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Atividade econômica cresce
0,57% no mês de julho
Toffoli diz que urna eletrônica
é segura e defende a Lava Jato
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Tesouro pagou R$ 328,13 milhões
em dívidas de estados em agosto
Página 3

O juiz federal Claudio Bonadio, da Argentina, pediu na
segunda-feira (17) a prisão preventiva da ex-presidente da
República e senadora Cristina
Kirchner, de ex-integrantes do
seu governo e de empresários
suspeitos de pagar propina e
por formação de quadrilha.
As acusações envolvem o
setor de construção civil e
obras públicas realizadas nos
mandatos de Cristina e do marido, já morto, Néstor Kirchner.
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DÓLAR
Comercial
Compra: 4,12
Venda:
4,12
Turismo
Compra: 3,96
Venda:
4,29

EURO
Compra: 4,81
Venda:
4,82

OURO
Compra: 149,62
Venda: 178,97

15º C

Noite

za, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana da Mobilidade 2018, movimento nacional
que pretende conscientizar o cidadão sobre a responsabilidade
no trânsito.
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Aumento de ciclovias e
modernização estimulam
produção de bicicletas

Ministério da Segurança Pública e do Sistema Único de
Segurança Pública (Susp),
além da instalação do conse-

lho, ocorrida nesta segundafeira, são algumas das tentativas de reduzir o aumento da
criminalidade no país. Página 4

A produção de bicicletas no Polo
Industrial de Manaus (PIM) aumentou 35,2% em agosto sobre igual mês
do ano passado e 45,8% na comparação com julho, com um total de 97,7
mil unidades. De acordo com os da-

dos da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), desde o começo do
ano tem sido constante o ritmo de
crescimento.
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Esporte

Lewis Hamilton brilha
outra vez na noite
de Singapura

Lewis Hamilton

Sebastian Vettel ou Lewis
Hamilton? Um deles será pentacampeão ao final desta temporada, igualando a marca de títulos
do argentino Juan Manuel Fangio. Mas convenhamos: as coisas estão caminhando cada vez
mais para Hamilton. O piloto
britânico foi mais uma vez o
destaque de uma corrida em
que, teoricamente, Vettel tinha
favoritismo. O espetáculo começou no sábado, quando Hamilton registrou a pole position. Depois, no domingo, ele simplesmente não deu chances aos
adversários.
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Felipe Giaffone vence
as duas corridas em
Buenos Aires
Felipe Giaffone venceu as
duas corridas da Copa Truck
em Buenos Aires, na Argentina, após uma rodada dupla eletrizante que contou com chuva, tempo seco, pegas do início ao fim e muita emoção.
Com isso, o piloto da Volkswagen, campeão da Copa
Centro-Oeste, dá um passo
muito importante para tentar
garantir mais um caneco na
Copa Mercosul. As provas
aconteceram com o tempo
muito instável.
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Foto/Duda Bairros

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

25º C

Começa à Semana da
Mobilidade com ações de
conscientização no trânsito
A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
(SMT), em conjunto com CET,
SPTrans, DTP, DSV e com as secretarias municipais de Educação e Direitos Humanos, reali-

Conselho Nacional de Segurança Pública

Previsão do Tempo
Terça: Sol com
muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva.
À noite o tempo
fica firme.

tem retração de 1,46%. No
ano, houve crescimento de
1,19%.
O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre a taxa básica de juros, a
Selic. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e
serviços e agropecuária, além
do volume de impostos. O indicador foi criado pelo BC para
tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade
econômica. Mas o indicador
oficial é o Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). (Agencia
Brasil)

Felipe Giaffone

Mineiro Victor
Corrêa e catarinense
Maicol Souza
são campeões
Foto/Edson Castro

Juiz pede
prisão
preventiva para
Cristina
Kirchner por
receber propina

O presidente Michel Temer instalou, na segunda-feira (17), o Conselho Nacional
de Segurança Pública. Em seu
discurso, o presidente mostrou preocupação com a expansão do crime organizado e
disse que não se combate a violência apenas com armas.
“A nacionalização do crime é uma realidade; mais do
que isso, a internacionalização do crime. O crime organizado busca superar a organização da segurança pública.
Não basta combater com armas, é preciso combater com
inteligência”.
Como instrumentos de
aprimoramento dessa inteligência, Temer defendeu a integração dos sistemas de segurança pública. A criação do

Foto/ Mercedes AMG

O vice-presidente de Guiné Equatorial, na África, Teodoro Obiang Mang, e a comitiva dele com dez pessoas já deixaram o Brasil. No entanto,
uma questão ainda está em
aberto: o destino dos US$ 16
milhões em espécie e relógios de luxo apreendidos com os
africanos. A Polícia Federal
investiga para onde seriam levadas as malas com o conteúdo valioso.
Teodoro Obiang Mang, conhecido como Teodorín, comunicou as autoridades do Brasil
que estaria no país em caráter de
viagem pessoal. Não foram fornecidos detalhes sobre a motivação da visita.
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Michel Temer diz que
é preciso combater o
crime com inteligência
Foto/Valter Campanato/ABr

Vice-presidente
de Guiné
Equatorial e
comitiva
deixam Brasil

A atividade econômica registrou o segundo mês seguido de
crescimento. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado
(ajustado para o período) apresentou crescimento de 0,57%, em
julho, em relação a junho deste
ano, segundo dados divulgados
na segunda-feira (17) pelo Banco Central (BC).
Esse foi o segundo mês seguido de crescimento, de acordo com dados revisados pelo
BC. Em junho, comparado a
maio, houve crescimento de
3,42%. Em maio, foi registrada queda de 3,35%.
Na comparação com julho
de 2017, o crescimento chegou
a 2,56% (sem ajuste para o
período). Em 12 meses encerrados em julho, o indicador

Victor Corrêa e Maicol Souza
Em sua primeira temporada completa no Rali de Velocidade, o piloto mineiro Victor Corrêa (Unifenas) conquistou ao lado do navegador catarinense Maicol Souza o título
de campeão antecipado da categoria RC5. A dupla terminou
na segunda posição o Rally Rio
Negrinho, disputado no último
final de semana (15/9), em Santa Catarina.
“O ano não poderia ser melhor”, comemorou o piloto de
Alfenas, sul de Minas Gerais.
Em oito provas, Corrêa/Souza
acumularam sete pódios, com
uma quarta posição, dois terceiros e quatro vitórias em oito
etapas disputadas.
O Rally Rio Negrinho, realizado no planalto norte catarinense, teve dez Especiais
com 149,33 Km cronometrados. “Este rali foi ótimo, com

