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PT registra candidatura de Lula
 à presidência da República

Eletrobras estipula em R$ 3,1 bi
valor mínimo para leilão de SPEs
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Atividade econômica recua
0,99% no segundo trimestre

Supermercados
desperdiçam R$ 3,9 bi em

alimentos por ano, diz Abras

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 16 de agosto de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,90
Venda:       3,90

Turismo
Compra:   3,75
Venda:       4,06

Compra:   4,43
Venda:       4,43

Compra: 137,75
Venda:     165,76

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

18º C

13º C

Quinta: Céu nu-
blado com possi-
bilidade de garoa
de dia e à noite.

Previsão do Tempo

Indy: Matheus Leist estreia
no oval de Pocono com

 a AJ Foyt
O gaúcho Matheus Leist

fará sua primeira corrida na
pista de Pocono na carrei-
ra neste domingo na Indy.
O jovem talento de 19 anos
é estreante  na categoria
após ter conquistado o tí-
tulo da F3 Inglesa em 2016
e sido destaque na Indy Li-
ghts em 2017 com três vi-
tórias. Na semana passada,
Leist realizou os seus pri-
meiros testes no oval de
Pocono e aprovou os ajus-
tes feitos com a equipe AJ
Foyt na pista.          Página 8 Matheus Leist
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Bicampeão com carros e
Campeão do Dakar, Reinaldo
Varela quer vitória de UTV

Duas vezes campeão do Rally
dos Sertões com Carros em
2000 e 2015, e Campeão do
Rally Dakar com UTV no come-
ço deste ano, o experiente pilo-
to Reinaldo Varela (Can-Am/Di-
vino Fogão/Arisun/Blindarte/
Norton) será uma das grandes
atrações do principal evento de
off road do Brasil, que vai sair
de Goiânia (GO) neste sábado
(18), para chegar em Fortaleza
(CE) no dia 25 de agosto. Afinal,
ele foi confirmado pela Can-Am
ao lado do navegador catarinen-
se Gugelmin para defender a fá-
brica canadense.             Página 8Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin no Dakar
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Brasil sofre revés para
os Estado Unidos

em Uberaba

Tandara marcou 16 vezes no jogo

A seleção feminina brasi-
leira de voleibol entrou em
quadra na noite de terça-feira
para mais uma partida amisto-
sa contra os EUA. Desta vez
jogando em Uberaba (MG), no
Centro Olímpico – UFTM, o
Brasil não conseguiu o resul-
tado positivo. As norte-ameri-
canas acabaram levando a me-
lhor por 3 sets a 0 (29/27, 25/

23 e 25/18), em 1h20 de du-
elo. A oposta Tandara marcou
16 vezes e foi a maior pon-
tuadora da partida.

De volta à seleção após a
gravidez da primeira filha, a le-
vantadora Dani Lins começou
o jogo entre as titulares. Esta
foi a primeira partida da atleta
na seleção principal após o re-
torno.                            Página 8
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A brasileira Alline Cipri-
ani manteve a liderança da
TransAm – tradicional cate-
goria norte americana de car-
ros de turismo –, após a sex-
ta etapa da temporada. A pro-
va foi realizada no último fim
de semana no circuito de

TransAM: Alline Cipriani
mantém liderança
do campeonato

Mid-Ohio e terminou com
a brasileira na quarta colo-
cação. Alline, que nos Esta-
do Unidos já conquistou dois
títulos do FARA, soma atual-
mente 138 pontos na tabela,
contra 131 do vice-líder,
Mark Boden.            Página 8

A economia caiu no segun-
do trimestre deste ano. O Índi-
ce de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br)
dessazonalizado (ajustado para
o período) apresentou queda
de 0,99% no segundo trimes-
tre, comparado com o período
de janeiro a março deste ano.

A contração ocorreu no pe-
ríodo da greve dos caminho-
neiros, iniciada no fim de maio

e encerrada no início de junho.
A greve impactou a econo-

mia, gerando uma crise de
desabastecimento no país. Em
junho, o ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, afirmou que
impacto da paralisação na eco-
nomia seria de R$ 15 bilhões,
equivalentes a 0,2% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB, a
soma das riquezas produzidas
no país).                  Página 3

Maior parte das perdas ocorre no processo de manuseio e
transporte dos alimentos
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(15) pela Associação Brasilei-
ra de Supermercados (Abras),
na capital paulista.

O levantamento, feito em par-
ceria com a Fundação Instituto de
Administração (FIA/Provar),
considerou números de 2.335
supermercados do país. Apenas
em frutas, verduras e legumes, o
desperdício atingiu R$ 1,8 bi-
lhão no ano passado, aproxima-
damente R$ 600 mil a mais do
que em 2014.

O superintendente da
Abras, Márcio Milan, disse que
sensibilizar o setor supermer-
cadista para o desperdício é
mais importante do que consi-
derar as perdas financeiras.
“Temos que discutir com todo
o setor produtivo. Juntos so-
mos capazes de resolver isso”,
afirmou Milan.              Página 3

Os supermercados brasi-
leiros desperdiçaram, no ano
passado, o equivalente a R$
3,9 bilhões em frutas, legumes
e verduras e produtos das se-

ções de padaria, peixaria e
açougue. Na comparação com
2016, houve queda de R$ 54.2
milhões. Os dados foram di-
vulgados nesta quarta-feira

Novo
presidente do

Paraguai
promete

combater a
impunidade
Ao tomar posse  na quarta-

feira (15) o novo presidente do
Paraguai, Mario Abdo Benítez,
ratificou o compromisso de
combater a impunidade com
base em uma Justiça indepen-
dente. Segundo ele, as opiniões
divergentes serão ouvidas em
busca do enriquecimento da
nação e do país, assim como
haverá abertura para a diversi-
dade e a proposição de ideias
distintas.

“Dou boas-vindas ao dis-
senso, porque o dissenso nos
enriquecerá como nação. Va-
mos abrir as portas para o va-
lor de cada ideia, para a diver-
sidade de pensamentos de
cada setor e encontros, pon-
tos comuns que unirão para
avançarmos.”

