
O DIA
Nª 24.269 Preço banca: R$ 3,00

Jornal SP

Lei da Ficha Limpa retira 173
candidatos das eleições de outubro

Atividade industrial chega a 69%
da capacidade em agosto, diz CNI
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Mercado financeiro aumenta
estimativa de inflação para 4,28%

Prazo para requerer
segunda via de título

termina nesta quinta-feira

Esporte

São Paulo, terça-feira, 25 de setembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   4,08
Venda:       4,08

Turismo
Compra:   4,06
Venda:       4,31

Compra:   4,79
Venda:       4,80

Compra: 146,30
Venda:     175,84

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

15º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Marquez vence o Grande
Premio de Aragon e fica

mais perto do título
Uma corrida sem muitos

atrativos até faltarem seis vol-
tas para o final onde, Marquez
e Dovisioso travaram uma dis-
puta pela vitória que foi alcan-
çada pelo primeiro. Com o tri-
unfo, o piloto da Honda já está
com a mão na taça. Agora são
72 pontos de vantagem para o
vice líder do campeonato res-
tando apenas cinco etapas para
o final da temporada, uma dife-
rença difícil de ser tirada. O pi-
loto da Honda tem se mostrado
constante apesar das quedas que
tem sofrido nos treinos. Mas
como se diz: “treino é treino
e jogo é jogo”.          Página 8
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Marquez comemora a vitoria

Stock Car: Fraga repete
2017 e vence a primeira

 no Velo Città

Felipe Fraga

Felipe Fraga venceu a pri-
meira corrida da Stock Car no
Velo Città, em Mogi Guaçu (SP).
O piloto da Cimed Chevrolet Ra-
cing largou da segunda posição,
perdeu um posto na largada e con-
tou com infortúnios de seus ad-
versários para garantir sua tercei-
ra vitória na temporada. Daniel
Serra foi o segundo colocado e
Cacá Bueno fechou o pódio. Sa-
indo na pole, Marcos Gomes
manteve a liderança.     Página 8
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Brasil vira o jogo contra a
Bélgica e encerra segunda

fase com vitória

Lucas Lóh no ataque

Depois de duas vitórias por 3
sets a 0 nesta segunda fase do Cam-
peonato Mundial, a seleção brasi-
leira masculina de vôlei acabou su-
perada nos dois primeiros sets do
jogo de domingo (23), mas reagiu
e virou o jogo contra a Bélgica. Na

Arena Paladozza, em Bolonha, na
Itália, o Brasil venceu por 3 sets
a 2, com parciais de 22/25, 23/
25, 25/19, 25/15, 25/15 e 15/12.
O oposto Evandro brilhou em
quadra e saiu como maior pon-
tuador do jogo.           Página 8
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Mercosul e
Cingapura
negociam

ampliar comércio
e investimentos

Às vésperas da abertura da
Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),
o governo brasileiro negocia a
ampliação do acordo comerci-
al do bloco Mercosul (Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai)
com Cingapura, terceiro par-
ceiro estratégico na região e
uma importante porta de entra-
da no Sudeste Asiático.

O ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes Fer-
reira, destacou  na segunda-fei-
ra (24) a importância de incre-
mentar a parceria. Para ele, é
necessário abrir novos eixos de
investimento entre o Mercosul
e Cingapura, como fundos de
GIC (fundo de investimento do
governo de Cingapura) e Tema-
sek (empresa de investimento
do governo de Cingapura). O
total do investimento direto de
Cingapura nos países do bloco
totalizou US$ 2 bilhões de dó-
lares em 2016.             Página 3

Temer vai
defender

ampliação do
Conselho de
Segurança
da ONU

Na Assembleia Geral da
Organização das Nações Uni-
das (ONU), em Nova York
(EUA), o presidente Michel
Temer vai defender , nesta
terça-feira (25), a reforma
do Conselho de Segurança da
ONU, considerando que o
órgão tem o formato do
mundo após a Segunda Guer-
ra Mundial.                Página 3

A estimativa de instituições
financeiras para a inflação neste
ano subiu pela segunda vez se-
guida. De acordo com pesqui-
sa do Banco Central (BC),
divulgada às segundas-feiras, o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
deve ficar em 4,28%.

Na semana passada, a pro-
jeção estava em 4,09%.

Para 2019, a projeção da
inflação também subiu: de
4,11% para 4,18%. Para 2020,
a estimativa segue em 4% e,
para 2021, passou de 3,92%

para 3,97%.
A projeção do mercado

financeiro ficou mais pró-
xima do centro da meta des-
te ano, que é 4,5%. Essa
meta tem limite inferior de
3% e superior de 6%. Para
2019, a meta é 4,25%, com
intervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%.

Já para 2020, a meta é 4%
e 2021, 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%,
respectivamente).       Página 3
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Propaganda Eleitoral
Ligue: 3258-1822

Fifa elege os melhores
 do mundo

A brasileira Marta foi eleita
a melhor jogadora de futebol do
mundo pela 6ª vez. Ela detém
isoladamente o maior número
de títulos de melhor atleta de
futebol do mundo, entre ho-
mens e mulheres. Foi premiada
em 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010. Atualmente defende o
Clube Orlando Pride (EUA).

O meio-campista croata
Luka Modric foi escolhido o
melhor jogador de futebol do

mundo. O croata interrompe
uma série de 10 anos na qual
o  prêmio se revezava entre
as mãos do português Cristi-
ano Ronaldo e o argentino
Lionel Messi. A Croácia per-
deu a final para a França, mas
o desempenho da seleção e
de Modric, foram devida-
mente reconhecidos. O atle-
ta também recebeu o prêmio
de melhor jogador da Copa.
(Agência Brasil)

outubro e o eleitor pode se apre-
sentar com outros, desde que seja
oficial com foto, como a cartei-
ra de identidade, carteira de tra-
balho, carteira de motorista ou
passaporte.

Para solicitar a segunda via do
título, o eleitor deve estar em dia
com a Justiça Eleitoral, ou seja,
não poderá ter débitos penden-
tes, como multas por ausência às
urnas ou aos trabalhos eleitorais,
como o de mesário, ou ainda ter
recebido multas em razão de vi-
olação de dispositivos do Códi-
go Eleitoral (Lei 4.737/1965),
da Lei das Eleições (Lei 9.504/
1997) e leis conexas. Multas de-
vem ser pagas por meio de Guia
de Recolhimento da União
(GRU) emitida pelo cartório
eleitoral e podem variar de R$ 1
a R$ 35,14.                      Página 4
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Termina nesta quinta-feira
(27) o prazo para o eleitor soli-
citar a segunda via do título no

cartório eleitoral da zona onde
está cadastrado. O documento
não é o único aceito no pleito de

Ibope: Bolsonaro tem 28%,
Haddad, 22%; Ciro, 11%;

e Alckmin, 8%
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Anunciadas medidas de
proteção ao pedestre

 nas vias de São Paulo

Juiz anula decisão sobre
patente de remédio para

hepatite C



Anunciadas medidas de proteção
ao pedestre nas vias de São Paulo
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

Desde 1993, o jornalista Cesar Neto assina esta coluna (diá-
ria) de política. Na imprensa, jornal “O DIA” (3º mais antigo di-
ário em São Paulo - SP). Desde 1996 na Internet, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter desde 2018, @cesarnetoreal

C Â M A R A  ( S P ) 

Caso não ‘baixe’, literalmente, o ‘espírito’ do pai, que foi pro
tudo ou nada quando disputou e venceu pra governador paulis-
ta (1994 eleição e 1998 reeleição), o vereador Mario Covas (ex-
PSDB no PODEMOS) não irá pro Senado, pro qual o pai (no
PMDB) teve quase 8 milhões de votos em 1986. 

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

Embora falte muito tempo até 2020, o DEM (ex-PFL), o ve-
reador-presidente da Câmara paulistana e virtual vice-prefeito até
o final de dezembro deste ano - Milton Leite (DEM ex-PFL) tem
como um dos cenários uma candidatura que componha pra pre-
feitura de São Paulo 2020. O cara é ’profissa’.      

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

Todos, de todos os partidos, fazendo contas das possibilida-
des de reeleição, tirando 11 parlamentares que não disputam. Uma
coisa parece comum a todos: a renovação será pequena. Em tem-
po: o pai do deputado-presidente Macris (PSDB) não se afastou
da política, como disse a rádio JP.  

G O V E R N O  ( S P ) 

As pesquisas seguem dando o ex-prefeito paulistano Doria
(PSDB), disputando 2º turno com Skaf (MDB - FIESP). Se França
(dono paulista do PSB), não mudar ‘pra ontem’, não vai repetir a
fatura do vice-governador Quércia (PMDB). Ele venceu Maluf e
Antonio Ermírio (Votorantim) em 1986. 

B R A S I L I A 

Enquanto o Presidente Temer (MDB) faz seu último pronun-
ciamento na ONU, o novel presidente (Supremo) Toffoli assume
a Presidência pra botar mais uma ‘azeitona na sua empada’. Na
prática, Temer vai incorporar seu final com o ‘armagedon’ da pró-
pria instituição que já não cumpre as missões. 