organização muito boa e com
trechos muito desafiadores.
Ter conseguido bons resultados em Rio Negrito foi muito gratificante”, comentou
Victor Corrêa, que depois de
títulos com Kart, Fórmulas e
com Protótipos no Brasil e
na Europa, teve oportunidade
com a equipe RTOne de mostrar o seu talento também nas
disputas em terra e lama.
“Foi o Rally mais competitivo da temporada. Andamos
muito perto, brigamos segundo
a segundo. Em algumas Especiais terminamos empatados ou
com diferença de décimos de
segundo, tudo muito apertado, mas com um clima muito
divertido entre os postulantes ao título. Andamos com
o regulamento na mão e deu
tudo certo”, disse o navegador de Itajaí.
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Começa à Semana da Mobilidade com
ações de conscientização no trânsito
CESAR
NETO
MÍDIAS
Desde 1993, o jornalista Cesar Neto assina esta coluna (diária) de política. Na imprensa: jornal “O DIA” (3º mais antigo
diário em São Paulo - SP - Brasil). Desde 1996 (via
Internet), www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.
No Twitter, @cesarnetoreal
C Â MA RA ( S P)
Tivesse sido eleito presidente da Mesa Diretora, o vereador
Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS) estaria reeleito e portanto não estaria disputando o Senado. O filho do ex-prefeito (SP),
ex-senador (por SP) e ex-governador (SP) é um daqueles casos
tipo ’perdeu pra ganhar’.
P R E FE I TU RA ( S P )
Antes de herdar a prefeitura pra tentar se reeleger em 2020,
Bruno #SendoCovas literalmente fez maioria na eleição ao diretório paulistano do PSDB. Mesmo antes do resultado das eleições à Assembleia (SP) e Câmara Federal, já vai dominando o
diretório paulista.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputados candidatos às reeleições já dobram em várias regiões com candidatos fora das coligações, até porque elas estão
morrendo e deixarão de existir a partir das eleições municipais
em 2020. É uma questão de sobrevivência pros que vão dominar
a partir de 2021.
GOVERNO (SP)
Durante o debate na tv Gazeta (SP) demonstrou por tabela o
quanto a campanha de Doria (PSDB) tá contaminada pelo fato da
campanha de Alckmin (PSDB) perder pro resultado que ele
teve em 2006, quando foi ao 2º turno contra Lula (PT). Ambos
tão arriscados
CONGRESSO
Quando um general (Exército), com a importância de
um Rocha Paiva afirma que o PT segue trabalhando pelo domínio
do Estado via métodos de dominação do italiano Gramsci (por
exemplo via Zé Dirceu), resta alguma dúvida de que as Forças
Armadas voltaram pra política ?
PRESIDÊNCIA
Com ‘marketing’ comandado via ex-Presidente (cumprindo
pena na carceragem da PF) Lula, o ex-prefeito paulistano Haddad
(PT) vai deixando claro que se for eleito será comandado pelo
fundador e dono do partido. Assim, fica muito difícil exercem
algumas liberdades ...
PA R T I D O S
... possíveis. No PDT, que foi de Brizola e hoje tá albergando
um Ciro Gomes que ao que parece não aprendeu e por isso mesmo não apreendeu nada em 2 campanhas Presidenciais, vai se arrastando na 3ª tentativa, agredindo verbal e as vezes até fisicamente. O problema ...
POLÍTICOS
... maior não é o que Ciro diz, mas sim como e pra quem diz.
Tá se desconstruindo sozinho. Alckmin, por sua vez, tá se perdendo por não ouvir com atenção tucanos históricos que já se
afastam dele, como é o caso de FHC, Serra etc. Quanto a Marina
(ex-PT, ex-PV, albergada ...
B R AS I L E I R O S
... no PSB), disputar pela 1ª vez pelo partido REDE (fundou pra
ser dona) tá sendo mais do mesmo porque ter o PV de Penna na
vice deixa claro que ela não tá conseguindo adentrar ao espírito
social dos que não vêem nela a renovação pelas ações e não só
pregações.
S Ã O PAU L O
Redondamente equivocado quem pensa que Bolsonaro (PSL),
consolidado na liderança Presidencial, tá moribundo num hospital em São Paulo; não tem altas patentes ao lado e precisa acusar
que pode haver fraude (urnas). O artilheiro vai conquistando infantarias de votos.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, pela sobrevivência ( 25 anos) das liberdades
possíveis desta coluna (diária) de política. Recebeu
a ”Medalha Anchieta” (Câmara paulistana) e o ”Colar de
Honra
ao
Mérito”
(Assembleia
paulista).
Email, cesar.neto@mais.com
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A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes
(SMT), em conjunto com CET,
SPTrans, DTP, DSV e com as
secretarias municipais de Educação e Direitos Humanos, realiza, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana da Mobilidade 2018, movimento nacional
que pretende conscientizar o cidadão sobre a responsabilidade
no trânsito. Neste ano, a campanha terá como tema “Todos Somos Pedestres”, alinhado com o
10º Prêmio CET de Educação
no Trânsito. O objetivo é chamar
a atenção de toda a sociedade a
respeito da proteção ao pedestre – a parte mais vulnerável na
questão da mobilidade.
Como parte da programação,
a população terá várias atividades e eventos educacionais
gratuitos na cidade. Na Praça
Ramos, no dia 21, e na Avenida Paulista, no domingo, dia
23, haverá simuladores para
que o público possa ter uma
experiência realista sobre a
colisão de um automóvel, a
baixa capacidade de reação ao
dirigir embriagado – feita por
meio de um par de óculos – e
os riscos do uso do celular ao
volante. Dicas de direção defensiva de carro e de moto também
serão passadas ao público.

O Centro de Treinamento e
Educação de Trânsito da CET
(CETET) vai promover ações
educacionais com mímicos em
travessias e pontos importantes
da cidade como a Avenida Celso Garcia, Rua Xavier de Toledo e a Avenida Paulista entre os
dias 18 e 21, e depois nos dias
24 e 25. Eles vão orientar os
pedestres a atravessar na faixa
e reforçar aos motoristas a importância de respeitar e dar
preferência para quem anda a pé
pela cidade.
A SPTrans vai oferecer apresentações teatrais nas plataformas dos Terminais Bandeira,
Lapa e Cidade Tiradentes, respectivamente nos dias 18, 19 e
20. As intervenções artísticas
trarão mensagens sobre o respeito a passageiros especiais,
idosos e pessoas com deficiência de uma forma lúdica e bemhumorada.
Também fazem parte da Semana da Mobilidade 2018 a distribuição gratuita, na segundafeira, dia 24, de dois mil livros
em 19 terminais de ônibus, e um
cenário interativo para fotos nos
terminais Sacomã, A.E. Carvalho
e Capelinha.
Estudantes de três escolas
públicas com idades entre 10 e
13 anos farão uma viagem

no Expresso Tiradentes no
programa “Andar de ônibus em
SP”. No local, as crianças receberão informações sobre cidadania no transporte e como funciona o sistema. Há ainda uma
viagem de ônibus monitorada
entre o Terminal Mercado e
o Terminal Sacomã. A ação será
feita em parceria com
a Secretaria Municipal de
Educação nos dias 18, 20 e 25.
Haverá também blitze em
estacionamentos comerciais,
entre os dias 18 e 21, para orientar os motoristas sobre o uso
de vagas reservadas a deficientes físicos e idosos.
Durante a Semana da Mobilidade 2018, diversas outras
iniciativas vão discutir e
propor uma reflexão sobre o
uso do viário e a interação
da população com a cidade.
Um exemplo é a obra
“Caos”, do artista plástico
Eduardo Srur, que será exposta em frente à sede da Prefeitura, no viaduto do Chá.
O programa Sexta Sem Carro, que teve início na Semana da
Mobilidade do ano passado, será
realizado tanto no dia 21 quanto
no dia 28. Nessas datas, algumas
vias na região central da cidade,
como rua Boa Vista, Ladeira
Porto Geral, Rua Florêncio de

Abreu, Rua Líbero Badaró e Viaduto do Chá, serão fechadas para
veículos de passeio e motos. O
objetivo é incentivar o deslocamento a pé, por transporte coletivo ou por bicicleta. No sábado, dia 22, a ação se repetirá para
comemorar o Dia Mundial Sem
Carro.
Para o secretário de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado Neto, a melhor
mobilidade é a que tem foco nas
pessoas, que preserva vidas.
“O objetivo da Semana da
Mobilidade é justamente conscientizar a população de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Com o tema deste ano, ‘Todos Somos Pedestres’, queremos mostrar a importância de o
poder público investir em soluções que levem à construção de
uma matriz de mobilidade mais
contemporânea em São Paulo. O
cidadão pode decidir se anda a
pé, de metrô, de bike compartilhada, de carro ou se volta para
casa de carona, e temos que garantir que ele faça isso com segurança em todos os seus deslocamentos”.
A programação completa da
Semana da Mobilidade 2018
pode ser encontrada no
site http://semanada
mobilidade.prefeitura.sp.gov.br

Participe da elaboração de políticas
para a Primeira Infância
A Prefeitura de São Paulo
está coordenando o processo
participativo de elaboração
do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), um documento guia que conterá diretrizes, metas e estratégias voltadas
à promoção do desenvolvimento
integral de crianças entre 0 e 6
anos, especialmente as mais vulneráveis, no município, até 2030.
Neste sentido, os Seminários Regionais de Planejamento
Participativo para a Primeira
Infância têm por objetivo envolver a sociedade e as famílias
na elaboração do PMPI, e levan-

tar subsídios para apoiar a Prefeitura na definição e no planejamento das políticas públicas e
linhas de atuação prioritárias que
deverão ser desenvolvidas nos
próximos anos no atendimento
à Primeira Infância. Busca-se
assim, ampliar o alcance e a efetividade das políticas e dos serviços, reconhecendo singularidades territoriais e necessidades
específicas, possibilitando às
crianças e suas famílias o acesso a meios e oportunidades de
desenvolvimento.
Os 14 Seminários serão realizados entre os dias 18 a 23 de

setembro em Centros Educacionais Unificados (CEUs) das
13 regiões correspondentes às
Diretorias Regionais de Ensino (DREs). O público alvo são
mães, pais, cuidadores de crianças, jovens, membros de associações e organizações da
sociedade civil, e interessados
em geral.
Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI)
O PMPI deverá orientar os
diferentes gestores públicos ao
longo dos anos, e servirá de ferramenta para acompanhamento,

pela sociedade, do que de fato
está sendo feito pelas crianças
que se encontram nesta etapa da
vida na cidade de São Paulo.
Conforme previsto na Constituição Federal, a garantia dos
direitos da criança é um dever
compartilhado do poder público, da sociedade e das famílias, e deve ser tratado com absoluta prioridade. Por esse
motivo, é muito importante
que o PMPI seja construído de
forma conjunta e contemple a
responsabilidade e as possibilidades de contribuição de todas as partes.