O presidente Michel Te-
mer está em Assunção para par-
ticipar da cerimônia de posse
de Abdo, que substitui o presi-
dente Horário Cartes, que dei-
xa o governo sob desgastes.

No discurso, Abdo res-
saltou que uma democracia
madura reúne opiniões di-
vergentes, instituições for-
tes, autonomia entre os po-
deres, sem intromissões e
uma “Justiça valente”.  “Va-
mos construir uma Justiça
independente para que se aca-
be com a impunidade.”

“Prometemos um Paraguai
para as pessoas. Um Paraguai
onde o cidadão seja o princi-
pal motor de transformação
carregada de amor à pátria e ao
próximo e às ideias. Um Para-
guai que seja mais inclusivo,
com reconciliação das institui-
ção e da gestão do governo com
o povo.                         Página 3

A moeda norte-americana
terminou o pregão de quarta-fei-
ra  (15) em alta de 0,87%, cota-
da a R$ 3,9007 para venda, atin-
gindo o maior valor desde 5 de
julho quando fechou a R$ 3,9344.
O mercado financeiro manteve
suas atenções ao cenário turco,
após o governo local anunciar que
dobraria a taxação de produtos
americanos, como resposta a ten-
são entre os dois países.

O Banco Central brasileiro se-
gue com a política de ofertar e ven-
der swaps cambiais tradicionais, sem

Dólar bate R$ 3,90 para venda,
maior valor desde 5 de julho

efetuar nenhum leilão extraordiná-
rio de venda futura da moeda norte-
americana para conter sua alta.

O índice B3, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa),
encerrou o dia em baixa de
1,94%, com 77.077 pontos. A
queda da Bovespa foi acompa-
nhada pela baixa dos papéis de
empresas de grande porte, as cha-
madas blue chips, que fecharam
em baixa, como Petrobras regis-
trando desvalorização de 4,65%
e Vale com queda de 4,45%.
(Agencia Brasil)

Com o tema “Uma cidade,
muitas mãos”, a 4ª edição da
Jornada do Patrimônio, orga-
nizada pelo Departamento do
Patrimônio Histórico (DPH) 
da  Secretaria Municipal de
Cultura oferece mais de 300
atividades distribuídas por

Museu da Cidade oferece
 atividades educativas
durante a Jornada do

Patrimônio 2018
toda a cidade. Para o evento,
que acontece durante os dias
18 e 19 de agosto, o Educativo
das Casas Históricas do Museu
da Cidade  preparou uma pro-
gramação especial com rotei-
ros, visitas guiadas, oficinas e
brincadeiras.                Página 2
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CESAR
 NETO

M Í D I A S

Twitter @CesarNetoReal [oficial do jornalista e colunis-
ta de política Cesar Neto ] ... Site www.cesarneto.com ...
Email cesar.neto@mais.com ... Imprensa jornal ”O DIA” [ São 
Paulo - Brasil ].

C Â M A R A  ( S P ) 

Vereador Fernando (agora Holiday oficial em cartório), no
mandato via DEM (ex-PFL) e importante apoio dos candida-
tos que disputarão ALESP e Câmara Federal enquanto cabo elei-
toral na cidade de São Paulo. Em tempo: o jovem tá cursando
Direito.  

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

Tá cada vez mais certo e líquido que o Secretário de Bruno
(sendo Covas), vereador licenciado Eduardo Tuma (PSDB) será
eleito em 15 de dezembro presidente do maior parlamento mu-
nicipal da América do Sul (Câmara de vereadores de São Paulo). 

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

Conforme antecipamos, a advogada e professora de
Direito Janaína (PSL) ou seria candidata ou Câmara Federal ou
ao Parlamento paulista. Pois ela ‘assinou’ o ‘recibo’ estadual. Pode
e deve ter votos pra puxar no mínimo mais 1 candidato menos
votado.  

G O V E R N O  ( S P ) 

Pesquisas pro governo paulista não agradam nem França, que
diz ter mais do que pinta, nem ao ex-prefeito paulistano Doria
(PSDB) que diz ter mais do que pinta. Já Skaf, que sabe não ter o
que tem pintado, dá uma de bom cabrito e não berra.   

P A R T I D O S 

Na véspera do debate pra governador (Estado de São Paulo)
na Band tv, vale fazer contas pra perceber quem terá maior con-
tingente (candidaturas de cada uma das chapas dos partidos que
tão coligados, tanto nas eleições majoritárias como nas propor-
cionais) ...  

P O L Í T I C O S 

...  Em tese, o governador França (dono paulista do PSB) terá
pelo menos 500 candidatos pra deputados estaduais e federais,
além dos 2 candidatos ao Senado (Mario Covas pelo PODEMOS
e Maurre Maggi pelo PSB) em condições de agregar votos pra
quem ...  

B R A S I L E I R O S 

... tem a máquina governametal. Só não são 16 os partidos e
seus tempos de tv, porque o PROGRESSISTAS (ex-PP) caiu fora
pra ficar com o ex-prefeito Doria (PSDB) por causa do acordo
com a vice (senadora Ana Amélia) de Alckmin. PSDB e MDB
talvez não tenham ...  

S Ã O    P A U L O 

... Nas vésperas do debate entre os candidatos ao governo pau-
lista na Band (tv), um dos assuntos será como o registro da ‘can-
didatura’ de Lula (ainda dono do PT) vai construir ou descons-
truir candidatura de Marinho, quando o ’ungido’ Haddad for ‘o
cara’. 

J U S T I Ç A S 

Rosa Weber (com quem o juiz federal Moro trabalhou) não
tá nem aí com o que pensam ou deixam de pensar sobre ela ter ou
não o chamado saber jurídico. Vai tomar o chamado ‘cafe com
leite e pão com manteiga’ pra fazer as médias jurídicas possí-
veis.         

E D I T O R

O jornalista CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política
desde 1993. Tornou-se referência na imprensa e uma via das li-
berdades possíveis. Recebeu a Medalha Anchieta [Câmara  pau-
listana] e o Colar de Honra ao Mérito Legislativo [Assembleia -
SP]. Na Internet desde 1996, foi pioneira no Brasil.

A Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo (SME),
em parceria com a  UNESCO,
receberá até 19 de agosto as ma-
nifestações de interesse para
a 1ª Seleção de Projetos de
Pesquisas, iniciativa
do Programa de Cooperação
em Pesquisa. As instituições
selecionadas receberão repas-
ses financeiros pelos produtos
(tais como relatórios parciais e
final, painéis de dados) entre-
gues e aprovados, relacionados
com a área temática definida e
o projeto aprovado. As pesqui-
sas deverão ser desenvolvidas
no prazo de 12 (doze) meses.

Nesta seleção, quatro temas
de pesquisa serão contempla-
dos: Educação integral, Avalia-
ção do aprendizado, Recupera-
ção paralela e Evasão e absen-
teísmo docente. Poderão se ins-
crever faculdades, universida-

des públicas e privadas, funda-
ções mantenedoras, de apoio e
amparo à pesquisa, centros de
pesquisa e entidades não gover-
namentais que comprovadamen-
te atuem ou realizem pesquisas
relativas às áreas temáticas pro-
postas.

Na primeira etapa do pro-
cesso de seleção, instituições,
centros e/ou grupos de pes-
quisa devem, por meio deste
link, manifestar seu interesse
em um dos temas apresenta-
dos e responder a um breve
questionário sobre o perfil da
instituição, da equipe de pes-
quisadores e da proposta pre-
liminar de pesquisa.

As instituições e grupos de
pesquisa qualificados na mani-
festação de interesse terão cer-
ca de um mês para apresenta-
rem o detalhamento do projeto
de pesquisa e da proposta orça-

mentária. Será disponibilizado
para essas instituições e gru-
pos de pesquisa um termo de
referência com o formato do
projeto e os itens que deve-
rão compor a proposta orça-
mentária. 

Mais informações estão
disponíveis nas Diretrizes para
a Manifestação de Interesse e
na página da seleção de proje-
tos de pesquisa.

Programa de Cooperação
em Pesquisa

O Programa de Cooperação
em Pesquisa, lançado no último
dia 26 de junho pela SME, em
parceria com a UNESCO, dis-
ponibiliza instrumentos para
aproximar o campo acadêmico
dos problemas que desafiam a
gestão municipal, de forma a
contribuir com a melhoria da
educação pública na cidade de

São Paulo. Seus três eixos de
estruturação – Banco de Desa-
fios, fomento à pesquisa e co-
operação com escolas, centros
de pesquisa e universidades –
buscam facilitar o acesso e ob-
tenção de dados da Rede Muni-
cipal de Ensino, proporcionar a
divulgação e discussão dos re-
sultados de pesquisa e viabili-
zar trocas entre pesquisadores
e gestores. Para saber mais,
a c e s s e :  p a t i o
digital.prefeitura.sp.gov.br/coo-
peracao

Pátio Digital
O Programa de Cooperação

em Pesquisa integra a iniciati-
va Pátio Digital, que promove
o uso da tecnologia e da infor-
mação no aprimoramento das
políticas educacionais. Para sa-
ber mais, acesse: patio
digital.prefeitura.sp.gov.br/

Tomam posse os 42 eleitos para o
Conselho Municipal de Segurança

Alimentar Nutricional
Os novos membros do

 Conselho Municipal de Segu-
rança Alimentar Nutricional
(Comusan-SP) tomaram pos-
se nesta quarta-feira (15) em
cerimônia na Prefeitura de
São Paulo. 

“É a posse de um conselho
bastante relevante para a cidade.
Um conselho que tem uma im-
portância significativa nas polí-
ticas públicas municipais e que
cuida de um tema que tem rece-
bido uma atenção especial do
prefeito Bruno Covas e do seu
corpo de secretários”, destaca a
secretária de Trabalho e Empre-
endedorismo, Aline Cardoso.

O Comusan-SP permite o
diálogo e estimula a organização
da sociedade na área de seguran-
ça alimentar e nutricional. Seu
caráter é consultivo e suas ativi-
dades envolvem propor, acom-

panhar e fiscalizar as ações do
governo municipal nesse setor,
além de estimular a implemen-
tação de ações voltadas ao com-
bate da fome e desperdício.

Algumas das ações sob res-
ponsabilidade da Secretaria de
Trabalho e Empreendedorismo 
são: Banco de Alimentos (Vila
Maria), Rede Metropolitana
de Bancos de Alimentos, Cen-
tros de Referência em Segu-
rança Alimentar e Nutricional
(unidades Butantã e Vila Ma-
ria), cozinhas comunitárias
nos  mercados e  sacolões ,
cursos gastronômicos para
geração de renda, diagnósti-
co de segurança alimentar e
nutricional, escolas estufas,
feiras modelos, hortas e vivei-
ros, cantinas saudáveis, ofici-
nas culinárias temáticas como
foco na alimentaçsaudável e

Programa Operação Trabalho
(POT), entre outras.

 
Sobre o Comusan
 O órgão foi criado na 1ª

Conferência Municipal de Segu-
rança Alimentar de São Paulo,
em 2001, e oficializado
pelo Decreto nº 42.862, de 13
de fevereiro 2003. O conselho
é composto por membros titu-
lares e respectivos suplentes,
dos quais 2/3 (dois terços) são
representantes da sociedade ci-
vil organizada e 1/3 (um terço),
representantes governamentais.

Este ano, o Comusan foi re-
estruturado e passou a ter 42 ti-
tulares  e 42 suplentes. A mudan-
ça foi feita a partir do Decreto
nº 55.867, que dispõe sobre as
competências, composição e
funcionamento do órgão, no
âmbito do Sistema Nacional de

Segurança Alimentar e Nutrici-
onal (SISAN).

O documento atualizou a re-
lação das Secretarias Munici-
pais  integrantes do Conselho e
manteve a proporção legal entre
governo e sociedade civil. A re-
presentação governamental será
exercida por membros indicados
pelos titulares das Secretarias
do Governo Municipal; de  Tra-
balho e Empreendedorismo;
das Prefeituras Regionais;
de Assistência e Desenvolvi-
mento Social; da Saúde; de  Edu-
cação; de Direitos Humanos e
Cidadania; do Verde e do Meio
Ambiente; de Cultura; de  Habi-
tação; de Gestão; da Pessoa
com Deficiência; da  Coordena-
doria de Segurança Alimentar e
Nutricional (Cosan) e da  Funda-
ção Paulistana de Educação, Tec-
nologia e Cultura.