P A R T I D O S 

O PT (de Lula) segue insistindo numa união do que restou das
esquerdas, que na real morreram no final do Século 20. O candi-
dato (de Lula) Haddad nem precisa de uma surreal união de parti-
dos que vendem o pouco que tem pra entregar apenas pra se man-
terem nas máquinas ...

P O L Í T I C O S 

... municipais, estaduais e federal; como fazem tanto os ditos
das direitas, centro-direitas e esquerdas, desde 1995 com FHC
(PSDB). Nas esquerdas, o PSB (da família Arraes que abriu mão
de Barbosa , ex-Supremo) e o PDT (do herdeiro - Lupi - de Bri-
zola), que agora tem Ciro ...    

B R A S I L E I R O S 

... prometendo governo terrestre melhor que ’Nova Jerusa-
lém Celestial’, coisa que nem a dita evangélica Marina (fundado-
ra e dona do REDE) faz mais. Enquanto isso, os números das ‘pes-
quisas’ reforçam voto espontâneo em Bolsonaro (PSL) e a falta
deles pro previsível Alckmin (PSDB).    

EDITOR

O jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa,
pela sobrevivência (de 25 anos) desta coluna (diária) de política.
Recebeu a “Medalha Anchieta” (Câmara de São Paulo) e o “Colar
de Honra ao Mérito” (Assembleia estadual paulista).
Email cesar.neto@mais.com

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Munici-
pal de Mobilidade e Transportes
(SMT) e da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET), anun-
ciou na segunda-feira (24) 
o Programa Pedestre Seguro
 em 12 novos endereços da ci-
dade de São Paulo. Com a
ação, o tempo semafórico nas
travessias de pedestres serão
ampliados, em média, 20%. A
mudança visa a aumentar a se-
gurança das pessoas, ofere-
cendo mais oportunidades de
travessia pelas vias da Capital.
Para garantir o respeito às re-
gras de trânsito e oferecer mai-
or segurança nas vias, a CET
também revitalizou e ampliou a
sinalização horizontal e vertical
desses corredores.

Outra novidade é a implanta-
ção do programa Via Segura na
Avenida Carlos Caldeira Filho, a
partir do dia 5 de novembro. A
iniciativa tem o objetivo de
aumentar a segurança e redu-
zir acidentes na avenida, que
fica na zona sul da capital, as-
sim como foi  feito com o
programa M’ Boi Segura, que
em um ano reduziu o número
de mortes na via de 15 para 8
(entre julho de 2017 e 2018).

“Essas vias com alto índice
de acidentes precisam de um tra-
tamento local e que façam com
que haja uma mudança, tanto na
estrutura de gestão da via, quan-
to na questão da conscientização
das pessoas que a usam”, com-
pletou João Octaviano, secretá-
rio municipal de Mobilidade e
Transportes.

Programa Pedestre Se-
guro

A ação faz parte da Semana
da Mobilidade, que visa a cons-
cientizar o cidadão sobre a res-
ponsabilidade no trânsito. O
programa Pedestre Seguro teve
início no ano passado e foi res-
ponsável pela ampliação do tem-
po semafórico para pedestres 
em outros 21 importantes
corredores da cidade.

Neste ano, a campanha tem
como tema “Todos Somos Pe-
destres”, alinhado com o 10º
Prêmio CET de Educação no
Trânsito. A iniciativa tem como
objetivo chamar a atenção de
toda a sociedade a respeito da
proteção ao pedestre – a parte
mais vulnerável na questão da
mobilidade.

Para esta nova etapa da ação,
a CET implantou a medida na Es-
trada de Itapecerica, nas avenidas
Raimundo Pereira Magalhães,
Senador Teotônio Vilela, Enge-
nheiro Caetano Álvares, Sapo-
pemba e Aricanduva, entre outras.

O ajuste nos tempos dos se-
máforos para pedestres, a di-
minuição nos ciclos para os
veículos e a revitalização e
ampliação da sinalização per-
mitirão que as pessoas consi-
gam atravessar com mais se-
gurança, reduzindo os riscos
de acidentes. Avenidas como
João Dias, Cruzeiro do Sul,
Inajar de Souza e Jabaquara já
foram beneficiadas com
o Pedestre Seguro neste ano.

O respeito ao pedestre e à
sinalização das vias são impres-
cindíveis para salvar vidas e ga-

rantir um trânsito mais seguro.
“É preciso ressaltar que o

foco aqui é a segurança no trân-
sito. É importantíssimo dentro
desse conceito, elaborado na
Suécia no final do século passa-
do, que não se admite nenhuma
morte no trânsito. Aqui em São
Paulo um terço dos deslocamen-
tos é feito a pé, e a gente preci-
sa ter um olhar diferenciado para
o pedestre dando qualidade de
vida, diminuindo a quantidade de
acidentes e por isso, ampliando
agora em 12 outros pontos da
Cidade”, acrescentou o prefeito
Bruno Covas.

Sobre a Avenida Carlos
Caldeira

A via da Zona Sul receberá
ações de melhorias na sinaliza-
ção horizontal e vertical, com
nova sinalização que proteja pon-
tos passíveis de choque, além do
aumento do efetivo de agentes
da CET. A instalação de novos
radares de fiscalização e altera-
ções viárias em pontos críticos
também fazem parte da ação, as-
sim como aumento no tempo da
travessia semafórica para as pes-
soas e ampliação da quantidade
dos ciclos semafóricos (núme-
ro de vezes que o semáforo fe-
cha para os carros e abre para o
pedestre atravessar). Assim
como implantado nos progra-
mas  M´Boi Segura  e Celso Gar-
cia Segura, a CET irá reforçar as
ações com faixas e banners para
a orientação dos usuários, além
de investir na comunicação com
os moradores da região e reali-
zar ações de educação.

Programa Vida Segura
Todas estas medidas anunci-

adas fazem parte das ações que
englobam o Programa Vida Se-
gura, que adota o conceito
de Visão Zero. Ele parte da pre-
missa de que nenhuma morte é
aceitável no trânsito.

Criado na Suécia em 1997,
o Visão Zero já é usado como
referência para implementação
de planos de segurança viária de
longo prazo em cidades como
Nova York, Cidade do México,
Bogotá e, mais recentemente,
São Paulo.

Queda de 7% no número
de mortes

A Secretaria Municipal de
Mobilidade e Transportes tem
adotado medidas voltadas à re-
dução de acidentes e proteção à
vida. Como resultado, houve
uma queda de 7% no número de
mortes na capital em 2017, na
comparação com 2016. Em 31
de julho do ano passado,
a SMT implantou a M´Boi
Segura que, em 12 meses, foi
responsável pela queda de 47%
do número de mortes em aci-
dentes de trânsito naquela via.

De acordo com os dados
consolidados da CET, de 31 de
julho de 2017 a 31 de julho de
2018, foram registrados oito
óbitos na via em acidentes de
trânsito, contra 15 mortes no
mesmo período do ano anterior.
Já em 21 julho deste ano, a se-
cretaria implantou a Celso Gar-
cia Segura com medidas voltadas
especificamente para a proteção
do pedestre.

Prefeitura de São Paulo oferece
oportunidade de estágio para
estudantes de ensino superior

A Prefeitura de São Paulo 
oferece oportunidades de está-
gio para estudantes de cursos de
nível superior (incluindo pesso-
as com deficiência) interessa-
dos em participar do programa
de estágio da administração mu-
nicipal. Os candidatos devem
acessar o site do Centro de In-
tegração Empresa-Escola
(CIEE),  efetuar o cadastro (caso
não tenham), e realizar prova
específica para a Prefeitura.

Com a aprovação, o estudante
fará parte do banco de cadastro,
e o CIEE irá em busca de vagas,
cruzando o perfil do estudante
com o perfil da vaga disponibi-
lizado pela Secretaria ou Sub-
prefeitura solicitante. O estágio
é supervisionado e orientado por
profissionais dos quadros da
Prefeitura, possibilitando a ex-
periência na prática, além de
complementar a formação aca-
dêmica dos estudantes.

Os estagiários podem ser de
cursos de diferentes áreas do
saber, para atuar nas diversas

Secretarias, as quais: Assistên-
cia Social, Comunicação, Cultu-
ra, Direitos Humanos, Educa-
ção, Esportes e Lazer, Fazenda,
Habitação, Verde e Meio Ambi-
ente, Justiça, Pessoa com Defi-
ciência, Transportes, Saúde, Se-
gurança Urbana, dentre outras.

Os selecionados cumprirão
uma carga horária de 20 horas
semanais (4 horas diárias) e uma
bolsa estágio mensal de R$
690,12, além do auxílio trans-
porte de R$ 176,00 mensais.

Atualmente, a Prefeitura
conta cerca de 6.250 estagiári-
os de nível superior contratados.
Para outras informações sobre
o programa de estágio, acesse a
cartilha disponível aqui ou con-
sulte a página da Secretaria Mu-
nicipal de Gestão.

De acordo com a Lei Fede-
ral nº 11.788/2008, e o Decreto
nº 56.760/2016, 10% das vagas
de estágio devem ser reservadas
para estudantes com deficiência
e define o estágio como um “ato
educativo escolar supervisiona-

do, desenvolvido no ambiente de
trabalho”. Já o artigo 27 da Lei
Brasileira de Inclusão (LBI) deter-
mina que a educação é um direito
da pessoa com deficiência e ga-
rante o sistema educacional inclu-
sivo em todos os níveis e apren-
dizado ao longo da vida, a fim de
alcançar o máximo desenvolvi-
mento de habilidades conforme as
peculiaridades de cada um.