Prefeitura realiza cerimônia de posse de
35 novos procuradores do município
Na segunda-feira (17)
a Prefeitura de São Paulo realizou a cerimônia de posse de
35 novos procuradores do município. Com os recém-admitidos, a cidade passa a contar
com 383 procuradores.
Os novos procuradores,
aprovados em concurso público, atenderão às demandas das
assessorias jurídicas das secretarias municipais e nos departamentos judicial e fiscal.
“Com eles, vamos lutar
contra problemas como a falta de creches e problemas na
saúde, entre outros. Serão

nossos parceiros para ajudar a
administrar São Paulo”, disse
o prefeito Bruno Covas.
Além de compor o quadro
das secretarias, as admissões
irão suprir as aposentadorias de procuradores que atuavam nos departamentos da
PGM. Essas nomeações
também possibilitaram a
transferência de outros procuradores que estavam trabalhando em departamentos,
para secretarias.
“O ingresso de novos procuradores reforça a preocupação da Prefeitura na defesa le-

gal dos interesses do município e a prioridade em garantir
segurança jurídica às ações e
aos projetos da municipalidade”, afirmou o procurador
geral Guilherme Bueno de Camargo.
Atribuições da PGM e do
procurador do município
A finalidade da PGM, órgão jurídico e vinculado diretamente ao prefeito, é definir
o posicionamento técnico-jurídico do município e sua representação judicial, desempenhando as atividades de con-

sultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo,
além da inscrição e a cobrança judicial e extrajudicial da
dívida ativa, assim como o
processamento dos feitos relativos ao patrimônio municipal imóvel.
Os procuradores do município atuam nas assessorias
jurídicas das secretarias e
órgãos municipais, nas unidades de assistência direta
ao procurador geral do município e em órgãos de execução da Procuradoria Geral do Município (PGM).

Fórum Empreendedoras discute
Diversidade e Inclusão no
Empreendedorismo em sua 7ª edição
Com diversas novidades, evento acontece em dois dias no Club Homs em São Paulo
Nos dias 20 e 21 de setembro deste ano acontece no Club
Homs em São Paulo a sétima edição do Fórum Empreendedoras,
evento organizado pela Rede Mulher Empreendedora que promove conteúdo, inspiração e
workshops para mulheres empreendedoras ou que planejam começar seu negócio próprio. Sob o
tema Diversidade e Inclusão no
Empreendedorismo, serão oferecidas diversas atividades
como palestras, painéis e oficinas, além de área destinada a expositores sociais, literários e
comuns.
Com expectativa de mais de
2500 participantes e patrocínio
do Google, a discussão acerca
do tema principal foi inspirada
por alguns dados de pesquisas
recentes que destacam a importância do assunto e mostram que
apenas 0,4% das mulheres negras ocupam cargos executivos

em grandes empresas (Instituto
Ethos, 2016) e que a igualdade
de gênero e a diversidade aumentariam o PIB da América
Latina em 2 trilhões de dólares
(McKinsey, 2016). Os painéis e
atividades propostas circundarão
e discutirão o tema a fim de deixar o assunto em evidência e
apresentar elementos e exemplos que comprovem sua relevância no meio empreendedor.
Atrações como Ana Paula
Padrão e Luiza Helena Trajano
já estão confirmadas para participar da sétima edição do evento, que contará também com
uma “Sala do conhecimento”
com programação focada em
capacitação e ferramentas, além
das tradicionais mentorias, oferecidas por especialistas nos
mais variados assuntos do ecossistema empreendedor. O Fórum
Empreendedoras também terá
área reservada para expositores

sociais, que apresentem impacto em suas comunidades; expositores literários, com foco em
publicações escritas por mulheres; e expositores comuns, os
quais poderão divulgar e expor
seu negócio no evento.
Além disso, para elucidar
cada vez mais o meio empreendedor brasileiro, a Rede Mulher
Empreendedora apresentará nesse evento os resultados de sua
terceira pesquisa anual, a “Empreendedores e seus Negócios
– 2018”, que pretende traçar o
perfil do empreendedor brasileiro e evidenciar ações que possam ser implantadas para melhoria do ecossistema. A pesquisa
ainda está disponível para ser
respondida no link: https://
www.qualibest.com/p/10136
Considerado um dos maiores
eventos sobre empreendedorismo feminino do Brasil, o Fórum
Empreendedoras, que acontece

desde 2011, já recebeu mais de
6500 participantes em todas as
suas edições, além de contar
com mais de 200 palestrantes,
painelistas e mentores que já
passaram por seus palcos, incluindo Paola Carossela, Rachel
Maia e Chieko Aoki. A edição
passada contou com recorde de
público, com 2000 pessoas circulando. Mais informações:
www.forumempreendedoras.com.br
Serviço:
7º Fórum Empreendedoras – Diversidade e Inclusão
no Empreendedorismo
Data: 20 e 21 de setembro
de 2018
Local: Club Homs – Avenida Paulista, 735
Hora: das 9h às 18h
Inscrições:
https://
www.sympla.com.br/vii-forumempreendedoras—diversidadee-inclusao__308000
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Tesouro pagou R$ 328,13 milhões
em dívidas de estados em agosto
A União pagou, em agosto,
R$ 328,13 m ilhões em dívidas
atrasadas de estados, segundo o
Relatório de Garantias Honradas
pela União em Operações de Crédito, divulgado na segunda-feira
(17) pelo Tesouro Nacional. Do total, R$ 189,46 milhões são débitos
não quitados pelo estado do Rio de
Janeiro. Além disso, o Tesouro pagou R$ 135,88 milhões referentes
a dívidas de Minas Gerais e R$ 2,79
milhões de Roraima.
Este ano, o total já chegou a
R$ 2,825 bilhões de dívidas em
atraso de estados e municípios.

Desse valor, R$ 2,175 bilhões
cabem ao estado do Rio; R$ 553,15
milhões a Minas Gerais; R$ 55,49
milhões ao Piauí; R$ 30,41 milhões a Roraima e R$ 10,94 milhões à prefeitura de Natal, capital
do Rio Grande do Norte.
Como garantidora de operações de crédito de estados e
municípios, a União – representada pelo Tesouro Nacional – é
comunicada pelos credores de
que não houve a quitação de determinada parcela do contrato.
Caso o ente não cumpra suas
obrigações no prazo estipulado,

a União paga os valores.
Em 2016 e 2017, a União pagou, respectivamente, R$ 2,377
bilhões e R$ 4,059 bilhões em dívidas de estados e municípios.
As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos estados e
aos municípios. Ao longo do ano
passado, no entanto, decisões do
Supremo Tribunal Federal (STF)
impediram a execução das contragarantias do estado do Rio de
Janeiro, que tem atrasado salários dos servidores e pagamentos a fornecedores.