Museu da Cidade oferece
 atividades educativas durante a

Jornada do Patrimônio 2018
Com o tema “Uma cidade,

muitas mãos”, a 4ª edição da Jor-
nada do Patrimônio, organizada
pelo Departamento do Patrimô-
nio Histórico (DPH)  da  Secre-
taria Municipal de Cultura ofe-
rece mais de 300 atividades dis-
tribuídas por toda a cidade. Para
o evento, que acontece durante
os dias 18 e 19 de agosto,
o Educativo das Casas Históri-
cas do Museu da Cidade  prepa-
rou uma programação especial

com roteiros, visitas guiadas,
oficinas e brincadeiras.

Entre os destaques, está a
oficina de pau a pique “Memó-
rias da forma”, na Casa do Tatu-
apé, que acontece no sábado,
dia 18, e convida o público a
conhecer um pouco mais sobre
a técnica de construção tradi-
cional, além de propor
a criação de uma escultura co-
letiva a partir dessa prática.
Neste mesmo dia, acontece na

Casa Sertanista a atividade
“Construindo o Brincar: Ofici-
na de Peteca”, em que os par-
ticipantes irão produzir uma
peteca de palha de bananeira,
modo como era feita pelos po-
vos indígenas.

Já no domingo, dia 19, a Casa
da Imagem oferece uma visita
guiada com os curadores da ex-
posição “Equações da Metrópo-
le”, que apresenta um panorama
de 140 anos da história de São

Paulo por mais de 100 fotogra-
fias do acervo. Além disso, no
mesmo dia, o Sítio da Ressaca
promove a oficina “Rejunte Po-
ético”, que estimula os partici-
pantes a reescreverem narrativas
artísticas, através da poesia es-
crita ou desenhada, de forma
coletiva.

A programação completa
com os horários e endereços
está disponível no site da  Secre-
taria Municipal de Cultura.

Prefeitura convoca Professores de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I

A Secretaria Municipal de
Educação (SME) publicou no
Diár io  Ofic ia l  da  Cidade
(DOC) de quarta-feira (15) a 
convocação de candidatos
aprovados no concurso
público para o provimento de
cargos vagos de  Professor de
Educação Infantil  e Ensino
Fundamental I para escolha de
vagas e retirada de guia para
exames médicos pré-admis-

sionais. A escolha ocorrerá
no dia 29 de agosto, das 9h às
16h30.

Os candidatos convocados
deverão comparecer ao Audi-
tório da COGEP, na Avenida
Angélica, 2606, Consolação -
CEP 01228-200 - São Paulo /
SP, de acordo com o seguinte
cronograma:

Professor de Educação In-

fantil e Ensino Fundamental I
29/08/2018
Horário - Classificação Ge-

ral
09h às 10h - 11511 a 11554
10h às 11h - 11555 a 11597
11h às 12h - 11598 a 11639
12h às 13h - 11640 a 11685
13h às 14h - 11686 a 11729
14h às 15h - 11730 a 11777
15h às 16h - 11778 a 11825
16h às 16h30 - Retardatári-

os do dia
Professor de Educação In-

fantil
30/08/201809h às 10h -

3371 a 3399
10h às 11h - 3400 a 3432
11h às 12h - 3433 a 3463
13h às 14h - 3464 a 3483
14h às 15h - 940 a 965

(Class. NNA)
15h às 15h30 - Retardatári-

os do dia1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

fale conosco através do e-mail:

j o r n a l o d i a s p @ t e r r a . c o m . b r



Atividade econômica recua
0,99% no segundo trimestre

São Paulo, quinta-feira, 16 de agosto de 2018 Economia
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Gestão Empresarial

Você sabe levar seu
Plano de Negócios

para os investidores?
PITCH

O Pitch é o instrumento que os empreendedores usam para
apresentar seu negócio para grandes empresários para consegui-
rem investimento para alavancar seu negócio ou começar uma
Starup.

É uma apresentação que, no mundo dos negócios, se chama
PITCH.

Para que o PITCH seja eficiente em tempo e conteúdo é ne-
cessário ser uma apresentação rápida em que o empreendedor
apresenta sua ideia objetivamente, sendo dito apenas o que se
espera do projeto em questão.

Existem vários tipos de PITCH que variam de 1 a 20 minutos.
É um grande desafio para o empreendedor.

O desafio é montar uma apresentação com a essência do ne-
gócio, o quanto você acredita nele e quanto isso pode dar de re-
torno.

Seguem algumas dicas:

1. Seja objetivo:
Conte um pouco sobre você. (não muito, se o investidor quiser

mais vai te perguntar depois). Conte sobre o projeto apenas o es-
sencial para o entendimento. Os investidores não gostam de escu-
tar por muito tempo e você deve impactar no curtíssimo tempo.

2. Visão do Negócio:
Mostre aonde a empresa quer chegar e quais os objetivos a

longo prazo como ações transformadoras e aspirações futuras.
3. Quais são as pessoas envolvidas no projeto:
Faça uma descrição de cada membro da equipe, e seus custos

em recursos humanos. É importante o investidor saber que tem
pessoas competentes em cada uma das funções.

4. Aceitação no mercado em que se encontra:
Apresente, sempre de forma resumida, a necessidade do mer-

cado que irá atender. E porque o seu vai se destacar dos demais.
Use sempre a criatividade, mas não esqueça que deve ser possí-
vel de realizar.

5. Execução do projeto e controles (Plano de Negócio)
Mostre como seu negócio pretende gerar caixa e mostre como

seu negócio é viável em números. De preferência a um fluxo de
caixa projetado. E fale sobre os números em comparação ao
mercado em que se encontra.

6. Investimento Necessário: 
Mostre o valor que seu projeto precise para que fique bem

claro os gastos de implantação e de necessidade de capital no
decorrer do projeto até que ele se mantenha.

Outras dicas, espero você na próxima edição.