O Decreto Municipal tam-
bém assegura que 20% (vinte
por cento) das vagas alocadas nas
Secretarias Municipais, devem
ser para negros, negras ou afro-
descendentes, observado o dis-
posto na Lei nª 15.939, de 23 de
dezembro de 2013, e legislação
subsequente.

9ª edição do prêmio “AS
MELHORES PRÁTICAS DE
ESTÁGIO NA PMSP”

Dentro do princípio de reco-
nhecer e premiar iniciativas que
melhorem a qualidade dos ser-
viços prestados à população, os
estudantes que participam do

programa de estágios da Prefei-
tura de São Paulo recebem re-
conhecimento especial pelo de-
senvolvimento de projetos que
agreguem valor às atividades re-
alizadas na Administração. 

Nesse sentido, a Secretaria
Municipal de Gestão, em parce-
ria com o CIEE, realiza anual-
mente o prêmio “AS MELHO-
RES PRÁTICAS DE ESTÁGIO
NA PMSP”.

A iniciativa busca valorizar o
estagiário, na medida em que in-
centiva a demonstração dos re-
sultados obtidos com o aprendi-
zado prático. Mostra, ainda, a
preocupação da Prefeitura em
fazer com que os estagiários par-
ticipem no desenvolvimento de
políticas públicas, coloquem em
prática o que aprendem na facul-
dade e aumentem a capacidade
de raciocínio e desenvoltura.

A 9ª edição do Prêmio acon-
tecerá no II Congresso de Está-
gios da PMSP, nos dias 26 e 27/
09 e 05/10, no Espaço Sociocul-
tural – Teatro CIEE.

Lançado edital para ampliação da
rede de conectividade da cidade

e consulta pública
A Prefeitura de São Paulo,

por meio da secretaria munici-
pal de Inovação e Tecnologia, dis-
ponibiliza para consulta pública
modelo de edital e termo de refe-
rência para o credenciamento de
empresas e organizações interes-
sadas em ofertar internet gratuita
na Capital. O processo permite o
envio de sugestões e eventuais
dúvidas a respeito da proposta
antes do efetivo lançamento do
documento pela administração
municipal, ainda em 2018.

São Paulo terá a rede de co-
nectividade atualmente disponí-
vel em 120 praças e parques da
cidade, no mínimo, duplicada até
o final da gestão, conforme pre-
vê o Programa de Metas 2017-
2020. A expectativa é que a ci-
dade passe a contar com mais

300 pontos de internet gratuita
e de qualidade em pontos turís-
ticos, centros culturais e espor-
tivos, bibliotecas, CEUs, entre
outros equipamentos públicos.

A expansão do programa Wi
Fi Livre SP não onera os cofres
públicos ao permitir que as empre-
sas interessadas recebam como
contrapartida o direito de explorar
modelo de negócios baseado na
publicidade digital. O edital propõe
300 pontos de conexão obriga-
tórios em toda a cidade e 315
localidades opcionais, vincula-
das a esta primeira rede. 

“Estamos definindo em par-
ceria com a sociedade e o mer-
cado, de forma transparente, o
melhor modelo de negócios para
a expansão da rede de conecti-
vidade da cidade. Queremos le-

var internet gratuita e de quali-
dade para regiões da cidade hoje
ainda não contempladas pelo
programa”, destaca Daniel An-
nenberg, secretário municipal
de Inovação e Tecnologia. 

O documento segue de for-
ma irrestrita as diretrizes
do Marco Civil da Internet  garan-
tindo direito  à privacidade, à neu-
tralidade da rede e à proteção de
dados pessoais dos cidadãos, por
meio de práticas transparentes,
seguras e em conformidade com
a legislação vigente.

A íntegra do edital está dis-
ponível nos sites http://e-nego-
cios cidadesp. prefeitura.
sp.gov.br e https://gestaourbana.
prefeitura.sp.gov.br/. Eventuais
dúvidas e sugestões quanto ao
documento poderão ser direci-

onadas ao contato  consultawifi
@prefeitura.sp.gov.br até o pra-
zo limite de 5 de outubro.

Ao término da consulta pú-
blica serão realizadas as adapta-
ções decorrentes dos subsídios
recebidos para a então publicação
do edital e o credenciamento dos
interessados, ainda em 2018.

Sobre o programa WiFi
Livre SP

O programa WiFi Livre
SP tem como objetivo levar in-
ternet gratuita e de qualidade à
população de São Paulo, fomen-
tando a inclusão digital e a apro-
priação do espaço público. Está
disponível em 120 praças e par-
ques da cidade e registra, desde
o início do programa, em 2014,
mais de 390 milhões de acessos.
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Mercosul e Cingapura
negociam ampliar

comércio e
investimentos

Às vésperas da abertura da Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), o governo brasileiro negocia a am-
pliação do acordo comercial do bloco Mercosul (Brasil, Argen-
tina, Paraguai e Uruguai) com Cingapura, terceiro parceiro es-
tratégico na região e uma importante porta de entrada no Sudeste
Asiático.

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira,
destacou  na segunda-feira (24) a importância de incrementar a
parceria. Para ele, é necessário abrir novos eixos de investimen-
to entre o Mercosul e Cingapura, como fundos de GIC (fundo de
investimento do governo de Cingapura) e Temasek (empresa de
investimento do governo de Cingapura). O total do investimento
direto de Cingapura nos países do bloco totalizou US$ 2 bilhões
de dólares em 2016.

Segundo o chanceler, há possibilidades para investimentos de
Cingapura em setores como petróleo, portos, aeroportos, estra-
das e eletricidade. Apesar do cenário global impactado por polí-
ticas protecionistas, que resulta no enfraquecimento do sistema
multilateral de comércio, o chanceler brasileiro vê como priori-
dade a diversificação de nossas parcerias comerciais e econô-
micas.

Saldo
Em 2017, a corrente de comércio entre o Mercosul e Cinga-

pura foi de aproximadamente US$ 3,6 bilhões de dólares, dos
quais US$ 3,4 bilhões relativos ao comércio bilateral (Brasil-
Cingapura).

Os principais produtos exportados pelo Brasil para Cingapu-
ra foram plataformas de exploração e perfuração, óleos com-
bustíveis, partes de motores e turbinas para avião, ferro-ligas e
carne de frango congelada.

Já os principais produtos importados de Cingapura pelo Bra-
sil foram inseticidas e herbicidas, óleos combustíveis, circuitos
integrados e microconjuntos integrados, medicamentos e polí-
meros de etileno.

Brasil-Áustria
Também nesta segunda-feira, Aloysio Nunes reuniu-se com a

ministra dos Negócios Estrangeiros da Áustria, Karin Kneissl.
No encontro, definiram que Brasil e Áustria trabalharão para o
fortalecimento das relações bilaterais para o comércio e os in-
vestimentos.

Atualmente a Áustria comanda o Conselho da União Euro-
peia e o Mercosul e o bloco europeu tentam negociar acordos,
encerrando impasses, há 18 anos. As autoridades brasileira e aus-
tríaca coincidiram em que o acordo tem um significado estraté-
gico, associando os dois blocos a um projeto comum de integra-
ção, inclusive com regras e padrões convergentes.

O chanceler brasileiro elogiou o governo austríaco pelo Tra-
tado para a Proibição de Armas Nucleares (TPAN). A aprovação
do TPAN confirma o compromisso da maioria da comunidade
internacional com o desarmamento nuclear. (Agencia Brasil)

Temer vai defender
ampliação do
Conselho de

Segurança da ONU
Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas

(ONU), em Nova York (EUA), o presidente Michel Temer vai
defender, nesta terça-feira (25), a reforma do Conselho de Segu-
rança da ONU, considerando que o órgão tem o formato do mun-
do após a Segunda Guerra Mundial.

Antes, ele deve conversar com representantes do G4 (forma-
do por Japão, Alemanha e Índia, além do Brasil).

O G4 é o grupo que engloba os países que pleiteiam um as-
sento permanente no Conselho de Segurança das Nações Uni-
das. Atualmente há cinco integrantes com poder de veto no ór-
gão: Rússia, Reino Unido, França, Estados Unidos e China. Há,
ainda, dez membros não permanentes, sem poder de veto, e que
atuam de forma rotativa.

A ampliação do conselho é uma demanda do Brasil de antigos
governos, desde o ex-presidente Itamar Franco, passando pelos
ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da
Silva e Dilma Rousseff.

Porém, há uma controvérsia no próprio órgão: os países que
mantêm assentos permanentes questionam a necessidade de re-
formas por rusgas bilaterais. Chineses resistem à entrada dos ja-
poneses, enquanto norte-americanos não apreciam o ingresso dos
alemães. No passado, França e Reino Unido apoiaram o pleito
do G4 de ampliação.

Funções
O Conselho de Segurança é vinculado à ONU e responsável

pela paz e segurança internacionais. É o único órgão das Nações
Unidas que tem poder decisório. O que na prática significa que
todos os membros devem aceitar e cumprir as decisões do Con-
selho.