Com a adesão do estado do
Rio de Janeiro ao pacote de recuperação fiscal, no fim do ano
passado, o estado pode contratar
novas operações de crédito com
garantia da União (nas quais o governo federal cobre atrasos em parcelas), mesmo estando inadimplente. Já o estado de Minas Gerais está
impedido de contrair financiamentos garantidos pelo Tesouro até 8 de
agosto de 2019; Roraima também
até 8 de agosto do ano que vem; Piauí
até 23 de julho de 2019; e a prefeitura de Natal até 23 de maio de
2019. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro espera
por manutenção da Selic
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) vai se reunir nesta terçafeira (18) e quarta-feira (19),
na sede do órgão, em Brasília, para definir a taxa básica
de juros, a Selic. As instituições financeiras consultadas
pelo BC esperam pela manutenção da Selic em 6,5%. A
informação consta do boletim Focus, publicado semanalmente com projeções de
instituições para os principais
indicadores econômicos.
Em suas três últimas reuniões, o Copom optou por manter
a taxa nesse índice, depois de
promover um ciclo de cortes que
levou ao menor nível da história.
Para o mercado financeiro, não

deve haver alteração na Selic até
o fim deste ano. Em 2019, a taxa
deve subir e encerrar o período
em 8% ao ano. Para 2020 e 2021,
a estimativa é de 8,13% e 8%,
respectivamente.
A Selic é o principal instrumento do BC para manter sob
controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Quando o Copom aumenta
a Selic, o objetivo é conter a
demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque
os juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança. Quando o Copom dimi-

nui os juros básicos, a tendência é que o crédito fique mais
barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo
o controle da inflação.
A manutenção da Selic,
como prevê o mercado financeiro, indica que o Copom considera as alterações anteriores
suficientes para chegar à meta
de inflação.
Em 2018, o centro da meta de
inflação é 4,5%, com limite inferior de 3% e superior de 6%. Para
2019, a previsão é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75%
e 5,75%. Para 2020, a meta é 4%
e, para 2021, é de 3,75%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para os dois anos (2,5%
a 5,5% e 2,25% a 5,25%, res-

pectivamente).
A estimativa de instituições
financeiras para o IPCA este ano
subiu para 4,09%. Para 2019, a
projeção segue em 4,11. Para
2020 e 2021, a estimativa para a
inflação é de 4% e 3,92%, respectivamente.
A projeção para a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB) – a
soma de todos os bens e serviços
produzidos no país – vem caindo
há quatro semanas e está em
1,36%. Para 2019, 2020 e 2021,
a estimativa segue em 2,50% há
várias semanas consecutivas.
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar
subiu para R$ 3,83 no fim deste
ano e para R$ 3,75 em 2019.
(Agencia Brasil)

Mais de 2,6 milhões de contribuintes
receberam restituição do IR
Mais de 2,6 milhões de contribuintes receberam na segunda-feira (17) o crédito referente ao quarto lote de restituições
do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2018. O valor
total liberado é R$ 3,3 bilhões.
A consulta ao quarto lote foi
aberta no último dia 10. O lote
também contempla restituições
residuais dos exercícios de
2008 a 2017.
As restituições são corrigidas pela Selic (juros básicos da
economia) acumulada desde o

mês de entrega da declaração até
setembro deste ano. A correção
varia de 3,15% - para as declarações entregues em maio deste ano - até 105,27% para os
contribuintes que estavam na
malha fina desde 2008.
Do valor total creditado, R$
219,3 milhões são destinados a
contribuintes com prioridade:
4.863 idosos acima de 80 anos,
36.308 entre 60 e 79 anos,
5.490 com alguma deficiência
física ou mental ou moléstia grave e 18.409 contribuintes cuja

maior fonte de renda seja o magistério.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve
acessar a página da Receita na
internet ou ligar para o Receitafone, número 146.
Se o contribuinte não fizer o
resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da
internet - mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição - ou diretamente na página da Receita,
no e-CAC, no serviço Extrato do

Processamento da DIRPF.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá entrar em contato pessoalmente
com qualquer agência do Banco
do Brasil ou ligar para a Central
de Atendimento, por meio do
telefone 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar
o crédito em conta corrente ou
poupança, em seu nome, em
qualquer banco. (Agencia Brasil)

Correios relançam programa de
renegociação para devedores
Os Correios relançaram o
programa de renegociação de
dívidas contraídas com a empresa, para pessoas físicas ou jurídicas. Podem aderir ao Programa de Realização de Acordos da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Praect), também conhecido como Refis
Postal, aqueles que têm dívidas
já judicializadas com os Correios, cujos valores até 6 de
abril de 2017 não tenham ultrapassado R$ 5 milhões.
De acordo com a estatal, entre as vantagens do Praect, estão o abatimento de parte dos
débitos e a possibilidade de par-

celamento, com redução dos juros. Aqueles que optarem pelo
pagamento da dívida em apenas
uma vez terão o desconto de 90%
dos juros de mora. O pagamento
também poderá ser parcelado em
até 60 vezes, com desconto de
50% nos juros, ou em até 120
vezes, com redução de 25%.
A adesão pode ser feita até o
dia 4 de dezembro, 90 dias a contar da publicação do Praect no
Diário Oficial da União, do
dia 6 de setembro. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério dos Correios.
A primeira etapa do programa, lançada em dezembro de

2017, recuperou apenas 1,15%
do total das dívidas referentes
aos 11 mil processos em andamento, que somam quase R$ 1,2
bilhão. Segundo os Correios, a
estatal é a primeira empresa pública a lançar um programa desse tipo, inspirado no programa
de parcelamento de tributos do
governo federal.
Os Correios alertam ainda
que não regularizar pendências
administrativas leva à inclusão
do nome do contribuinte ou da
empresa no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (CADIN),
o que gera consequências nega-

tivas e impeditivos junto a esferas de governo.
No caso de empresas públicas ou prefeituras, elas deixam
de receber repasse de verbas do
governo federal. Já empresas
fornecedoras ficam impedidas
de participar de processos licitatórios. E tanto pessoas físicas
quanto jurídicas não conseguem
realizar empréstimo em bancos
públicos.
Para aderir ao Praect, é necessário protocolar o Termo de
Adesão e Instrumento de Acordo na sede regional dos
Correios do juízo onde tramita
o processo. (Agencia Brasil)

Aumento de ciclovias e modernização
estimulam produção de bicicletas
A produção de bicicletas no
Polo Industrial de Manaus
(PIM) aumentou 35,2% em
agosto sobre igual mês do ano
passado e 45,8% na comparação com julho, com um total
de 97,7 mil unidades. De acordo com os dados da Associação Brasileira dos Fabricantes
de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo), desde o
começo do ano tem sido constante o ritmo de crescimento.
Em julho último, houve alta
de 31,7% em relação a igual
mês de 2017 e, no acumulado
de janeiro a agosto, foram produzidas 496,8 mil unidades, número 14,6% acima do mesmo
período de 2017 e já se aproximando da projeção do setor de
crescer neste ano 15%.
O balanço refere-se às
principais empresas do setor
que detêm 10 marcas: Caloi,
Cannondale, GT , Schwinn,
Houston, Audax, Sense, Sense
e-bikes (elétricas), Oggi e Ox.

Por meio de nota, o vice-presidente do Segmento de Bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, justificou que o crescimento das ciclovias tem estimulado o uso das bicicletas
tanto como meio de mobilidade nos centros urbanos do país
como para as práticas esportivas e de lazer.
Em especial no mês de
agosto, conforme explicou, a
produção sempre tende a crescer em razão da expectativa de
vendas nas datas comemorativas como o Dia da Criança,
Black Friday e Natal.
O executivo também atribuiu o dinamismo do setor à
estratégia dos fabricantes de
atrair o consumo pela diversidade de itens, oferecendo ao
mercado bicicletas mais modernas e eficientes, equipadas
com suspensões, dezenas de
marchas e freios hidráulicos. A
Abraciclo destaca que os produtos integram “conjuntos
mais leves, mais resistentes e

com design arrojado”.
A maior produção é o da
versão urbana com uma expansão na comparação mensal de
60,8% (65,2 mil unidades). Só
a Mountain Bike, MTB, teve
elevação de 22,6% sobre julho
com 31.978 unidades. Já os
modelos voltados para uso em
estradas tiveram um aumento
da produção em 36% com 589
unidades.
A Abracilco informou que
foi mantida a meta de um crescimento de 15% neste ano com
uma produção de 765 mil unidades. Até julho último, a projeção era bem menor, de 9%.
Os dados são só da produção,
mas pela distribuição dos itens
fica implícito que o maior consumo fica concentrada nos estados da Região Sudeste para
onde são distribuídos mais da
metade (54%) dessa produção.
Para o Sul do país seguem
19,7%; para o Nordeste,
14,7%; para o Centro-Oeste,
6,5%; e para o Norte, 5,1%.