Grande Abraço

Lilian Escabrós Farré
Administradora Financeira / Financial Adviser
CEO and Funder EF Gestão Empresarial
e-mail: lilian.escabros@gmail.com

A economia caiu no segun-
do trimestre deste ano. O Índi-
ce de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) dessa-
zonalizado (ajustado para o pe-
ríodo) apresentou queda de
0,99% no segundo trimestre,
comparado com o período de
janeiro a março deste ano.

A contração ocorreu no pe-
ríodo da greve dos caminhonei-
ros, iniciada no fim de maio e
encerrada no início de junho.

A greve impactou a econo-
mia, gerando uma crise de de-

sabastecimento no país. Em ju-
nho, o ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, afirmou que
impacto da paralisação na eco-
nomia seria de R$ 15 bilhões,
equivalentes a 0,2% do Produto
Interno Bruto (PIB, a soma das
riquezas produzidas no país).   

No primeiro trimestre, de
acordo com dados atualizados
pelo BC, houve crescimento de
0,2%, na comparação com o
período de outubro a dezembro
de 2017.

De janeiro a junho deste

ano, houve crescimento de
0,89% (sem ajustes), na com-
paração com o primeiro se-
mestre de 2017. Em 12 meses,
a expansão chegou a 1,3%.

Em junho, o IBC-Br regis-
trou crescimento de 3,29% na
comparação com maio (dado
dessazonalizado). Na compa-
ração com o mesmo mês de
2017, o crescimento ficou
em 1,82%.

O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o

BC a tomar decisões sobre a
taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de ativi-
dade dos três setores da eco-
nomia: indústria, comércio e
serviços e agropecuária, além
do volume de impostos.

No entanto, o indicador ofi-
cial sobre o desempenho da
economia é o Produto Interno
Bruto (PIB), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).
(Agencia Brasil)

Novo presidente do
Paraguai promete

combater a impunidade
Ao tomar posse  na quarta-feira (15) o novo presidente do

Paraguai, Mario Abdo Benítez, ratificou o compromisso de com-
bater a impunidade com base em uma Justiça independente. Se-
gundo ele, as opiniões divergentes serão ouvidas em busca do
enriquecimento da nação e do país, assim como haverá abertura
para a diversidade e a proposição de ideias distintas.

“Dou boas-vindas ao dissenso, porque o dissenso nos enri-
quecerá como nação. Vamos abrir as portas para o valor de cada
ideia, para a diversidade de pensamentos de cada setor e encon-
tros, pontos comuns que unirão para avançarmos.”

O presidente Michel Temer está em Assunção para participar
da cerimônia de posse de Abdo, que substitui o presidente Horá-
rio Cartes, que deixa o governo sob desgastes.

No discurso, Abdo ressaltou que uma democracia madura re-
úne opiniões divergentes, instituições fortes, autonomia entre
os poderes, sem intromissões e uma “Justiça valente”. “Vamos
construir uma Justiça independente para que se acabe com a im-
punidade.”

“Prometemos um Paraguai para as pessoas. Um Paraguai onde
o cidadão seja o principal motor de transformação carregada de
amor à pátria e ao próximo e às ideias. Um Paraguai que seja
mais inclusivo, com reconciliação das instituição e da gestão do
governo com o povo. Teremos a oportunidade e a obrigação de
recuperar essa confiança das pessoas”.

Brasil x Paraguai
Na terça-feira (14) o ministro das Relações Exteriores

(MRE), Aloysio Nunes Ferreira, assinou um acordo com autori-
dades paraguaias para a construção de uma ponte sobre o Rio
Apa. A medida vai permitir a integração rodoviária entre o muni-
cípio de Porto Murtinho (MS) e o distrito de San Lázaro (Para-
guai). Com a construção, será possível unir o Centro-Oeste bra-
sileiro e o porto fluvial de Concepción.

Para dar início às obras, foi criada uma comissão mista entre
brasileiros e paraguaios. No caso do Brasil, o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai supervisio-
nar a construção, que deverá ser custeada pelo governo do Para-
guai. A data de início e a conclusão do projeto, assim como custo
total, ainda será definido pela comissão. (Agencia Brasil)

Supermercados desperdiçam R$ 3,9 bi
em alimentos por ano, diz Abras

Os supermercados brasilei-
ros desperdiçaram, no ano pas-
sado, o equivalente a R$ 3,9 bi-
lhões em frutas, legumes e ver-
duras e produtos das seções de
padaria, peixaria e açougue. Na
comparação com 2016, houve
queda de R$ 54.2 milhões. Os
dados foram divulgados nesta
quarta-feira (15) pela Associa-
ção Brasileira de Supermerca-
dos (Abras), na capital paulista.

O levantamento, feito em
parceria com a Fundação Insti-
tuto de Administração (FIA/Pro-
var), considerou números de
2.335 supermercados do país.
Apenas em frutas, verduras e le-
gumes, o desperdício atingiu R$
1,8 bilhão no ano passado, apro-
ximadamente R$ 600 mil a mais
do que em 2014.

O superintendente da Abras,
Márcio Milan, disse que sensi-
bilizar o setor supermercadista
para o desperdício é mais impor-
tante do que considerar as per-
das financeiras. “Temos que dis-
cutir com todo o setor produti-

vo. Juntos somos capazes de re-
solver isso”, afirmou Milan.

Na Companhia de Entrepos-
tos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp), empresa esta-
tal de abastecimento que recebe
produtos de 1,5 mil municípios
brasileiros e de 14 países e co-
mercializa de 10 a 12 mil tone-
ladas diariamente, as perdas di-
árias são estimadas em 1,3%.

Segundo a chefe do Centro
da Qualidade, Pesquisa e Desen-
volvimento da Ceagesp, Anita
Gutierrez, para evitar o desper-
dício, é importante que o alimen-
to tenha qualidade no momento
da colheita. “O tratamento pós-
colheita – passar cera – ajuda, mas
não resolve. Para que se tenha um
bom produto na gôndola, ele tem
que ser produzido de maneira
correta”, afirmou Anita.

Podridão
Anita identifica, entra os

principais problemas que levam
os alimentos à podridão, danos
mecânicos na colheita e na pós-

colheita – no momento da em-
balagem e no manuseio. A perda
de água e os machucados nos ali-
mentos, além disso, levam à re-
dução considerável de valor.