As questões abordadas pelo conselho vão desde a criação,
continuação e encerramento das Missões de Paz até as investi-
gações de situações que podem se transformar em conflito in-
ternacional.

Também pode vir a recomendar métodos de diálogo entre os
países, elaborar planos de regulamentação de armamentos e am-
pliação de sanções econômicas e outras medidas para impedir
ou deter alguma agressão.

Por fim, depende dos cinco membros permanentes ( Rússia,
Reino Unido, França, Estados Unidos e China) aceitar o ingres-
so de novos membros na ONU e recomendar para a Assembleia
Geral a eleição de um novo secretário-geral. (Agencia Brasil)

A estimativa de instituições
financeiras para a inflação neste
ano subiu pela segunda vez se-
guida. De acordo com pesquisa
do Banco Central (BC), divulga-
da às segundas-feiras, o Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) deve ficar
em 4,28%.

Na semana passada, a proje-
ção estava em 4,09%.

Para 2019, a projeção da in-
flação também subiu: de 4,11%
para 4,18%. Para 2020, a esti-
mativa segue em 4% e, para
2021, passou de 3,92% para
3,97%.

A projeção do mercado fi-
nanceiro ficou mais próxima do
centro da meta deste ano, que é
4,5%. Essa meta tem limite in-
ferior de 3% e superior de 6%.

Para 2019, a meta é 4,25%, com
intervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%.

Já para 2020, a meta é 4% e
2021, 3,75%, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para os dois anos (2,5% a
5,5% e 2,25% a 5,25%, respec-
tivamente).

Taxa básica
Para alcançar a meta de in-

flação, o Banco Central usa
como instrumento a taxa básica
de juros (Selic), atualmente em
6,5% ao ano.

De acordo com o mercado
financeiro, a Selic deve perma-
necer em 6,5% ao ano até o fim
de 2018.

Para 2019, a expectativa é de
aumento da taxa básica, termi-

nando o período em 8% ao ano
e permanecendo nesse patamar
em 2020 e 2021.

Quando o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) aumenta
a Selic, a meta é conter a deman-
da aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédito
e estimulam a poupança.

Quando o Copom reduz a
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da
inflação.

A manutenção da taxa básica
de juros, como prevê o merca-
do financeiro este ano, indica
que o Copom considera as alte-
rações anteriores suficientes
para chegar à meta de inflação.

Crescimento econômico
As instituições financeiras

revisaram a estimativa para o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país.

Para 2018, a previsão passou
de 1,36% para 1,35% e, para o
próximo ano, permanece em
2,5%.

Câmbio
A expectativa para a cotação

do dólar subiu de R$ 3,83 para
R$ 3,90 no fim deste ano, e de
R$ 3,75 para R$ 3,80, ao térmi-
no de 2019.

Na última sexta-feira, o dó-
lar fechou o dia cotado a R$
4,0477 para venda, com baixa de
0,59%. (Agencia Brasil)

Dívida pública sobe 0,98% e
atinge R$ 3,785 trilhões em agosto

A Dívida Pública Federal
(DPF), que inclui o endivida-
mento interno e externo do Bra-
sil, teve aumento de 0,98% e
passou de R$ 3,748 trilhões em
julho para R$ 3,785 trilhões em
agosto, segundo dados divulga-
dos na segunda-feira (24), em
Brasília, pela Secretaria do Te-
souro Nacional, do Ministério
da Fazenda.

O crescimento da dívida, se-
gundo o Tesouro, ocorreu por
conta da apropriação positiva de
juros, no valor de R$ 42,71 bi-
lhões, descontado parcialmente
pelo resgate líquido de títulos,
que somam R$ 5,88 bilhões.

Por meio da dívida pública,
o governo pega recursos em-
prestados dos investidores para
honrar compromissos. Em tro-
ca, compromete-se a devolver
o dinheiro com alguma corre-
ção, que pode ser definida com
antecedência, no caso dos títu-
los prefixados, ou seguir a vari-
ação da taxa Selic, da inflação ou
do câmbio.

Segundo o coordenador-ge-
ral de Operações da Dívida Pú-
blica do Tesouro, Luis Felipe
Vital, as operações do mês de
agosto foram marcadas pela vo-
latilidade, tanto no cenário ex-
terno em relação aos emergen-
tes, causado pelas crises da Ar-
gentina e Turquia, quanto no
mercado doméstico, por causa
do cenário eleitoral.

A Dívida Pública Mobiliária
Federal interna (DPMFi) – em

circulação no mercado nacional,
que é a parte da dívida pública que
pode ser paga em reais – teve o
estoque ampliado em 0,65%, ao
passar de R$ 3,607 trilhões para
R$ 3,630 trilhões, devido a apro-
priação positiva de juros, no va-
lor de R$ 28,92 bilhões, com-
pensada, em parte, pelo resgate
líquido de R$ 5,56 bilhões.

A apropriação de juros repre-
senta o reconhecimento gradual
das taxas que corrigem os juros
da dívida pública. As taxas são
incorporadas mês a mês ao es-
toque da dívida, conforme o in-
dexador de cada papel.

O estoque da Dívida Pública
Federal externa (DPFe), capta-
da do mercado internacional,
também teve aumento de 9,53%
sobre o estoque apurado em ju-
lho, encerrando agosto em R$
154,75 bilhões (US$ 37,42 bi-
lhões), sendo R$ 140,29 bilhões
(US$ 33,93 bilhões) referentes
à dívida mobiliária e R$ 14,46
bilhões (US$ 3,50 bilhões), à
dívida contratual.

A DPF já alcançou as previ-
sões do Tesouro. De acordo
com o Plano Anual de Financia-
mento, divulgado no fim de ja-
neiro, a tendência é que o esto-
que da DPF encerre o ano entre
R$ 3,780 trilhões e R$ 3,980
trilhões.

Ainda segundo Vital, este ano
o colchão da dívida pública (re-
serva de recursos financeiros)
pode permitir ao Tesouro fazer
uma rolagem da dívida (renova-

ção dos títulos em vencimento)
um pouco inferior a 100%. Em
2017, o percentual de rolagem
foi de 120%.

Detentores da dívida
A variação do endividamen-

to do Tesouro pode ocorrer por
meio da oferta de títulos públi-
cos em leilões pela internet (Te-
souro Direto) ou pela emissão
direta.

Além disso, pode ocorrer
assinatura de contratos de em-
préstimo para o Tesouro, toma-
do de uma instituição ou de
um banco de fomento, desti-
nado a financiar o desenvolvi-
mento de uma determinada re-
gião. Já a redução do endivi-
damento se dá, por exemplo,
pelo resgate de títulos.

Em agosto, os maiores de-
tentores da dívida pública eram
os Fundos de Investimento, com
26,28% da dívida, alcançando
R$ 954,30 bilhões.

O grupo Previdência ficou
em segundo lugar, com uma par-
ticipação relativa de 25,11% e
variação positiva em seu esto-
que, passando de R$ 886,60 bi-
lhões para R$ 911,87 bilhões,
entre julho e agosto.

Em seguida, estão as institui-
ções financeiras com 22,88%,
grupo que também aumentou o
estoque em R$ 19,81 bilhões,
chegando a R$ 830,82 bilhões.
Já o governo possui 4,07% da
dívida pública; as seguradoras,
3,94%; e outros, 5,79%.

Os investidores estrangei-
ros, por sua vez, apresentaram
queda de R$ 20,62 bilhões em
seu estoque e concentraram
11,92% da dívida. De acordo
com Vital, as condições de vo-
latilidade do mercado e a aver-
são ao risco estimulam o fluxo
de saída de investidores não re-
sidentes no país.

Segundo o Tesouro, a maior
participação desse grupo na deten-
ção do estoque da dívida foi em
dezembro de 2015, com 18,8%.

Leilões
Do total de R$ 75,47 bilhões

de emissões de títulos da
DPMFi em agosto, foram emi-
tidos R$ 73,68 bilhões nos lei-
lões tradicionais; R$ 32,15 mi-
lhões nos leilões de troca; R$
1,61 bilhão relativo às vendas de
títulos do Tesouro Direto e R$
154,36 milhões referente a
emissões diretas.

De acordo com o coordena-
dor-geral, é o terceiro maior
volume de emissões do ano.

Para setembro, Vital disse
que o Tesouro tem visto níveis
menores de volatilidade e tem
ajustado as colocações com lo-
tes menores nos leilões da dívi-
da pública.

Durante o período de volati-
lidade (fortes oscilações) no
mercado financeiro, em maio e
junho, o Tesouro Nacional che-
gou a realizar leilões extraordi-
nários de títulos públicos.
(Agencia Brasil)

Petrobras reduz
em 0,59% preço
da gasolina nas

refinarias
A Petrobras reduziu em

0,59% o preço da gasolina em
suas refinarias, depois de man-
ter o preço estável por mais de
uma semana.

Com o reajuste, que entra em
vigor nesta terça-feira (25), o
litro do combustível recuará de
R$ 2,2514 para R$ 2,2381.