Com base no balanço nacional disponibilizado pelo Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), a
Abraciclo informou que, em
agosto sobre julho, as exportações caíram 45,2%, mas
comparado a agosto do ano passado, tiveram um expressivo
crescimento, de 866,7%. No
acumulado do ano, houve alta
de 55,9% com 4.751 unidades
e entre os principais clientes
estão o Paraguai (50,1%), Uruguai (38%) e Bolívia (9,7%).
Em sentido oposto, o Brasil importou 16.328 unidades,
15,2% mais em relação a agosto do ano passado e 131% acima do registrado em julho último. De janeiro a agosto, as
bicicletas vindas de fora alcançaram 75.971 unidades,
volume que é 3,6% superior
ao mesmo período de 2017 e
a maioria importada da China
(82,5%), Taiwan (6,2%) e
Camboja (4,7%). (Agencia
Brasil)

Vice-presidente de
Guiné Equatorial e
comitiva deixam Brasil
O vice-presidente de Guiné Equatorial, na África, Teodoro
Obiang Mang, e a comitiva dele com dez pessoas já deixaram o
Brasil. No entanto, uma questão ainda está em aberto: o destino
dos US$ 16 milhões em espécie e relógios de luxo apreendidos
com os africanos. A Polícia Federal investiga para onde seriam
levadas as malas com o conteúdo valioso.
Teodoro Obiang Mang, conhecido como Teodorín, comunicou as autoridades do Brasil que estaria no país em caráter de
viagem pessoal. Não foram fornecidos detalhes sobre a motivação da visita.
No entanto, o vice-presidente da República e sua comitiva
deveriam ter declarado os valores dos bens que transportavam.
De acordo com a legislação internacional, não há imunidade
para quem transgride as normas.
De sexta-feira (14) até esta segunda-feira (17), a Embaixada
de Guiné Equatorial no Brasil esteve em contato com a Receita
Federal, a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores. A Receita Federal foi responsável pela descoberta dos valores, a Polícia Federal investiga o caso e o Itamaraty acompanha
para eventuais tratativas diplomáticas e políticas.
Violação
Em nota, divulgada, a Embaixada da República da Guiné Equatorial definiu como “violação grosseira da prática diplomática
internacional” a ação da Receita Federal que apreendeu as malas
de dinheiro com dólares, reais e relógios de luxo, no Aeroporto
Internacional de Viracopos, em Campinas (SP) na noite de sextafeira (14).
A Polícia Federal investiga a informação que a comitiva africana seguiria do Brasil para uma missão política e comercial em
Cingapura, daí o transporte de elevada quantidade em dinheiro.
O vice-presidente é filho do presidente de Guiné Equatorial,
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que está há mais de três décadas no poder. Teodorín é apontado como sucessor do pai, que
está entre os dez homens mais ricos do mundo.
Há três anos, a escola de samba Beija-Flor, do Rio de Janeiro, homenageou Guiné Equatorial com o desfile “Um Griô conta
a história: um olhar sobre a África e o despontar da Guiné Equatorial. Caminhemos sobre a trilha de nossa felicidade”. (Agencia
Brasil)

Juiz pede prisão preventiva
para Cristina Kirchner por
receber propina
O juiz federal Claudio Bonadio, da Argentina, pediu na
segunda-feira (17) a prisão preventiva da ex-presidente da
República e senadora Cristina Kirchner, de ex-integrantes
do seu governo e de empresários suspeitos de pagar propina e por formação de quadrilha.
As acusações envolvem o setor de construção civil e
obras públicas realizadas nos mandatos de Cristina e do marido, já morto, Néstor Kirchner. O processo ganhou o apelido de “cadernos de corrupção”, porque as investigações
identificaram várias anotações, cuidadosamente descritas.
Como Cristina Kirchner é parlamentar e dispõe de foro
privilegiado, só poderá ser detida se dois terços dos senadores aprovarem a perda de imunidade. Não há data para
essa votação ocorrer.
Desde que o escândalo de corrupção veio à tona, no começo de agosto, vários empresários e ex-funcionários do
governo acusados fizeram acordos de delação premiada e reconheceram a existência das propinas e o envolvimento de
Cristina e Néstor em esquemas escusos. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 4ª VARA CÍVEL - Avenida das Nações
Unidas, 22939 - Torre Brigadeiro - 11º andar - sala 17 - Vila Almeida - CEP
04795-100 - Fone: 11 - 55418425 - São Paulo-SP - E-mail: stoamaro4cv@tjsp.jus.br
- EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0017722-85.2016.8.26.0002
- O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de SãoPaulo, Dr. RENATO DE ABREU PERINE, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
DIRCEU PRADO ALCANTARA E SILVA e LEILAH ALCANTARASILVA (RGs 2.097.843
e 3.190.324; CPF comum 234.350.708-20), que nos autos de CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA movido por RAUL IVO FALLER em face de SAMOA MÃO DE
OBRA EM GERAL LTDA., foi ajuizado o INCIDENTE de DESCONSIDERAÇÃO de
PERSONALIDADE JURÍDICA para inclusão dos sócios no polo passivo do
feito. Estando os sócios supra em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra,
MANIFESTEM-SE e REQUEIRAM PROVAS CABÍVEIS, nos termos do art. 153 do
CPC, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de agosto de 2018.
15 e 18/09

Edital de Intimação, processo nº: 1054150-80.2015.8.26.0100 Classe – Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução Exeqüente: Fundacao Armando Alvares Penteado
Executado: Bianca Amendola Ferreira. Este juízo FAZ SABER a Bianca Amendola Ferreira, domiciliada
em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Execução de Título Extrajudicial por Fundacao
Armando Alvares Penteado, alegando em síntese: a ré lhe deve R$ 11.407,24 (valores de junho/2015),
referentes a instrumento particular de confissão de dívida inadimplido. Encontrando-se a coexecutada em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO do arresto on-line de fls. 220 (R$ 198,00
bloqueados) e sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
3 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente pagamento ou oferte defesa nos
termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias.
18 e 19/09

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 0079196-20.2017.8.26.0100. O MM. Dr. Guilherme
Madeira Dezem, Juiz de Direito da 44ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. Faz Saber a JULIANA
ARAUJO SEVERI (RG 44.462.549), que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN, lhe ajuizou uma AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da
quantia de R$ 12.230,94, atualizado até (novembro/2017), representado pelos serviços médicos hospitalares
prestados e não honrados. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art.
513, § 2º, IV do novo CPC), foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o debito, corrigido até a data do pagamento, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 do novo CPC).
Fica ciente, ainda, que nos termos do (art. 525 do novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem
o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para que a executada, independentemente
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei
18 e 19/09

