-43.2013.8.26.0100/01.
O(A) Doutor(a) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central, Estado de São
Paulo,,Dr(a). Claudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei.,etc. Faz Saber a Arthur
Henrique Loras de Melo, RG 36.597.686-6 e CPF 332.459.978-41, que Maria Elisa
Gonçalves Pereira Naufal e outro, lhe ajuizou ação de Despejo por Falta de Pagamento,
em fase de Cumprimento de Sentença, contra o mesmo e a Besa Participações S/A., da
penhora que recaiu sobre os imóveis a seguir:- a) Unidade autônoma nº 408, localizada
no 4º andar do Edifício Palacio Zazur e Kogan, situado naAv. Prestes Maia, 241, Matricula
nº 10.580, Registrada no 5º CRI da Capital/SP; b) Unidade autônoma nº 410, do Edifício
Mirante do Vale, matricula nº 60504, Registrada no 5º CRI da Capital/SP. Encontrandose o executado Sr. Arthur Henrique Loras de Melo, em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua intimação por edital da penhora realizada. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.
11 e 14/11
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Sebastian Vettel vence na
despedida de Massa em Interlagos

Sebastian Vettel
ainda disputará a corrida de Abu
Dhabi, a última da temporada – com
um sétimo lugar.
Via rádio, recebeu uma mensagem emocionante do filho,
Felipinho, que disse ao pai que
vai apoiá-lo onde quer que ele
esteja. Felipe ainda teve o direito de subir no pódio e ser entrevistado por Rubens Barrichello.
Foi muito aplaudido. Os dois pilotos brasileiros têm 11 vitórias
cada um. Para garantir o sétimo
lugar, Felipe Massa teve que resistir aos ataques de Fernando

Alonso e Sergio Perez. E conseguiu defender-se bem.
“Eu tive muitas vitórias em
que não tive a pilotagem que eu
tive hoje. Foi emocionante, foi
incrível o carinho da torcida.
Acho que no ano passado eu tive
tudo isso também, mas não tive
o resultado. Agora, foi uma corrida perfeita. Uma coisa que nunca vou esquecer na minha vida”,
contou Felipe Massa.
Sem chance de dar um show
de ousadia, como no ano passado, Max Verstappen tomou uma

decisão curiosa.Aproveitando da
boa vantagem que tinha sobre
Daniel Ricciardo e sem chances
de lutar pelo lugar, ele foi para
o box, trocou os pneus e começou a acelerar muito forte. Resultado: estabeleceu um novo
recorde de Fórmula 1 para o
circuito
de
Interlagos:
1min11s044 (média horária de
218,349 km), quebrando finalmente a marca de Juan Pablo
Montoya, estabelecida com Williams-BMW em 2004, com o
tempo de 1min11s473. Vale lembrar que para recordes oficiais a
F-1 considera apenas os tempos
registrados em corridas (e não
em treinos).
Fora da pista, o GP do Brasil
de Fórmula 1 teve uma jornada
muito feliz. O tom intimista da
cantora Anitta, na execução do
hino nacional, arrancou aplausos
e emocionou; a homenagem ao
Exército brasileiro com os paraquedistas da Brigada de Infantaria empolgou o público das arquibancadas. Nos três dias do
evento, mais de 140 mil pessoas estiveram no autódromo de
Interlagos, um aumento de 10%
no público em relação ao ano anterior.

Jarcio Baldi
Uma festa espanhola em
quintal hispânico em Valencia
nesse final de semana. Mais uma
vez Marc Marquez colocou seu
nome na taça de Campeão Mundial da Motogp. O piloto espanhol parece estar a caminho de
quebrar muitos outros recordes.
O garoto é um fenômeno. Marc
chegou à categoria principal, em
2013, onde sagrou-se campeão
já no ano de estreia, sendo o primeiro piloto estreante, em 35
anos de mundial, a conquistar um
título na categoria máxima no
ano de estreia.
Em 2104 obteve 10 vitórias
consecutivas e ao final mais uma
coroação. No ano seguinte teve
uma temporada muito difícil,
onde motor e chassi não se ajustavam, provocando muitas quedas e a perda do título para Jorge
Lorenzo. Voltou a vencer em
2016 e agora em 2017. Nessa
temporada Márquez conquistou
doze pódios, oito poles e seis
vitórias num dos campeonatos
mais disputados dos últimos
tempos. Mas também foi a temporada que o piloto contabilizou