Apesar da queda do preço,
o combustível acumula uma
alta de 4,7% em setembro, o
que significa um aumento acu-
mulado de 10 centavos por li-
tro. (Agencia Brasil)

Gastos com viagens ao exterior
caem quase 21% em agosto

Com o dólar mais caro, os
gastos de brasileiros em via-
gens ao exterior estão em
desaceleração. Em agosto,
essas despesas chegaram a
US$ 1,382 bilhão, com redu-
ção de 20,8% em relação a
agosto de 2017 (US$ 1,745
bilhão), informou na segun-
da-feira (24), em Brasília, o
Banco Central (BC).

No resultado acumulado
de janeiro a agosto, os gastos
somaram US$ 12,686 bilhões,
com crescimento de 2,07%
em relação aos oito meses do
ano passado.

O chefe do Departamento

de Estatísticas do BC, Fernan-
do Rocha, destacou que a taxa
média de câmbio passou de
US$ 3,15 em agosto de 2017
para US$ 3,93 em agosto de
2018. Nessa comparação, a
alta do dólar chegou a 24,8%.

“Numa conta rápida, fi-
cou mais barato para o es-
trangeiro vir para o Brasil e
ficou mais caro para o bra-
sileiro gastar no exterior”,
disse Rocha.

Ele acrescentou que, com
a alta do dólar, os gastos se re-
duzem porque os brasileiros
adiam viagens ou reduzem o
orçamento para as despesas ou

até cancelam os planos para ir
ao exterior.

As receitas de estrangei-
ros no Brasil atingiram US$
482 milhões em agosto, e US$
4,139 bilhões nos oito meses
de 2018, contra US$ 455 mi-
lhões e US$ 3,954 bilhões,
em iguais períodos de 2017,
respectivamente.

Com esses resultados de
receitas e despesas, a conta de
viagens internacionais ficou
negativa em US$ 900 milhões
em agosto, e em US$ 8,547
bilhões de janeiro a agosto
deste ano, informou o Banco
Central. (Agencia Brasil)

Atividade industrial chega a 69%
da capacidade em agosto, diz CNI

A atividade industrial de
agosto chegou a 69% da utiliza-
ção da capacidade instalada, 1
ponto percentual a mais que em
julho, o que indica um movimen-
to de queda na ociosidade na in-
dústria, segundo a Confederação
Nacional da Indústria (CNI). É o
maior valor para o mês registra-
do desde 2015. As informações
são da pesquisa Sondagem Indus-
trial, divulgada  na segunda-fei-
ra (24) pela CNI.

A pesquisa indica ainda cres-
cimento da produção industrial
em agosto. O índice de evolução
da produção ficou em 54,1 pon-
tos, acima da linha divisória de
50 pontos, mostrando aumento
da produção. O índice das gran-

des empresas alcançou 55,4
pontos, acima do total da indús-
tria. O indicador de produção
varia de zero a 100 pontos. Quan-
do está acima de 50 pontos,
mostra aumento da produção.

Apesar da queda na ociosida-
de, a recuperação da indústria
segue em marcha lenta, com per-
centual ainda abaixo da média do
mês para o período entre 2011
e 2014. De acordo com a CNI,
esse aumento na atividade é co-
mum nesse período de final de
ano, mas ele foi menos forte que
em outros anos.

O emprego no setor continua
caindo, embora a queda tenha
sido mais suave do que no mês
anterior. O índice de evolução do

número de empregados aumen-
tou de 48,5 para 49,1 pontos em
agosto, ficando abaixo da linha de
50 pontos, que separa a queda do
aumento do emprego. A pesquisa
aponta, entretanto, uma expecta-
tiva de estabilidade para o empre-
go nos próximos seis meses.

A Sondagem Industrial tam-
bém mostrou um acúmulo inde-
sejado nos estoques, que fica-
ram acima do planejado em
agosto. É o segundo mês de au-
mento consecutivo do estoque
indesejado em um período de
atividade que deveria ser normal-
mente um pouco mais forte. O
índice de nível de estoque efeti-
vo em relação ao planejado fi-
cou em 51,2 pontos, acumulan-

do 0,8 ponto de crescimento
nos últimos dois meses.

A pesquisa também mostra
que houve uma redução do oti-
mismo em relação à demanda, às
vendas ao exterior e à compra de
matérias-primas. De acordo com
a CNI, isso está relacionado com
a frustração da demanda, que
pode ser percebida pelo acúmu-
lo indesejado nos estoques, e
com o aumento da incerteza.

Esta edição da Sondagem In-
dustrial foi feita entre 3 e 13 de
setembro com 2.240 empresas.
Dessas, 921 são pequenas, 812
são médias e 507 são de grande
porte. A pesquisa completa está
disponível na página da CNI.
(Agencia Brasil)
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BALANÇO. De janeiro a agosto de 2018, as exportações do
Estado de São Paulo somaram US$34,78 bilhões (21,9% do to-
tal nacional), e as importações, US$40,88 bilhões (33,7% do total
nacional), informa Instituto de Economia Agrícola (IEA). Em
relação ao mesmo período de 2017, o valor das exportações pau-
listas cresceu 3,8%, e o das importações, 14,7%, elevando o dé-
ficit comercial para US$6,1bilhões.

CONSELHO. Seis declarações foram assinadas pelos minis-
tros da Agricultura do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chi-
le, no encerramento da 36ª reunião do Conselho Agropecuário
do Sul (CAS), dia (21), em Buenos Aires. Foram vários os temas
como abordagem comum na região, limite máximo de resíduos,
resistência antimicrobiana, entre outros.

ORGÂNICOS. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e o
ministro de Agricultura do Chile, Antonio Walker Prieto, que
participam de reunião do Conselho Agropecuário do Sul (CAS),
em Buenos Aires, assinaram memorando de entendimento com
o objetivo de promover ações para facilitar o comércio de pro-
dutos orgânicos entre os dois países. 

DIA DA ÁRVORE.  O Dia da árvore é comemorado todo dia
21 de setembro. A data foi escolhida porque é a mesma do início
da primavera. Além de reter o dióxido de carbono (CO2), que em
excesso contribui para o aquecimento global, elas fornecem a
maior parte do oxigênio de que precisamos para sobreviver. Cada
região brasileira tem uma árvore típica como símbolo: Norte, a
castanheira, Nordeste, a carnaúba, Centro-Oeste, o ipê-amarelo,
Sudeste, o pau-brasil; e Sul, o pinheiro-do-paraná, também co-
nhecido como araucária. 

DESPERDÍCIO. No dia 3 de novembro pode passar a ser
comemorado o Dia Nacional de Conscientização pelo Não Des-
perdício de Alimentos. É o que diz projeto de lei que chegou para
a análise do Senado. A data escolhida homenageia o nascimento
do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho (1935-1997), ideali-
zador da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida.
Cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos no
planeta a cada ano, perto de 30% do total produzido. No Brasil, o
assunto também é um problema. Dos 268,1 milhões de tonela-
das de alimentos disponíveis no País em 2013, 26,3 milhões, ou
quase 10%, foram perdidos, segundo levantamento da FAO. 

HORTALIÇAS. Como o objetivo principal de fomentar a
produção de hortaliças baseada nas Boas Práticas Agrícolas, para
obtenção de alimentos livres de contaminação biológica ou quí-
mica, a equipe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Hor-
taliças (Brasília, DF) está conduzindo um projeto um prevê trei-
namentos e instalações de Unidades de Referência Tecnológica
(URT) em quatro diferentes localidades do país. 

NOVO PRESIDENTE. De acordo com informações do jor-
nal Valor Econômico, o Conselho de Administração da Embrapa
já escolheu Sebastião Barbosa, como novo presidente da estatal.
A indicação do pesquisador de carreira aposentado ainda precisa
passar por análise da Casa Civil do governo Temer, para só então
ser publicada a nomeação até o próximo dia 10 de outubro. En-
genheiro agrônomo, Sebastião Barbosa possui experiência em
pesquisa nas áreas de defesa fitossanitária e controle de pragas. 

COMA BEM. O tomate é um fruto que tem como principais
benefícios à prevenção do câncer, principalmente o câncer de
próstata, pois é rico em licopeno; combate doenças cardiovascu-
lares, já que tem antioxidantes que ajudam a manter os vasos san-
guíneos saudáveis; ajuda a prevenir cataratas, uma vez que é rico
em vitamina A; e diminui a retenção de líquidos porque tem pro-
priedades diuréticas. Para detalhar os processos necessários para
a produção do fruto, o segundo episódio da série “Do Campo à
Mesa”, do Canal Coma Bem, para conferir os detalhes sobre as
questões levantadas, acesse a entrevista em https://
www.youtube.com/watch?v=rKQyVLiCIZc&t=1s.

BRASIL. Dados da Organização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura (FAO), divulgados no início da semana,
mostraram que o Brasil se tornou o terceiro maior exportador
agrícola do mundo, terminando o ano de 2016 com 5,7% do
mercado global. Nesse cenário, o País ficou atrás apenas dos
Estados Unidos com 11% e da Europa, com 41%. 

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos mo-
rando 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 quadri-
nho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Mapa, Agência Brasil, Por-
tal Brasil, Agência Senado, Embrapa, Agrolink)

O presidente Michel Temer
disse  na segunda-feira (24), du-
rante reunião-almoço com em-
presários em Nova York, promo-
vida pela Câmara de Comércio
dos Estados Unidos (US Cham-
ber of Commerce), que vai pro-
curar o presidente eleito para
propor a retomada da reforma da
Previdência tão logo as eleições
de outubro sejam concluídas.
Temer fica no comando do Exe-
cutivo até 1º de janeiro, quando
o eleito assume o Planalto. Até
lá, ele pretende convencer seu
sucessor da necessidade de re-
visão imediata do sistema.