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. Processo nº 1011717-44.2018.8.26.0007. O MM. Dr. Daniel Fabretti, Juiz
de Direito da 5ª Vara Cível do Foro Regional de Itaquera. Faz Saber a DARLENE GONÇALVES RUFINO LIRA
(CPF 300.481.798-50,), que INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA, lhe ajuizou uma AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.524,92, atualizado até
(maio/2018), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais a aluna Talita Rufino Lira,
referente ao ano letivo de 2013, contrato este firmado entre as partes e não honrado. Encontrando-se a
executada em lugar incerto e não sabido, nos termos do (art. 513, § 2º, IV do novo CPC), foi determinada a
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra,
pague o debito, corrigido até a data do pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (art. 523 do novo CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do (art. 525 do
novo CPC), transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias, para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 18 e 19/09
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Michel Temer diz que é preciso
combater o crime com inteligência
BRASIL-CHILE. Maior integração comercial entre Brasil
e Chile e memorando de entendimento sobre orgânicos entre os
dois países, que será assinado nesta semana, em reunião do CAS
(Conselho Agropecuário do Sul) foram os principais temas da
audiência do embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt
Ariztía, com o ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e
Abastecimento).
CRÉDITO AGRÍCOLA. As contratações de crédito agrícola, no primeiro bimestre do Plano Agrícola e Pecuário 2018/19,
tiveram acréscimo de 45%, atingindo R$ 34,1 bilhões, com
139.155 operações, na comparação com o mesmo período da
safra passada. Do total de recursos liberados, são destaque as
operações de custeio, que totalizaram R$ 20,8 bilhões, o equivalente 111.245 operações com aumento de 35%.
AQUACIÊNCIA 2018. Pesquisadores da Embrapa Meio
Ambiente (Jaguariúna, SP) apresentam trabalhos no Aquaciência
2018 (Congresso Brasileiro de Aquicultura e Biologia Aquática), realizado pela Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática (Aquabio) em Natal, RN, de 17 a 21 de setembro. O
tema desse ano é “Um Olhar para a Inovação”.
ÁGUA. Aconteceu em Brasília o workshop internacional
Cooperativas para desenvolvimento sustentável, inclusão social
e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que debateu maneiras de promover o papel das cooperativas no desenvolvimento social e econômico. Foram expostas as capacitações e
instalações de barragens subterrâneas realizadas pela Embrapa
Solos em Honduras, Cabo Verde e Moçambique. Durante o
workshop foram sugeridas melhores práticas para alcance dos
ODS, principalmente em países com déficit de água. Brasil, Portugal, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Angola, Moçambique,
Cabo Verde e Guiné-Bissau compuseram a plataforma de integração e firmaram a Rede Comitê Internacional, com os líderes
de cooperativas, buscando apoio e acompanhamento de ações
propostas.
CONHECIMENTO. Ser autossuficiente na produção de alho
livre de vírus. Com esse propósito técnicos da área de cultura de
tecidos do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique
(IIAM) foram treinados na metodologia de produção de alho-semente de alta qualidade fitossanitária através da cultura de ápices
caulinares in vitro. A expectativa, a partir de agora, é que sejam
recuperados o vigor das variedades de alho do país africano, aumentando a produtividade nacional e minimizando as importações do alho-semente livre de vírus.
CONFERÊNCIA. A III Conferência Internacional Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada (AgUrb), de
17 e 21 de setembro, acontece em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois de duas edições europeias. A escolha do tema central “Alimentos saudáveis, sociobiodiversidade e sistemas agroalimentares sustentáveis: inovações
do consumo a produção” visa construir uma rede de interação
que resulte em impactos positivos que possam influenciar a sociedade.
REGULAMENTAÇÃO. A Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA) pediu apoio à Casa Civil da Presidência da República para coordenar e elaborar um decreto para regulamentar a Lei 13.680/2018, que facilita a comercialização de
produtos artesanais de origem animal no Brasil. A Lei visa desburocratizar a comercialização interestadual desses alimentos.
MAMÃO. Na semana (10 a 14/09), ambas as variedades de
mamão tiveram queda das cotações nas regiões produtoras, em
decorrência da limitada demanda. Nos principais centros consumidores (Sul e Sudeste), o clima relativamente frio continua restringindo o consumo da fruta. Além disso, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, os altos preços registrados nas últimas
semanas do formosa desestimularam o consumo da variedade.
UVA. As cotações das uvas itália e benitaka caíram no Vale do
São Francisco (PE/BA), em resposta à elevada oferta semana
passada. De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, a
procura pelas uvas segue aquecida, principalmente para variedades com preços “mais populares”. Apesar disso, os altos volumes podem seguir pressionando as cotações nas próximas semanas. Ainda segundo produtores, a oferta deve seguir elevada até o
final do mês, quando serão iniciadas as podas de produção para o
mercado de final de ano.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agrocartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Mapa, Embrapa, CNA/SENAR, HFBrasil)

O presidente Michel Temer
instalou, na segunda-feira (17), o
Conselho Nacional de Segurança
Pública. Em seu discurso, o presidente mostrou preocupação com
a expansão do crime organizado
e disse que não se combate a violência apenas com armas.
“A nacionalização do crime
é uma realidade; mais do que
isso, a internacionalização do
crime. O crime organizado busca superar a organização da segurança pública. Não basta combater com armas, é preciso combater com inteligência”.
Como instrumentos de aprimoramento dessa inteligência,
Temer defendeu a integração
dos sistemas de segurança pública. A criação do Ministério da
Segurança Pública e do Sistema
Único de Segurança Pública
(Susp), além da instalação do
conselho, ocorrida nesta segunda-feira, são algumas das tentativas de reduzir o aumento da criminalidade no país.
Meta de redução de homicídios
Segundo o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a
meta do governo é reduzir em
3,5% ao ano o número de homicídios no país. “Se alguém pen-

sa que isso é pouco, estamos tendo um crescimento da ordem
anual de 4%”. Ele disse ainda que
não se deve esquecer as políticas de prevenção ao crime.
“Fruto do temor que vivemos, focamos muito na repressão, mas a melhor das políticas
é a prevenção social. E ela tem
foco definido na nossa juventude de 15 a 24 anos. Aquela juventude que não tem emprego,
não está na escola, tem família
desestruturada. Temos que estender a mão a esses jovens.
Porque senão as mãos do crime
poderão alcançá-las”.
O ministro concluiu sua fala
dizendo que tanto o conselho
quanto o próprio Susp são um
legado deixado para o próximo
governo. “Os que vierem que o
refaçam, que o atualizem, o desenvolvam. O que estamos deixando é um legado”.
Epidemia
Representantes do Judiciário também estiveram na cerimônia. Para o presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Dias Toffoli, a
violência existente no Brasil é
uma “epidemia”. “Essa epidemia tem que ser tratada de maneira emergencial, envolvendo

todas as áreas, segmentos e poderes. Outras sociedades, em
outros momentos, seja em outros países que passaram por
essa dificuldade, ou mesmo no
Brasil, temos exemplos de que
é possível tratar na prevenção
desses problemas”
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, lembrou
a importância da garantia dos direitos básicos para uma sociedade mais justa. “Sem direitos
fundamentais, sem direitos básicos, não adianta ter democracia. É preciso que essas democracias se qualifiquem para
atender os direitos mais básicos
da pessoa humana”, disse Raquel
Dodge. “Jovens brasileiros estão
cada vez vivendo menos por causa da violência urbana”.
O conselho
O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será integrado por representantes da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios que vão propor diretrizes
para prevenir e conter a violência e a criminalidade.
A criação do Conselho está
prevista no Sistema Único de
Segurança, sancionado em junho, por meio da Lei 13.675, por

Temer. A verba do conselho sairá da arrecadação das loterias.
O conselho será composto
pela, entre outras instituições,
Secretaria Nacional de Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional, além do Ministério da Segurança Pública.
Também fazem parte do conselho, a Casa Civil da Presidência da República, ministérios da
Defesa e do Planejamento, Ministério Público, polícias Civil
e Militar e secretarias de Segurança Pública dos estados. Representantes de entidades de
profissionais de segurança pública e pessoas com notórios
conhecimentos no setor participam do conselho como membros da sociedade civil.
O Ministério da Segurança
Pública será o gestor do conselho, com a função de orientar e
acompanhar as atividades dos
órgãos integrados ao Susp, além
de promover ações como apoiar programas para aparelhar e
modernizar os órgãos de segurança, promover a qualificação
profissional, coordenar atividades de inteligência na área e desenvolver a doutrina de inteligência policial. (Agencia Brasil)

Fiscais resgatam trabalhadores em
situação análoga à de escravo no PA
Fiscais do Ministério do Trabalho resgataram três trabalhadores em situação considerada análoga à de escravo, em uma fazenda no Pará. Atuando como vaqueiros e auxiliares de serviços
gerais, eles estavam em um empreendimento em São Félix do
Xingu, sudoeste do estado, em
um alojamento em condições precárias, infestado de ratos, no meio
da mata, sem água nem instalações
sanitárias.
Ao todo, foram identificados
14 trabalhadores sem registro e um
menor, a quem cabia a tarefa de
aplicar veneno nas plantações. Foram feitas 57 autuações por descumprimento de obrigações trabalhistas e de segurança do trabalho.