o maior número de quedas: 27.
Nesse último domingo, quase
contabilizou mais uma, e por
muito pouco não ficou de fora da
prova. Na curva 1 perdeu a frente da moto, chegou a deslizar
pelo chão e numa “salvada” incrível, se recuperou e conseguiu
passar pela brita, voltando à prova para finalizar em 3º.
O incidente levou Pedrosa e
Zarco, a questionarem como ele
havia feito para não cair. “Honestamente na curva 1, perdi a concentração no ponto da freada
com receio de Zarco me passar
por dentro. Eu freei tarde demais,
e não larguei a moto. Disse a
mim mesmo: se for contra a parede, eu vou com ela. Apesar de
sair de frente, a traseira se manteve, então coloquei as “quatro
rodas” no chão, como eu chamo
o cotovelo e o joelho. Uma vez
que a controlei, não tive pressa
de sair do cascalho” afirmou o
campeão após a prova. A equipe
Honda afirmou que o garoto tem
um “cotovelo de ouro” referindo-se ao episódio. Seu adversário direto nessa temporada, Dovisioso, se rendeu ao campeão:
“Ele é único. Anda sempre no li-

Foto/ MotoGP

Marquez conquista seu 4º título na Motogp

Marc Marquez
mite, o que provoca suas quedas,
mas não se abate mentalmente, e
isso o ajuda a compreender seu
limite. Ele é o melhor piloto na
batalha corpo a corpo”.
A comparação com Valentino Rossi é inevitável e ao observamos os número de Marquez e
Rossi, na mesma idade aos 25
anos, o espanhol já supera o italiano. São 168 grandes prêmios
contra 124 de Rossi, 61 vitórias
contra 55, o número de pódios
somam 102 contra 90 de Valenti-

no e poles conquistadas, foram 73
para o espanhol enquanto o veterano contabiliza 30. Marquez parece correr para bater recordes.
A taxa de sucesso do piloto é cerca de 80%, um número invejável.
Na categoria Moto2, a KTM
mostrou que é forte candidata ao
título para a próxima temporada.
Miguel Oliveira venceu a terceira consecutiva, deixando o campeão Franco Morbidelli em 2º,
com outra KTM, a de Brad Binder, fechando o pódio.

Foto/ Fábio Falconi

Circuito TRIDAY Series 2017:
entrega de kit termina nesta terça
A sexta e última etapa do Circuito TRIDAY Series 2017 será
nesta quarta-feira, feriado de 15
de novembro, em São Paulo. A
Cidade Universitária de São Paulo – USP, que sediou a etapa de
abertura, será também o palco do
encerramento da temporada. Serão 500 competidores, sendo que
as inscrições acabaram com duas
semanas de antecedência, para as
duas distâncias do evento, Sprint
- 750m de natação, 20km de ciclismo e 5km de corrida - e OlímCircuito TRIDAY Series 2017

pico - 1,5km/40km/10km. A largada será a partir das 6h30 e a expectativa é de muito equilíbrio
para a definição dos campeões em
quase todas as categorias.
Nesta terça-feira está programado o segundo dia de entrega de kits, que começou na segunda, na Decathlon Villa Lobos -Av.
José César de Oliveira, S/N - Vila
Leopoldina, São Paulo. O período
para a retirada será das 10h às 20h.
A programação ainda prevê o Congresso Técnico online, a partir das
10h30, com transmissão pelo Facebook (@TriDaySeries). O vídeo

ficará disponível no Youtube (Unlimited Sports Brasil) e é obrigatório a todos os atletas assisti-lo.
Vale lembrar do incentivo
que a organização está dando para
os novatos. Na retirada de kit, o
estreante deverá informar que
será sua primeira prova para receber o adesivo “TRIATHLON
#1”. O mesmo deverá ser colocado no seu número de peito,
para que possa ser identificado
na chegada e sua conquista comemorada por todos.Mais informações
no
site
www.tridayseries.com.br

Circuito Brasileiro

Itapema (SC) marca
retorno de Maria
Clara após temporada
nos EUA e prêmio
Foto/Divulgação

Foto/ Scuderia Ferrari

Tiago Mendonça
O GP do Brasil teve todos os
ingredientes de uma grande corrida. Se Sebastian Vettel foi perfeito no S do Senna, ganhando a
ponta depois de ultrapassar o pole
position, Valtteri Bottas, Lewis
Hamilton, largando em último,
também não deixou por menos.
Chegou a liderar a corrida (ainda
dependendo de uma troca de
pneus) e terminou em quarto.
“A largada foi crucial e, depois disso, nós enfiamos o pé
embaixo nas voltas seguintes”,
resumiu Sebastian Vettel, que
não chegou a ser seriamente
ameaçado por ninguém, apesar da
excelente corrida de Lewis Hamilton. “Foi divertido”, comentou Hamilton. “Senti como se
estivesse nos meus dias no kart”.
Ele teve de largar em último
por conta de uma batida besta no
treino classificatório. Mas por
muito pouco não subiu no pódio,
depois de uma atuação eletrizante, fazendo ultrapassagens firmes
e ganhando posições. A atuação
valeu o prêmio de “Piloto do Dia”
para Lewis Hamilton. Mas a corrida foi além disso. Felipe Massa
despediu-se da F-1 no Brasil – ele