“Tenho a certeza de que, ao
procurá-lo, ele atentará para o
fato de que a medida é indispen-
sável. Isso não é essencial para
um governo: é essencial para o
Brasil”, disse, ao alertar sobre o
déficit previdenciário brasilei-
ro. Em um discurso pautado na
exaltação da credibilidade do
país diante dos empresários
americanos, Temer disse acredi-
tar na continuidade da agenda de
reformas coordenada por seu

governo. “[Tenho] confiança na
nossa democracia, na solidez de
nossa economia, na nossa capa-
cidade de crescer com justiça
social”, completou.

Segundo ele, é natural que às
vésperas do pleito eleitoral “no
calor do embate, no afã de bus-
car votos, candidatos se permi-
tam jogar com diferentes po-
sições, em discursos vagos e
até contraditórios”, mas Te-
mer disse acreditar que, mes-
mo com divergências, todos
os presidenciáveis coincidem
na defesa da responsabilida-
de fiscal, manutenção da rede
de proteção social e na garantia
da democracia.

“Isso só faz fortalecer essa
agenda [de reformas]. Afinal, a
nossa é agenda que reflete, jus-
tamente, esses consensos. As-
sim, abstraída a retórica eleito-
ral, podemos afirmar que não
haverá volta atrás nas reformas
que temos empreendido”, disse.

O presidente apresentou um
balanço das ações de seu gover-
no. “Desde a primeira hora, nos-

so compromisso com a respon-
sabilidade tem sido total”, des-
tacou. Segundo ele, os resulta-
dos desse esforço aparecem
com a inflação novamente sob
controle, com o recuo da taxa
básica de juros e a retomada do
crescimento da economia brasi-
leira. “Os empregos estão vol-
tando – só em agosto, foram cri-
ados 110 mil empregos for-
mais”, completou.

Questionado por jornalistas
após o discurso se há tempo há-
bil para votar a reforma da Pre-
vidência este ano, o presidente
respondeu que acha possível.
“Vou tentar naturalmente. Acho
que pode ser que seja possível,
porque os deputados e senado-
res não terão aquela preocupa-
ção legítima de natureza eleito-
ral. Todos sabemos que se não
fizer a reforma da Previdência,
daqui a dois ou três anos vamos
legar um Estado em condições
terríveis”, disse.

Temer também abordou o
assunto no Twitter. “Quero anun-
ciar que, passadas as eleições,

buscarei fazer a reforma da Pre-
vidência. O déficit previdenciá-
rio é elevado demais. Não pode-
mos legar, a nossos filhos e ne-
tos, um sistema de Previdência
sob ameaça, nem um orçamento
que seja quase todo tomado por
gastos previdenciários”, disse
ele na rede social.

Nesta terça-feira (25), Mi-
chel Temer faz o discurso de
abertura da 73ª Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações
Unidas (ONU) que deve ser per-
meada por discursos em defesa
do multilateralismo, críticas ao
protecionismo, a preocupação
com a imigração e questões de
segurança internacional. Antes
de voltar para o Brasil, Temer
também se encontrará com o
secretário-geral da ONU, o por-
tuguês António Guterres, e o
novo presidente da Colômbia,
Iván Duque, e terá uma reunião
com os líderes do Mercosul
(bloco que reúne Brasil, Argen-
tina, Paraguai e Uruguai, pois a
Venezuela está suspensa).
(Agencia Brasil)

Procuradoria cobra informações de
RO sobre repatriação de venezuelanos

A Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão (PFDC)
encaminhou ao governo de Ro-
raima ofício em que solicita in-
formações sobre um acordo que
teria sido feito com o presiden-
te da Venezuela, Nicolas Madu-
ro, para repatriar venezuelanos.
Na quinta-feira (20), a governa-
dora do estado, Suely Campos,
reuniu-se com Maduro para dis-
cutir a questão do fornecimen-
to de energia elétrica e também
sobre o projeto do presidente
venezuelano de implementar
um plano de repatriação para os

imigrantes que querem voltar ao
país vizinho.   

O acordo faria parte do cha-
mado “Plano de Volta à Pátria”,
elaborado por Maduro, e teria
início nos próximos dias por
meio da garantia de transporte
pelo governo de Roraima aos
imigrantes que já teriam se ca-
dastrado junto ao consulado da
Venezuela com o objetivo de re-
gressar ao país de origem. Os
venezuelanos seriam levados de
ônibus até Pacaraima, na fron-
teira brasileira, e de lá, o trans-
porte dos imigrantes seria dis-

ponibilizado pelo governo da
Venezuela.

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) quer saber se existe
realmente um acordo de repatri-
ação e se a União foi comunica-
da sobre o assunto. O MPF cita
que a crise humanitária na Vene-
zuela foi reconhecida pelo Decre-
to 9.285/18, assinado pela Presi-
dência em fevereiro para definir
as regras de funcionamento do
comitê responsável pelo acolhi-
mento às pessoas que estão em
situação de vulnerabilidade em
decorrência do intenso fluxo mi-

gratório na fronteira.
A procuradoria também pede

informações ao governo estadu-
al sobre o procedimento e o pú-
blico-alvo da repatriação, além
da origem dos recursos previs-
tos para cumprir o acordo. O
documento foi assinado na sex-
ta-feira (21) pela procuradora
Deborah Duprah e pelo coorde-
nador do Grupo de Trabalho Mi-
grações e Refúgio da PFDC, Fa-
biano de Moraes.

O governo de Roraima tem
três dias de prazo para respon-
der ao ofício. (Agencia Brasil)

Prazo para requerer segunda via de
título termina nesta quinta-feira

Termina nesta quinta-feira
(27) o prazo para o eleitor so-
licitar a segunda via do título no
cartório eleitoral da zona onde
está cadastrado. O documento
não é o único aceito no pleito
de outubro e o eleitor pode se
apresentar com outros, desde
que seja oficial com foto, como
a carteira de identidade, cartei-
ra de trabalho, carteira de mo-
torista ou passaporte.

Para solicitar a segunda via
do título, o eleitor deve estar
em dia com a Justiça Eleitoral,
ou seja, não poderá ter débitos
pendentes, como multas por
ausência às urnas ou aos traba-
lhos eleitorais, como o de me-
sário, ou ainda ter recebido

multas em razão de violação de
dispositivos do Código Eleito-
ral (Lei 4.737/1965), da Lei
das Eleições (Lei 9.504/1997)
e leis conexas. Multas devem
ser pagas por meio de Guia de
Recolhimento da União
(GRU) emitida pelo cartório
eleitoral e podem variar de R$
1 a R$ 35,14.

Título digital
Eleitores que estiverem

com a situação regular também
podem optar pela versão digi-
tal do título de eleitor que pode
ser obtida gratuitamente por
meio do aplicativo e-Título,
disponível para smartphones
gratuitamente nas lojas virtuais

Apple Store e Google Play.
O e-Título também serve

como documento de identifi-
cação do eleitor caso ele já te-
nha feito o recadastramento bi-
ométrico. Isso porque a versão
digital será baixada com foto,
o que dispensa a apresentação
de outro documento de identi-
ficação no momento do voto.

Pelo aplicativo é possível
saber o local de votação e, por
meio de ferramentas de geolo-
calização, até sua seção elei-
toral. Além disso, ele também
oferece serviços como a emis-
são de certidões de quitação
eleitoral e negativa de crimes
eleitorais.

O local de votação também

pode ser conhecido com uma
pesquisa simples no portal do
TSE, por meio da seção Servi-
ços ao eleitor “Título de elei-
tor”, título e local de votação.
A consulta pode ser feita pelo
nome do eleitor ou número do
título, data de nascimento e
nome da mãe. Os eleitores que
perderam o prazo final do alis-
tamento, no dia 9 de maio, não
poderão votar nas Eleições de
2018. Essa foi a data limite para
requererem inscrição eleitoral,
transferência de domicílio, al-
teração de título eleitoral ou
transferência para seção eleito-
ral especial (eleitores com de-
ficiência ou mobilidade reduzi-
da). (Agencia Brasil)

Juiz anula decisão sobre patente
de remédio para hepatite C

A Justiça Federal de Brasília
decidiu  na segunda-feira (24)
anular a decisão do Instituto Na-
cional de Propriedade Intelectu-
al (Inpi) que, na semana passada,
concedeu à empresa farmacêuti-
ca norte-americana Gilead o pe-
dido de patente do medicamento
Sofosbuvir no Brasil, usado para
o tratamento da hepatite C.

A decisão foi proferida pelo
juiz Rolando Valcir Spanholo, da
21ª Vara da Justiça Federal, e
atendeu a um pedido liminar
protocolado pela candidata à pre-

sidência Marina Silva (Rede) e
seu vice, Eduardo Jorge (PV).

O magistrado entendeu que
o Inpi deixou de analisar que o
pedido de patente feito pela em-
presa “não se coadunava com o
interesse social, tecnológico e
econômico do país”. Segundo
Spanholo, o instituto “desrespei-
tou a sua obrigação constitucio-
nal de zelar, preventivamente,
pela guarda da soberania nacio-
nal e do interesse público”.