De acordo com a coordenadora da ação auditora-fiscal Andreia
Donin, o número de resgatados
poderia ser maior, uma vez que
ao presenciar a chegada do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), foram dadas, pelo
empregador, ordens para que os
trabalhadores abandonassem os
alojamentos.
“As condições eram impactantes. As paredes de área de vivência
não tinham vedação e um grupo vivia no meio da mata, em barracas
de plástico. O banho e necessidades fisiológicas eram realizados no
meio da vegetação. A água para higiene e para o consumo pessoal era
extraída, por baldes, de cisterna
descoberta, havendo contaminação

por folhas, sapos e insetos. O local de preparo de refeições era a
céu aberto”, disse a coordenadora
por meio de nota.
Segundo ela, as irregularidades
foram as mesmas verificadas em
outras ações do ministério. Em
2016, o proprietário da área foi
autuado pelos mesmos motivos,
em outras fazendas da família. Na
oportunidade, outras 12 pessoas
foram resgatadas na mesma situação. Diante da situação, a Defensoria Pública Federal ajuizará uma
ação trabalhista a fim de obter, para
os trabalhadores, reparações por
danos morais.
Segundo o ministério, a fazenda está situada em uma área de difícil acesso e com restrição de

comunicações. “Existe apenas
acesso a telefone celular e internet num vilarejo situado a mais de
20 quilômetros, que devem ser
percorridos a pé pelos trabalhadores, e cujo uso sai por R$ 10 por
hora do sinal wi fi”, informaram as
autoridades. Também não havia no
local qualquer iluminação artificial ou energia elétrica.
As ações de fiscalização ocorreram entre os dias 3 e 13 de setembro. O grupo contou com a
participação de cinco auditoresfiscais do Trabalho, um procurador do Ministério Público do Trabalho, e um defensor público federal. A escolta foi feita pelo Batalhão de Polícia Ambiental do
Pará. (Agencia Brasil)

PRF apreende pistolas e fuzis
na Via Dutra, no Rio de Janeiro
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação
conjunta com policiais civis da
Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos
(Desarme), apreenderam na segunda-feira (17) um carregamento de armas na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Seropédica, região metropolitana
do Rio de Janeiro. Um homem
que transportava o material num

fundo falso de uma caminhonete foi preso na ação. Foram
apreendidas 16 pistolas automáticas, um fuzil e carregadores
para armas automáticas.
As equipes da PRF e da Desarme faziam uma blitz na altura
do pedágio, quando abordaram
uma caminhonete. O motorista, de
48 anos, estava bastante nervoso,
quando os policiais mandaram ele
encostar para verificar a situação

dos documentos do veículo.
Como o motorista mostrou-se
desconfortável com a ação da polícia, os agentes iniciaram uma
revista minuciosa no utilitário.
No fundo falso do veículo,
estavam escondidas as 16 pistolas, o fuzil e 31 carregadores. O
suspeito confessou que trazia o
armamento de Bauru (SP). Ele
contou ainda que entregaria o
material na comunidade de Man-

guinhos, zona norte da cidade.
Todas as pistolas eram equipadas com acessórios para realizar disparos no modo automático, funcionando como uma metralhadora.
O motorista foi autuado em
flagrante pela Desarme e de lá
seguirá para um presídio do estado, onde ficará à disposição da
Justiça, aguardando julgamento.
(Agencia Brasil)

Toffoli diz que urna eletrônica
é segura e defende a Lava Jato
Em entrevista coletiva, a primeira concedida desde que assumiu a presidência do Supremo
Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli rebateu na segunda-feira (17) críticas à confiabilidade da urna eletrônica e
afirmou ser “lenda urbana” que
a Corte atue para conter a Lava
Jato.
“Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal (STF) sempre deu suporte à Lava Jato. Vamos parar com essa lenda urbana, com esse folclore, o Supremo Tribunal Federal nunca deu

uma decisão que parasse a Lava
Jato ou outras investigações”,
afirmou o ministro ao ser questionado sobre decisões da Corte com potencial de afetar a operação.
O ministro destacou, porém,
que o que o Supremo tem feito
é atuar para dar parâmetros legais às investigações e garantir
o devido processo legal “em alguns casos que eventualmente
necessitem dessa intervenção.
Quando as investigações se mostram abusivas, elas são, como
devem ser, tolhidas pelo Judici-

ário, que é o que garante direitos individuais e fundamentais”.
Eleições
A respeito de afirmações recentes do candidato do PSL à
Presidência da República, Jair
Bolsonaro, que levantou suspeitas de possível fraude nas urnas
eletrônicas durante a votação,
Dias Toffoli respondeu que “a
urna é 100% confiável”.
“A respeito disso, eu digo
apenas que ele sempre foi eleito usando a urna eletrônica”, disse Toffoli sobre as suspeitas le-

vantadas pelo candidato. “Os sistemas são abertos a auditagem
para todos os partidos políticos
seis meses antes da eleição, para
todos os candidatos e para a Ordem dos Advogados do Brasil”,
destacou o presidente do STF.
Ele ressaltou ainda que pela
primeira vez as eleições no Brasil serão acompanhadas por observadores da Organização dos
Estados Americanos (OEA).
“Tem gente que acredita em Saci
Pererê”, disse o ministro a respeito das suspeitas sobre a urna.
(Agencia Brasil)

Mais de 716 mil empresas podem
ser excluídas do Simples Nacional
A Receita Federal informou
na segunda-feira (17) que foram
notificadas 716.948 microempresas e empresas de pequeno
porte que podem ser excluídas do
Regime Especial Unificado de
Arrecadação Tributos e Contribuições (Simples Nacional) por
motivo de inadimplência. Ao
todo, as dívidas somam R$ 19,5
bilhões. O programa, em vigor
desde 2007, permite que empresas com receita bruta anual de até
R$ 4,8 milhões possam recolher
um total de oito tributos munici-

pais, estaduais e federais em uma
única guia. O objetivo do Simples
Nacional é desburocratizar o pagamento de impostos e incentivar os micro e pequenos empresários do país.
Segundo a Receita, entre os
dias 10 e 12 de setembro foram
disponibilizados, no Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples
Nacional (DTE-SN), os Atos Declaratórios Executivos (ADE), que
notificaram os optantes pelo Simples Nacional de seus débitos previdenciários e não previdenciários

com a Secretaria da Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
“A contar da data de ciência
do ADE de exclusão, o contribuinte terá um prazo de 30 dias para
a regularização da totalidade dos
débitos à vista, em parcelas ou
por compensação. O teor do ADE
de exclusão pode ser acessado
pelo Portal do Simples Nacional
ou pelo Atendimento Virtual (eCAC), no sítio da Receita Federal, mediante certificado digital
ou código de acesso”, informou

a Receita, em nota.
O prazo para consultar o ADE
é de 45 dias a contar da data de
disponibilização na internet. Após
a consulta, passa a contar o limite de até 30 dias para o pagamento ou parcelamento dos débitos.
Quem regularizar a totalidade da
dívida tributária dentro do prazo
previsto terá a exclusão do Simples Nacional anulada. As empresas que não cumprirem os prazos
serão excluídas do programa a
partir do dia 1º de janeiro de
2019. (Agencia Brasil)
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Lewis Hamilton brilha
outra vez na noite de Singapura

Lewis Hamilton
britânico soma intermináveis 40
pontos a mais do que o alemão.
“Estou exausto. Parecia a corrida mais longa da minha vida. Levei muito azar com o tráfego,
meu coração ficou na boca por
um minuto, mas consegui acelerar”, falou Hamilton, referindose aos retardatários.
“A equipe nunca desistiu de
acreditar em mim, Valtteri [Bottas] e da nossa capacidade. Guiar

nessa pista é incrível, especialmente com esses carros. Larguei
bem, consegui controlar o pelotão, administrar os pneus e acelerar onde precisava acelerar”,
concluiu o piloto da Mercedes,
que ganhou pela sétima vez no
ano, segunda seguida.
Vettel assimilou a derrota e
saiu em defesa da Ferrari. “A estratégia era ficar à frente de
Lewis, o que não deu certo, e foi

uma pena porque perdemos o
segundo lugar. Sempre vou defender a equipe. As decisões que
nós tomamos foram pra vencer a
corrida. Quando dá certo, é ótimo”, disse.
“Mas, no geral, tínhamos um
pacote muito forte. Kimi e eu
estávamos muito competitivos
durante os treinos. Mas, no fim
das contas, o resultado da corrida foi terceiro e quinto. Assim como no sábado, não estivemos na velocidade a qual nosso carro pertence”, analisou o
piloto, que terá Charles Leclerc como companheiro de
equipe no ano que vem.
A Ferrari anunciou que Kimi
Raikkonen está deixando o time
em 2019 para juntar-se à Sauber.
Vale destacar ainda a excelente
corrida de Fernando Alonso, chegando em sétimo lugar com a
McLaren. A Renault marcou pontos com seus dois pilotos: Sainz
Jr. em oitavo e Nico Hulkenberg,
em décimo. Leclerc foi o nono.