Outro ponto levantado pela
especialista é a diferença de
temperatura a que o produto é
submetido no período que
abrange da colheita à embalagem
e transporte até o destino final.
Certos alimentos são transpor-
tados sob refrigeração e, quan-
do chegam ao destino, levam
choque de temperatura, o que
acelera seu metabolismo e leva
à perda de qualidade.

O diretor da Associação Bra-
sileira de Agronegócio, Luiz
Cornacchioni, também destacou
que metade das perdas do setor
ocorre durante a logística (pro-
cesso que envolve armazena-
gem, circulação e distribuição
de produtos). A comercialização
com menos intermediários da
roça aos supermercados, permi-
tindo melhores ganhos tanto
para o produtor, e preços mais

baixos para o consumidor, é uma
das metas.

Agricultura familiar
Em junho deste ano, a Abras

firmou protocolo de intenções
para aumentar o relacionamen-
to dos supermercados com a
agricultura familiar. O consultor
Vitor Correa, da Secretaria Es-
pecial de Agricultura Familiar e
do Desenvolvimento Agrário,
informou que técnicos já estão
sendo capacitados para esse
acompanhamento. Segundo Cor-
rea, atualmente, 3,5 milhões de
famílias trabalham no setor, sen-
do 600 mil em cooperativas.

Um dos objetivos é criar uma
identificação nos produtos
oriundos da agricultura familiar.
Os alimentos ficarão em gôn-
dolas específicas dentro dos
supermercados, destacando o
diferencial da agricultura fami-
liar, como o respeito ao meio
ambiente, à sustentabilidade e
a preocupação social. (Agencia
Brasil)

Eletrobras tem lucro líquido de
R$ 2,83 bilhões no segundo trimestre

A Eletrobras apresentou
lucro líquido de R$ 2,83 bi-
lhões no segundo trimestre
deste ano. No mesmo período
do ano passado, o desempe-
nho ficou em R$ 344 milhões.
O resultado do balanço foi di-
vulgado nesta terça-feira (14)

pela companhia.
De acordo com a empresa,

a receita bruta gerencial teve
crescimento de 4%, passando
de R$ 9,21 bilhões, no segun-
do trimestre de 2017, para R$
9,61 bilhões entre maio e ju-
nho deste ano.

Já no primeiro semestre de
2018, o lucro líquido atingiu
R$ 2,88 bilhões e ficou acima
do que a Eletrobras alcançou
no primeiro semestre do ano
passado, quando registrou R$
1,72 bilhões.

Entre os destaques negativos,

a companhia apontou as provi-
sões e despesas com o Plano de
Demissão Consensual (PDC) de
R$ 24 milhões no trimestre, so-
mando R$ 296 milhões em
2018; e provisões para contin-
gências no montante de R$ 1 bi-
lhão. (Agencia Brasil)

Inflação pelo IGP-10 desacelera
e fecha em 0,51% em agosto

A inflação - medida pelo Ín-
dice Geral de Preços-10 (IGP-
10) - desacelerou em agosto,
fechando em 0,51%, resultado
0,42 ponto percentual menor
que a alta de 0,93% de julho.

Com o resultado, o índice
acumula alta de 6,61% nos pri-
meiros oito meses do ano, en-
quanto a taxa acumulada nos úl-
timos doze meses é de 8,78%.

Os dados foram divulgados
na quarta-feira (15), no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (Ibre FGV).

Em agosto do ano passado,
o IGP-10 havia fechado com
deflação (inflação negativa) de
0,17%.

Segundo a FGV, a queda do
indicador reflete desaceleração
de preços nos três componentes
que formam o IGP-10.

IPA-10
Com peso de 60% na forma-

ção da taxa, o Índice de Preços
ao Produtor Amplo (IPA) encer-
rou agosto com alta de 0,64%,
queda de 0,35 ponto percentual
em relação ao resultado de ju-
lho: 0,99%.

Os números refletem desa-
celeração de preços dos Bens
Finais e dos Bens Intermediá-
rios porque o grupo Matérias-
Primas Brutas fechou em alta.

No caso dos preços dos
Bens Finais houve uma queda
média de 0,43% em agosto,
após alta de 1,13% em julho.

A principal contribuição
para este resultado partiu do
subgrupo alimentos processa-
dos,  cuja taxa passou de
4,83% para -0,36%.

O índice relativo a Bens Fi-
nais, que exclui os subgrupos
alimentos in natura  e combus-
tíveis para o consumo, teve alta
de 0,17% em agosto. Em julho,
a taxa havia subido 1,93%.

A taxa do grupo Bens Inter-

mediários caiu 0,99 ponto per-
centual, passando de 1,99%
em julho para 1,0% em agos-
to. A principal contribuição
para este movimento partiu do
subgrupo materiais e compo-
nentes para a manufatura. Hou-
ve queda de 2,58% para
0,60%.

Único dos três componen-
tes do IPA a fechar com alta, o
índice do grupo Matérias-Pri-
mas Brutas subiu 1,51% em
agosto, após queda de 0,42%
em julho.

IPC-10
Com peso de 30% na com-

posição do IGP-10, o Índice
de Preços ao Consumidor
(IPC) registrou variação de
0,14% em agosto, resultado
0,64 ponto percentual menor
que o de julho: 0,78%.

Todas as classes de despe-
sa componentes do índice regis-
traram recuo em suas taxas de

variação, com destaque para o
grupo Alimentação, que saiu de
uma alta de 0,51% para uma de-
flação de 0,37% entre julho e
agosto.

Também apresentaram de-
créscimo significativos em suas
taxas de variação os grupos Ha-
bitação (1,63% para 0,82%),
Transportes (0,78% para
0,09%), Educação, Leitura e
Recreação (0,86% para -0,12%)
e Comunicação (0,40% para
0,07%).

INCC-10
Com menor peso na compo-

sição do IGP-10 (apenas 10%),
o Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC) subiu
0,46% em agosto, depois de ter
encerrado julho com alta de
0,92%.