“Por isso, não andou bem o
INPI quando se eximiu de en-

frentar os argumentos de que a
patente guerreada atenta contra
o interesse social (a vida de qua-
se 1 milhão de pacientes que
dependem do SUS para tratar a
Hepatite C), tecnológico (há
notícia de que fundação pública
nacional já desenvolveu trata-
mento genérico seguro e eficaz
para a mesma doença, cujo pro-
jeto terá que ser abortado em
decorrência da patente requeri-
da) e econômico do povo brasi-
leiro (anualmente, o SUS de-
sembolsa quase R$ 1 bilhão para

atender tais pacientes), sob a
pretensa ausência de competên-
cia”, decidiu o juiz.

De acordo com o Ministério
da Saúde, o preço de cada trata-
mento de hepatite C, que dura 84
dias, ficaria em pouco mais de
R$ 5 mil usando o medicamen-
to nacional. Comprando o remé-
dio dos laboratórios privados, o
custo por paciente já chegou ao
patamar de US$ 84 mil (aproxi-
madamente R$ 343 mil, na co-
tação desta segunda-feira).
(Agencia Brasil)

Ministério Público abre inquérito
para investigar Geraldo Alckmin

O Ministério Público do es-
tado de São Paulo (MP-SP)
abriu uma investigação na segun-
da-feira (24) contra o candidato
à presidência da república pelo
PSDB e ex-governador Geraldo
Alckmin. O inquérito foi instau-
rado após reportagem publicada
em16 de setembro no jornal
Folha de S.Paulo, que apontou

irregularidades em dois decre-
tos que levaram a desapropria-
ções de terrenos de familiares
de Alckmin.

A apuração do MP envolve
eventual irregularidade nos
decretos editados em 2013 e
2014 por Alckmin, então go-
vernador do estado de São Pau-
lo, que dispõem sobre desa-

propriações de terrenos per-
tencentes a seu sobrinho,
Othon César Ribeiro e esposa
dele Juliana Fachada Cesar
Ribeiro. O MP acrescenta que,
segundo a matéria jornalísti-
ca, as desapropriações teriam
rendido a Othon e a Juliana ao
menos R$ 3,8 milhões.

Um dos argumentos do Pro-

motor de Justiça do Patrimônio
Público e Social Marcelo Mila-
ni para a abertura da investiga-
ção é que “o fato narrado pode
configurar enriquecimento ilíci-
to, prejuízo ao erário e violação
de princípios da Administração
Pública e, portanto, ato de im-
probidade administrativa”.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0047411-38.2011.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a José Maria Casqueiro Ruiz, brasileiro, advogado, 
inscrito na ordem dos advogados de São Paulo, sob o nº 
109.580, demais informações pessoais desconhecidas, 
que foi ajuizada ação de indenização por Danos Morais por 
parte de Dorival Ventura e outra, ação essa que tramita 
perante a 3ª Vara Cível do Foro de Itaquera (processo nº 
0047411- 38.2011.8.26.0007 3ª Vara Cível do Foro 
Regional VII Itaquera, Estado de São Paulo). Encontra-se o 
Requerido José Maria Casqueiro Ruiz, em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a citação por edital, contestem 
o feito sob pena de presumiremse aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Será o 
presente edital, por extrato, afixado. NADA MAIS.       [25,26] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0009459-90.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER: a Fred William Salgado Chagas, CPF 010.585.658-42, RG 10712631, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 51.766,57 (junho/2018), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2018. 22 e 25.09
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UNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE SÃO
PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 42ª VARA CÍVEL aça João Mendes s/nº -
14º andar - salas nº 1413/1409 - Centro - CEP01501-900 - Fone: (11)    São

Paulo-SP - E-mail: upj41a45@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20
dias - Processo nº 1004459-76.2015.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDRÉ
AUGUSTO SALVADOR BEZERRA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) RODOLFO
FALCAO DE SOUZA, brasileiro, autônomo, CPF 123.941.508-74, que lhe foi
proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por

parte de BANCO ITAUCARD S/A., alegando em síntese: tendo por objeto o
veículo Chevrolet Agile LTZ, cor cinza, ano 2010, placas EQQ 4297, chassi
9AGCN48X0BR142404, Renavam 0234514841, com consolidação da propriedade

plena do bem no patrimônio do autor, havido com alienação fiduciária pelo
contrato nº 30410-591553029, de 15/09/2010, aditado em 31/01/2012, face o
não pagamento das parcelas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não

sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, PAGUE a INTEGRALIDADE da DÍVIDA ou no prazo

de 15 dias, apresente RESPOSTA. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado Curador Especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e

passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2018.

22  e  25/09

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

CELSO FERNANDEZ,  ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/10/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE RAMON FERNANDEZ CID E DE SONIA MARIA AZEVEDO FERNANDEZ. MARINA BALESTER
MELLO DE GODOY, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO FUNCIONÁRIA PÚBLICA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/04/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE LUIZ ANTONIO DE GODOY E DE MARIA CECILIA BALESTER MELLO DE GODOY.

DIEGO BORT OLAZZI BEZERRA NUNES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MÉDICO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JAYME DE OLIVEIRA BEZERRA NUNES E DE LIANA BORTOLAZZI BEZERRA
NUNES. LAISSA ARRUDA PINTO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE JOSÉ JAIR JAMES DE ARRUDA PINTO E DE IZILDA SALOMÃO ARRUDA PINTO.

ANDRÉ NARITA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
NELSON TADASHI NARITA E DE TEREZA YASSUKO HAYASHI NARITA. LUCIENE DA SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM
BRAGANÇA PAULISTA, SP NO DIA (27/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JOSÉ CARLOS DA SILVA E DE INÊS GONÇALVES DINIZ DA SILVA.

EDUARDO JHONS DE CARVALHO SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTÔNOMO,
NASCIDO EM AGRESTINA, PE NO DIA (05/11/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ENIVALDO CLARINDO DA SILVA E DE MARIA JOSÉ DE CARVALHO. TATSIANA
SERGEEVNA NARKEVICH, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROGRAMADORA, NASCIDA
EM DISTRITO DE KOPYLSKI, ALDEIA DE CHERNOGUBOVO, PROVÍNCIA DE MINSK - BIELORRÚSIA
NO DIA (13/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE SERGEY
FRANTSEVICH NARKEVICH E DE IRINA IVANOVNA NARKEVICH.

RENATO BUSSAMRA SANCHEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ANT ONIO CARLOS LUONGO SANCHEZ E DE SILVIA FILOMENA
BUSSAMRA SANCHEZ. CAROLINA HADDAD MARCHESI TROMBINI, ESTADO CIVIL  SOLTEIRA,
PROFISSÃO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/
02/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS EDUARDO
MARCHESI TROMBINI E DE SORAYA MARIA HADDAD TROMBINI.

NEDSON ADILSON ALVES DE MATTOS JUNIOR, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ENGENHEIRO DE DADOS, NASCIDO EM ARARAQUARA, SP NO DIA (21/12/1980), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE NEDESON ADILSON ALVES DE MATTOS E DE
JENISSY MARECI RAMOS MATTOS. FRANCIELI DA SILVA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ANALISTA DE MARKETING, NASCIDA EM DISTRITO DE CONDOR-RS, RESIDENTE
E DOMICILIADA EM SP, FILHA DE JOSÉ SEVERO DE LIMA E DE LÚCIA REGINA DA SILVA LIMA.

CEZAR MIRANDA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/10/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MILTON CARNEIRO DA SILVA E DE VILMA MARISTELLA ANDRADE DE MIRANDA.
LAÍS SCIRÉ QUEIROZ,  ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (21/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CONDIBERTO QUEIROZ NETO E DE MARIA DE LOURDES BEATRIS SCIRÈ QUEIROZ.