Felipe Giaffone vence as duas
corridas em Buenos Aires
Foto/Duda Bairros

Rodada dupla espetacular contou com chuva, tempo seco, muitas disputas e, mesmo com o triunfo duplo do atual campeão,
disputa da Copa Mercosul segue inteiramente aberta

Cirino, Giaffone e Roberval
Felipe Giaffone venceu as
duas corridas da Copa Truck em
Buenos Aires, na Argentina,
após uma rodada dupla eletrizante que contou com chuva, tempo seco, pegas do início ao fim
e muita emoção. Com isso, o
piloto da Volkswagen, campeão
da Copa Centro-Oeste, dá um
passo muito importante para
tentar garantir mais um caneco
na Copa Mercosul.
As provas aconteceram com
o tempo muito instável: começou a chover cinco minutos antes da volta de apresentação,
com alguns pontos da pista ficando bem molhados. No entanto, eles encararam a corrida 1
com pneus de pista seca e deram um show de pilotagem e
habilidade. A disputa tripla entre Giaffone, o pole Wellington
Cirino e Roberval Andrade levantou os presentes no Autódro-

mo Juan y Oscar Gálvez.
Os três se alternaram na liderança até o momento em que
o caminhão de Giaffone se adaptou melhor às condições e ele
recebeu a bandeirada com 2s3
de vantagem para Cirino, enquanto Roberval completava o
pódio, seguido de Leandro Totti, Danilo Dirani, Beto Monteiro, André Marques e Adalberto
Jardim, que garantiu a pole da
corrida 2 com o oitavo lugar.
A segunda corrida do dia, no
entanto, conseguiu ser melhor
que a primeira. Em duas atuações
de gala, Giaffone e Monteiro
engoliram todos e se engalfinharam na briga pela vitória,
com o piloto da Volkswagen levando a melhor após Monteiro
sofrer com um vazamento de
água - decorrência de um toque
com Totti. Mesmo assim, o
competidor da Iveco não desis-

tiu e seguiu no encalço de Giaffone, que venceu com apenas
0s3 de vantagem. Marques garantiu mais um pódio na temporada ao ser terceiro, com Dirani e Cirino fechando o Top 5.
“A primeira corrida eu ganhei na pista, na raça. Na largada eu passei um pouco da conta
e fui para a grama, mas o caminhão tracionava bem e era muito bom nessas condições. Já na
segunda eu tive sorte, pois todo
mundo estava muito competitivo. Não estava dando conta do
Beto, mas ele teve o problema
e eu tive um pouco de sorte. Foi
muito melhor que eu imaginava”, destaca Giaffone.
“Em um toque com o Roberval eu acabei ficando com um
pneus inutilizável e o início foi
uma situação difícil para todos.
Mas fico feliz por sair em segundo no campeonato e agora ir
para Rivera, uma pista que gosto e onde já venci”, comenta
Cirino, que sai de Buenos Aires
com 31 pontos, apenas nove
atrás do líder Giaffone.
Já Roberval ficou com sentimentos mistos após a rodada
dupla: “Foi um fim de semana
meio perfeito com o pódio e um
problema de motor que me fez
ficar fora da corrida 2. Mas essas dificuldades servirão de motivação para Rivera. Sabemos
que a quebra veio de um erro de
regulagem e para a próxima etapa vou lutar para tentar garantir
um lugar entre os três e mais
pontos para a final.”

Beto Monteiro, por sua vez,
nem ligou para o problema do
vazamento de água, uma vez que
ele nem classificou e conseguiu
duas corridas entre os seis, com
direito a pódio. “Foi uma pena
o toque com Totti, que fez
vazar água do meu carro cada
vez mais, aí perdi rendimento e o Felipe chegou. Os dois
resultados aqui foram uma
super vitória. Precisávamos
do pódio e o caminhão estava realmente bom.”
Atual líder do ranking da
Grande Final, que acontece dia
2/12 em Curitiba, e maior pontuador da temporada, André
Marques garantiu mais um pódio na capital argentina: “Estou
feliz ao continuar mantendo a
regularidade. Queremos a vitória mas estamos perto. Enquanto ela não chega a gente pensa
no campeonato”. Já Dirani não
repetiu o desempenho de Goiânia, mas aprovou o trabalho de
sua equipe, a PPD. “Foi um fim
de semana muito bom, de muito
aprendizado sobre o caminhão.
Temos muita coisa para acertar,
trouxemos a ‘receita’ de Goiânia, mas funcionou diferente.
Mesmo assim, saíndo de 18º,
garanti dois pódios e sigo na briga pela Copa”, completa.
A decisão da Copa Mercosul está marcada para os dias
6 e 7 de outubro em Rivera,
no Uruguai, com mais 40
pontos em jogo. Mais notícias,
resultados
e
classificação: www.copatruck.com.br

Brasileiro de Rally de Velocidade

Mineiro Victor
Corrêa e catarinense
Maicol Souza
são campeões
Piloto de Alfenas e navegador de Itajaí conquistam título
por antecipação, depois de ficarem em segundo no Rally
Rio Negrinho, em Santa Catarina

Foto/Edson Castro

Foto/ Mercedes AMG

Tiago Mendonça
Sebastian Vettel ou Lewis
Hamilton? Um d eles será pentacampeão ao final desta temporada, igualando a marca de títulos
do argentino Juan Manuel Fangio.
Mas convenhamos: as coisas estão caminhando cada vez mais para
Hamilton. O piloto britânico foi
mais uma vez o destaque de uma
corrida em que, teoricamente,
Vettel tinha favoritismo.
O espetáculo começou no
sábado, quando Hamilton registrou a pole position. Depois, no
domingo, ele simplesmente
não deu chances aos adversários. Vettel não conseguiu chegar nem mesmo em segundo
lugar. A Ferrari se embananou
novamente na estratégia e ele
acabou perdendo para Max Verstappen a posição que havia conquistado na pista.
Resultado final: Hamilton em
primeiro, Max em segundo, Vettel em terceiro. Agora, o piloto

O Peugeot da equipe RTOne está tendo um bom
desempenho
Em sua primeira temporada completa no Rali de Velocidade, o piloto mineiro Victor
Corrêa (Unifenas) conquistou
ao lado do navegador catarinense Maicol Souza o título de
campeão antecipado da categoria RC5. A dupla terminou na
segunda posição o Rally Rio
Negrinho, disputado no último
final de semana (15/9), em Santa Catarina.
“O ano não poderia ser melhor”, comemorou o piloto de
Alfenas, sul de Minas Gerais.
Em oito provas, Corrêa/Souza
acumularam sete pódios, com
uma quarta posição, dois terceiros e quatro vitórias em oito
etapas disputadas.
O Rally Rio Negrinho, realizado no planalto norte catarinense, teve dez Especiais com
149,33 Km cronometrados.
“Este rali foi ótimo, com organização muito boa e com trechos muito desafiadores. Ter
conseguido bons resultados em
Rio Negrito foi muito gratificante”, comentou Victor Corrêa, que depois de títulos com
Kart, Fórmulas e com Protótipos no Brasil e na Europa, teve
oportunidade com a equipe
RTOne de mostrar o seu talento também nas disputas em terra e lama.
“Foi o Rally mais competitivo da temporada. Andamos
muito perto, brigamos segundo a segundo. Em algumas Especiais terminamos empatados

ou com diferença de décimos
de segundo, tudo muito apertado, mas com um clima muito divertido entre os postulantes ao título. Andamos
com o regulamento na mão e
deu tudo certo”, disse o navegador de Itajaí.
O Campeonato Brasileiro
de Rali de Velocidade termina
com o famoso Rally da Graciosa, válido pelas nona e décima etapas, nos dias 17 e 18 de
novembro, na região de Morretes, no Paraná.
Resultado do Rally Rio
Negrinho (categoria RC5): 1)
Evandro Carbonera/Juliano
Gracioli, 1h43min58s; 2) Victor Corrêa/Maicol Souza,
1h51min58s; 3) Rafael Pombo/Wagner
Pontes,
1h51min59s; 4) Luiz Gustavo
Loepper/Bruno Baptista da
Luz, 2h00min19s; 5) Edu Paula/Bruno
Scarpelli,
2h03min41s; 6) Mário Stanki
Jr/Fernando Adad, n/c.
Pontuação extra-oficial
(sem descartes) da categoria
RC5 no Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade após
a oitava etapa: 1) Victor Corrêa/Maicol Souza, 57; 2)
Luiz Gustavo Loepper/Bruno
Baptista da Luz, 52; 3) Evandro Carbonera/Juliano Gracioli, 29; 4) Rafael Pombo/
Wagner Pontes, 27; 5) Edu
Paula/Bruno Scarpelli, 25; 6)
Júlio Henrique Cartaxo/Gerson Lange, 13.