O índice relativo a Materi-
ais, Equipamentos e Serviços
teve variação de 0,82% ante
1,0% de julho. (Agencia Brasil)

Eletrobras estipula em R$ 3,1 bi
valor mínimo para leilão de SPEs

A diretoria executiva da
Eletrobras aprovou os preços
mínimos de venda de suas
participações em Sociedades
de  Propós i to  Espec í f ico
(SPEs) de geração eólica e
linhas de transmissão. Os va-
lores mínimos totalizam R$
3,1 bilhões, conforme comu-
nicado ao mercado divulgado na
noite de terça-feira (14) pela
companhia.

O leilão está previsto para 27

de setembro de 2018 na B3, a
bolsa de valores de São Paulo.
Serão alienadas 71 participações
societárias em SPEs, reunidas
em 18 lotes.

O preço mínimo mais eleva-
do é o da Santa Vitória do Pal-
mar Holding, lote A, no valor de
R$ 635,6 milhões. A Eletro-
bras tem 78% desse empreen-
dimento, dedicado à geração
eólica. De acordo com a esta-
tal, os preços estão referenci-

ados à data-base de 31 de de-
zembro de 2017 e incluem os
custos de transação.

A SPE é uma sociedade em-
presarial, com as mesmas ca-
racterísticas do consórcio, que
é formada para a execução de
um determinado empreendi-
mento, podendo inclusive ter
seu prazo de existência deter-
minado. Normalmente é utili-
zada para isolar o risco finan-
ceiro de uma atividade.

O capital social da SPE pode
ser constituído pelos sócios
com dinheiro, bens móveis e
imóveis e, ainda, com direitos,
desde que estes tenham valor
econômico. Uma vez formado o
capital, as contribuições dos
sócios passam a compor o pa-
trimônio da sociedade

A  Eletrobras também anun-
ciou lucro líquido de R$ 2,8 bi-
lhões no segundo trimestre des-
te ano. (Agencia Brasil)
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Indy: Matheus Leist estreia no
oval de Pocono com a AJ Foyt
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Piloto gaúcho realizou seus primeiros testes no oval de Pocono na semana passada e acredita em uma recuperação da equipe
neste final de semana na 14ª etapa da Indy

Matheus Leist

O gaúcho Matheus Leist fará
sua primeira corrida na pista de
Pocono na carreira neste domin-
go na Indy. O jovem talento de
19 anos é estreante na cate-
goria após ter conquistado o
título da F3 Inglesa em 2016
e sido destaque na Indy Lights
em 2017 com três vitórias.
Na semana passada, Leist re-
alizou os seus primeiros tes-
tes no oval de Pocono e apro-
vou os ajustes feitos com a
equipe AJ Foyt na pista.

“Estamos chegando no final
da temporada e queremos mos-
trar que temos potencial para
chegar entre os 10 primeiros. O
rendimento do carro nas últimas
etapas não foi o esperado, mas
estou confiante que os testes que
fizemos em Pocono serão posi-
tivos para conseguirmos uma re-
cuperação nessas últimas quatro

corridas do ano”, diz Leist.
Estreante na Indy em 2018,

Leist chegou impressionando na
categoria ao conquistar um ter-
ceiro lugar no grid de largada na

abertura da temporada em São
Petersburgo. Na Indy 500, o bra-
sileiro foi o melhor rookie no
grid e terminou em 13º lugar en-
tre os 33 carros do grid. Para a

etapa de Pocono, Leist espera
um bom desempenho do carro da
AJ Foyt, que tem rendido melhor
em circuitos ovais.

“Nós tivemos bons momen-
tos na temporada, como o início
em São Pete e também nas 500
Milhas, mas desde então esta-
mos buscando um resultado po-
sitivo para coroar o esforço que
eu, o Tony (Kanaan) e o pessoal
do box estão fazendo nos ajus-
tes do carro”, diz Leist.

Os treinos da Indy em Poco-
no serão realizados todos no sá-
bado. O primeiro treino livre será
às 11h30 e o classificatório
ocorrerá às 14h30. O último trei-
no livre será às 17h45 e a corri-
da acontecerá no domingo, com
largada às 15h e transmissão ao
vivo do BandSports. A prova terá
duração de 200 voltas no circui-
to oval.
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Duas vezes campeão do
Rally dos Sertões com Carros
em 2000 e 2015, e Campeão
do Rally Dakar com UTV no
começo deste ano, o experien-
te piloto Reinaldo Varela
(Can-Am/Divino Fogão/Ari-
sun/Blindarte/Norton) será
uma das grandes atrações do
principal evento de off road do
Brasil, que vai sair de Goiânia
(GO) neste sábado (18), para
chegar em Fortaleza (CE) no
dia 25 de agosto. Afinal, ele foi
confirmado pela Can-Am ao
lado do navegador catarinense
Gugelmin para defender a fá-
brica canadense na tentativa de
alcançar outra vitória.

“Vamos defender o título e
tentar o bicampeonato no co-
meço de 2019 no Dakar para a
Can-Am, nosso principal apoi-
ador. Então, vamos continuar
desenvolvendo o Maverick X3,
e nada melhor do que partici-
parmos do melhor Rally do
Brasil com o nosso UTV”, co-
mentou Reinaldo Varela.

Reinaldo Varela vai partici-
par pela segunda vez do Rally
dos Sertões com os seus três
filhos – Rodrigo, Gabriel e
Bruno -, só que desta vez to-
dos utilizando UTV Can-Am
Maverick X3 preparados
pela Cotton Racing. “Será
diferente desta vez,  pois
pela primeira vez toda a ‘Fa-
mília da Poeira’ correrá na
mesma categoria, competin-
do entre si. Evitei por muito
anos um confronto direto
com os meus fi lhos,  mas
como vou defender o título
no Dakar, nada melhor que
enfrentar o Rally mais duro do
Brasil e os melhores pilotos
de UTV da América do Sul”,
acredita Reinaldo.