Bárbara Seixas
A etapa de Itapema (SC),
terceira da temporada 2017/
2018 do Circuito Brasileiro
Open de vôlei de praia, marcará o retorno de uma das principais atletas do país na atualidade. Maria Clara Salgado, vicecampeã brasileira em 2007 e
14/15, estará em ação após passar os últimos sete meses nos
Estados Unidos, onde disputou
a liga norte-americana da modalidade (AVP) e foi eleita novata do ano em eleição dos
melhores da temporada.
A carioca atuará ao lado da
norte-americana Caitlin Ledoux, de 27 anos, com quem
disputou três etapas da AVP, tendo como melhor resultado um
bronze. A vice-campeã do Circuito Mundial 2013 revelou o
que aprendeu com o período
atuando fora do Brasil e a expectativa para avançar em Itapema (SC), já que partirá do
classificatório.
“A Caitlin Ledoux é uma garota que evoluiu muito, e praticamente não tivemos tempo
para treinar nos três torneios,
foram quase em sequência. E
acredito que temos muita margem de evolução, possibilidade de aprimorarmos muita coisa em nossa equipe. Vamos jogar o resto do circuito, felizes
e empolgadas, principalmente
porque também estou revendo
amigos, familiares, em contato com a cidade que amo”.
Por estar fora do ranking,
Maria Clara começará a disputa no classificatório, na quarta-feira, quando buscará uma
das oito vagas restantes em partidas eliminatórias diretas. A
atleta, que venceu o prêmio de
novata mesmo concorrendo
com nomes de peso, como da
canadenses Sarah Pavan, também estará ao lado do marido
Jeremy Casebeer, que compete em Itapema com o brasiliense Harley.
O torneio conta com 24 duplas em cada naipe, que são selecionadas da seguinte forma:
os 16 times mais bem colocados no ranking nacional entram
direto na fase principal, enquanto as outras oito duplas

saem do classificatório, que
ocorre na quarta (feminino) e
quinta-feira (masculino), permitindo que times abaixo no
ranking entrem no evento.
As 24 duplas disputam a
fase de grupos em seis grupos
de quatro times. Os primeiros
e segundos colocados de cada
chave, além dos quatro melhores terceiros, vão para as oitavas de final. Desta etapa em diante o torneio segue em formato eliminatório direto até a decisão. A final feminina acontece na noite de sábado (18.11),
enquanto a disputa do ouro no
torneio masculino fica para a
manhã de domingo (19.11).
No torneio masculino, as
16 duplas já garantidas pelo
ranking são Álvaro Filho/Saymon (PB/MS), Vitor Felipe/
Guto (PB/RJ), Evandro/André
Stein (RJ/ES), Pedro Solberg/
George (RJ/PB), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Ricardo/
Bruno Schmidt (BA/DF), Oscar/Thiago (RJ/SC), Moisés/
Bruno (BA/AM), Ramon Gomes/Fernandão (RJ/ES), Léo
Gomes/Ferramenta (RJ), Jô/
Léo Vieira (PB/DF), Harley/
Jeremy (DF/RJ), Anderson
Melo/Pedro Marins (RJ), Márcio Gaudie/Averaldo (RJ/TO),
Gilmário/Bernardo Lima (PB/
CE) e Benjamin/Pedro Henrique (MS/PB).
Já as 16 duplas femininas
classificadas pelo ranking são
Ágatha/Duda (PR/SE), Carol
Solberg/Maria Elisa (RJ), Elize Maia/Taiana (ES/CE), Ana
Patrícia/Rebecca (MG/CE),
Fernanda Berti/Bárbara Seixas
(RJ), Josi/Lili (SC/ES), Val/
Ângela (DF/RJ), Juliana/Carol
Horta (CE), Victoria/Tainá
(MS/SE), Andrezza/Andressa
(AM/PB), Naiana/Rachel (CE/
RJ), Vitoria/Juliana Simões
(RJ/PR), Vivian/Semírames
(PA/SP), Izabel/Renata (PA/
RJ), Sandressa/Neide (AL) e
Flávia/Bárbara Ferreira (RJ).
O Circuito Brasileiro Open
2017/2018 é composto por
sete etapas, três delas que
ocorrem até o final deste ano.
As outras quatro serão realizadas em 2018.