Rally dos Sertões

Bicampeão com
carros e Campeão do

Dakar, Reinaldo
Varela quer vitória

de UTV  
Piloto pode entrar para a história como o primeiro
vencedor com Carros e UTV
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Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin prontos para tentar
vitória no Sertões

O seu primogênito Rodri-
go é o piloto com o maior nú-
mero de vitórias (27) em UTV
no Brasil e já foi Campeão
Brasileiro. Gabriel, o filho do
meio, além de Campeão Bra-
sileiro, venceu o Rally dos
Sertões em 2016 na UTV Pro
Turbo em 2016. Já o caçula
Bruno, é o atual Campeão Bra-
sileiro e do Rally dos Sertões
na classificação Geral de
UTV. “É uma disputa sadia,
mas o objetivo é trabalharmos
para fazer um Varela chegar lá
na frente, seja qual for dos
quatro”, planeja o patriarca.

Reinaldo Varela e Gustavo
Gugelmin são versáteis e
sempre procuraram novos de-
safios em suas vitoriosas car-
reiras. Separadamente eles já
fizeram provas e campeona-
tos em autódromos e kartó-
dromos, Rally de regularida-
de, Rally de Velocidade, e no
Rally Cross Country forma-
ram uma dupla de sucesso,
com vitórias em campeonatos
brasileiros, sul-americanos,
mundiais, norte-americanos,
tanto com carro como com
UTV ultimamente.

“Vencer o Rally dos Ser-
tões é o sonho de todos os ra-
lizeiros. Eu e o Reinaldo ti-
vemos o prazer de vencer três
anos atrás na categoria Carros
e será um feito inédito ganhar
agora com UTV. Será muito
bacana se este título permane-
cer dentro da equipe Can-Am/
Divino Fogão/Arisun/Blindar-
te/Norton, e maravilhoso se
eu e o Reinaldo pudermos
acrescentar em nosso currí-
culo mais esta conquista”,
emenda Gugelmin. Curta ht-
tps://www.facebook.com/va-
relarallyteam

Brasil sofre revés para os
Estados Unidos em Uberaba

Seleção brasileira apresenta evolução, mas, apesar do equilíbrio nos dois primeiros sets, dificuldades no passe e no contra-
ataque pesaram no resultado

Brasil  e EUA jogaram a segunda partida da série de quatro
amistosos

A seleção feminina brasilei-
ra de voleibol entrou em quadra
na noite de terça-feira  para mais
uma partida amistosa contra os

EUA. Desta vez jogando em Ube-
raba (MG), no Centro Olímpico –
UFTM, o Brasil não conseguiu o
resultado positivo. As norte-ame-

ricanas acabaram levando a melhor
por 3 sets a 0 (29/27, 25/23 e 25/
18), em 1h20 de duelo. A oposta
Tandara marcou 16 vezes e foi a
maior pontuadora da partida.

De volta à seleção após a gra-
videz da primeira filha, a levan-
tadora Dani Lins começou o jogo
entre as titulares. Esta foi a pri-
meira partida da atleta na seleção
principal após o retorno. Apesar
do resultado não ter sido o ideal,
Dani avaliou como positiva a atu-
ação da equipe.

“Este foi o meu primeiro
jogo depois de 13 meses prati-
camente parada, mas foi um jogo
bom. Estamos ainda buscando o
entrosamento, eu principalmen-
te. A gente vai aprendendo a cada
jogo, acho que vamos evoluindo.
Vamos estudar este jogo de hoje
para melhorarmos nosso padrão,
queremos jogar com velocidade,

como as próprias americanas,
mas vamos melhorando a cada
partida”, disse Dani Lins.

Além de começar com Dani
Lins no time titular, o treinador
José Roberto Guimarães tam-
bém optou por outras duas mu-
danças na equipe em relação ao
primeiro jogo em Brasília (DF),
a ponteira Rosamaria e a central
Carol iniciaram o confronto no
lugar de Gabi e Adenízia.

Brasil e EUA ainda se enfren-
tarão mais duas vezes nesta se-
mana. Nesta quinta-feira (16), os
dois times voltam à quadra do
Centro Olímpico – UFTM, em
Uberaba, às 20h. No sábado (18)
as equipes encerram a série de
quatro amistosos em partida re-
alizada no Maracanãzinho, no
Rio de Janeiro (RJ), às 19h30.
Ambas partidas com transmissão
do SporTV.
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TransAM: Alline Cipriani mantém
liderança do campeonato

A brasileira Alline Cipriani
manteve a liderança da Tran-
sAm – tradicional categoria
norte americana de carros de
turismo –, após a sexta etapa da
temporada. A prova foi realiza-
da no último fim de semana no
circuito de Mid-Ohio e termi-
nou com a brasileira na quarta
colocação. Alline, que nos Es-
tado Unidos já conquistou dois
títulos do FARA, soma atual-
mente 138 pontos na tabela,
contra 131 do vice-líder, Mark
Boden.

 Na etapa do último fim de
semana, a brasileira esteve en-
tre os mais rápidos da categoria
em todos os treinos livres, e na
sessão de classificação obteve o
segundo melhor tempo. Após a
perda de sua melhor volta no
qualy em razão de uma penaliza-
ção, Alline partiu da segunda fila
e se manteve na quarta posição

até a bandeirada final. 
 A Ginetta G55 é um carro

que tem como principal carac-
terística o equilíbrio nas cur-
vas. Mas, em pistas onde exis-
tem retas longas, como a de
Mid-Ohio, o modelo inglês ten-
de a ter mais dificuldades nas
ultrapassagens. “Estamos tendo
uma disputa muito dura neste
ano com os Porsches 991 e
com o Chevrolet Camaro, dois
modelos que reconhecidamen-
te possuem motores mais po-
tentes que o nosso. Por isso
apostamos muito na eficiência
da nossa equipe e na confiabi-
lidade da Ginetta para conquis-
tar o campeonato”, lembrou a
brasileira.

 A vitória na etapa do últi-
mo fim de semana ficou com
Mark Boden, que com este re-
sultado assumiu a segunda po-
sição na tabela. A próxima cor-

Ginetta G55

rida do ano será daqui a duas
semanas, em Road America.
Alline sabe que voltará a ter di-
ficuldades nessa prova em ra-
zão das longas retas presentes
no circuito, mas segue confi-

ante no campeonato. “Estamos
numa excelente fase como
time, e nossa confiança só au-
menta. Será uma corrida dura,
mas é possível chegarmos lá”,
acredita a brasileira.
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