MARCELO LOPES RETAMIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO CIVIL,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/09/1978), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JOÃO RETAMIRO E DE EDNALVA LOPES RETAMIRO. NAAMISIS MARIA
SILVA DE CAMPOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (10/05/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA
DE OSMAR SOARES DE CAMPOS E DE VERA LUCIA DA SILVA SOARES DE CAMPOS.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003221-38.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) COOPERATIVA HABITACIONAL POMPÉIA, CNPJ 01.033.955/0001-08, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum por parte de João Paulo Marchiori, com o seguinte objeto: cancelamento da 
hipoteca que recai sobre o imóvel situado na rua Isabel de Góis, 8, apartamento 14, bloco 02, registrada no R.2 da 
Matrícula 159.565 do 14º CRI da Capital, em razão da integral quitação do contrato de compra e venda firmado pelas 
partes em 28 /11/2000. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.     [25,26] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029447-20.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Daniel Dias da Rocha CPF 042.569.628-67, que Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares ajuizou 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 219.701,01(junho/2017), referente ao termo de acordo 
assinado entre as partes. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, expede-se o EDITAL, para que em 03 
dias úteis, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, acrescido das cominações legais, caso em que a verba 
honorária será reduzida pela metade e, querendo, ofereçam embargos no prazo de 15 dias úteis, facultando ao executado 
nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e 
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção e juros, sob pena de penhora e 
avaliação de bens, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do art. 257, IV do 
CPC.. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                       [25,26] 

Edital de intimação de Rafael Dantas Porto Nascimento e representante legal de Diário da Causa operária, com prazo de 20 (vinte) dias expedido 
nos autos do Agravo Regimental nº 2150742-13.2017.8.26.0000/500, da Comarca de São Paulo  SP em que é autor João Agripino da Costa Dória 
Júnior. A EXMA. Sra. Desembargadora Fernanda Gomes Camacho, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Faz saber a todos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que referidos autos se processam perlo Serviço de Processamento 
do 3º Grupo de Câmaras de Direito Privado  5ª e 6ª câmaras, situado no Pátio do Colégio nº 73, 5º andar, sala 515, sendo interposto em face do 
r. despacho proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº. 2150742-13.2017.8.26.0000, originado da ação de Obrigação de Fazer, com pedido 
de tutela provisória de urgência, oriunda da 1ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara (Processo nº. 1043715-76.2017.8.26.0100) proposta por 
João Agripino da Costa Dória Júnior em face de Edinaldo Augusto da Silva, Rafael Dantas Porto Nascimento, William Terence Dunne, Diário da 
Causa Operária e Partido da Causa Operária  PCO, requerendo a procedência do pedido formulado, para o fim de reformar a decisão agravada. 
Faz saber ainda que, em virtude da devolução dos avisos de recebimento negativos (fls. 48 e 50), foi determinada as fls 62 sua intimação por edital, 
com prazo de 20 (vinte) dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, e expedido o presente 
edital, que será afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, quatorze de agosto de 2018 
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RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZ SABER, a todos que o
presente edital virem ou interessar possam que, ANSELMO GERALDO ENDLICH, gerente,
RG nº 00705766770-DETRA/ES, CPF nº 081.085.857-67, casado no regime da separação
de bens na vigência da Lei nº 6.515/77, conforme pacto antenupcial registrado sob nº
007407 no Oficial de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Vila Velha/ES, com
ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES ENDLICH, estudante, RG nº 03583832020-
DETRA/ES, CPF nº 012.371.803-17, brasileiros, domiciliados na cidade de Vila Velha/
ES, residentes na Avenida Estudante José Júlio de Souza nº 1.600, apartamento nº
1.701, Praia de Itaparica, ficam intimados a purgarem a mora mediante o pagamento
referente a 13 (treze) prestações em atraso, vencidas de 05/08/2017 a 05/08/2018, no
valor de R$229.119,39 (duzentos e vinte e nove mil, cento e dezenove reais e trinta e nove
centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$268.303,91
(duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e três reais e noventa e um centavos), que
atualizado até 05/11/2018, perfaz o valor de R$311.594,31 (trezentos e onze mil, quinhentos
e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), cuja planilha com os valores diários para
purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na Rua Araguari nº 449,
apartamento duplex nº 73, localizado nos 7º e 8º andares do Edifício Contemporâneo
Moema, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrado sob n° 8
na matrícula nº 184.031. O pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de
Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no horário das
9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após a
última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos de que, decorrido o
prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando
este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária, do imposto de
transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade do citado imóvel
em nome do fiduciário, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.26, § 7º, da Lei
9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de acordo com o
procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 24 de setembro de 2018. O
Oficial. 25, 26 e 27/09/18

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Ligue:
* 3258-1822

Jornal
O DIA SP

Dos 29.101 candidatos que
pediram registro, a Justiça Elei-
toral rejeitou 1.888, o que repre-
senta 6,5% do total. Segundo
dados disponíveis no portal do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), 173 candidatos foram
julgados inaptos por causa da Lei
da Ficha Limpa, entre eles o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, que disputaria o Palácio do
Planalto pelo PT.

A falta de requisitos para re-
gistro - como a não comprova-
ção de pleno exercício dos di-
reitos políticos, alistamento
eleitoral e filiação partidária -
foi o principal motivo para in-
deferimento de candidaturas –

75,46% do total de pedidos. Tre-
ze candidatos foram considera-
dos inaptos a disputar as eleições
por abuso de poder e outros cin-
co por gasto ilícito de recursos.

A Justiça Eleitoral confir-
mou 27.213 candidaturas, um
crescimento de 4% em relação
a 2014, quando 26.162 disputa-
ram as eleições gerais – presi-
dente, governador, senador, de-
putado federal, estadual e distri-
tal. Até agora, 682 candidatos
renunciaram e três morreram.

Embora a corrida presiden-
cial seja a mais discutida no país,
a eleição para a Câmara Legis-
lativa do Distrito Federal
(CLDF) é a mais disputada: são

40,88 candidatos por vaga. A
Câmara Legislativa tem 24 ca-
deiras e se apresentaram 981
concorrentes.

As 26 assembleias legislati-
vas têm 1.035 cadeiras e 17.950
candidatos, o que dá em média
17,34 concorrentes por vaga.
Para as 513 vagas na Câmara dos
Deputados, são 8.595 postulan-
tes (16,75 por vaga).

Do total de candidatos, 13
disputam a Presidência da Repú-
blica, 202 concorrem a gover-
nador dos 26 estados e do Dis-
trito Federal e 358 postulam o
Senado. Neste ano, estão em dis-
puta duas cadeiras de senador por
estado, totalizando 54 vagas.

O PSL foi o partido que lan-
çou o maior número de candi-
datos país afora – 1.543, 5,3%
do total. Além do presidenciável
Jair Bolsonaro, 942 concorrem
a deputado estadual, 488 a depu-
tado federal, 24 a deputado dis-
trital, 22 a senador, 14 a gover-
nador, 11 a vice-governador e 41
a suplente de senador.

Na sequência vêm o PSOL,
com 1.347 concorrentes e o PT,
com 1.309 candidatos. Além do
presidenciável Guilherme Boulos,
o PSOL lançou candidatos a go-
vernador em 25 estados. O PT tem
candidato a presidente, Fernando
Haddad, e disputa 16 governos
estaduais. (Agencia Brasil)

Ibope: Bolsonaro tem 28%, Haddad,
22%; Ciro, 11%; e Alckmin, 8%

Nova pesquisa do Ibope In-
teligência sobre intenções de
voto para a Presidência da Re-
pública revela que o deputado Jair
Bolsonaro (PSL) mantém
o primeiro lugar com 28% das
preferências, a mesma proporção
identificada na pesquisa de 18 de
setembro. O ex-prefeito de São
Paulo Fernando Haddad (PT)
cresceu três pontos percentuais
e atingiu 22% das menções.

A pesquisa, encomendada
pelo jornal O Estado de S. Pau-
lo e pela Rede Globo, foi feita
no último final de semana, dias
22 e 23 de setembro. Foram
entrevistadas 2.506 pessoas
em 178 municípios. A margem
de erro é de dois pontos per-
centuais, para mais ou para
menos, e o nível de confiança
é de 95%. A pesquisa é registra-
da no Tribunal Superior Eleito-
ral, e foi feita sob o protocolo
BR 06630/2018.

Entrevistados que declara-
ram voto em branco ou nulo to-
talizaram 12% - dois pontos per-

centuais a menos do que a últi-
ma pesquisa. Seis por cento dos
entrevistados não sabem ou não
quiseram responder, queda de um
ponto percentual.

O ex-ministro Ciro Gomes
(PDT) manteve o percentual de
intenção de voto de 11%. O ex-
governador de São Paulo Geral-
do Alckmin (PSDB) oscilou po-
sitivamente um ponto percentu-
al e marcou 8% e a ex-ministra
Marina Silva (Rede) oscilou ne-
gativamente um ponto percentu-
al e agora foi mencionada por
5% dos eleitores consultados.

João Amoêdo (Novo) tem
3% das intenções de voto. Alva-
ro Dias (Podemos) e Henrique
Meirelles (MDB) marcaram
2%. Guilherme Boulos (PSOL)
foi citado por 1% dos entrevis-
tados.  Cabo Daciolo (Patriota),
Vera Lúcia (PSTU), João Goulart
Filho (PPL) e Eymael (DC) não
pontuaram, segundo o Ibope.

Rejeição
A pesquisa do Ibope também

verificou as taxas de rejeição
dos candidatos. Aumentou o
número de eleitores que de-
clararam que “não votaria
de jei to nenhum” em Jair
Bolsonaro, de 42% na pes-
qu isa  da  semana  passada
para 46% nessa pesquisa. A
rejeição de Fernando Had-
dad oscilou um ponto per-
centual, e agora é de 30%.

A rejeição da candidata Ma-
rina Silva é de 25%, a de Geral-
do Alckimin, 20% e de Ciro

Gomes, 18%. Henrique Meire-
lles, Cabo Daciolo, Eymael
e Guilherme Boulos têm cada
um 11% das rejeições de voto.

Dez por cento dos eleitores
não votam em Vera Lúcia. João
Amoêdo, Alavaro Dias e João
Goulart Filho têm ambos 9%
de rejeição. Sete por cento
dos entrevistados não quise-
ram responder em quem não
votaria e 2% disseram que
poderiam votar  em todos.
(Agencia Brasil)

A Petrobras pretende au-
mentar em 40% a participação
das mulheres em cargos de li-
derança dentro da empresa
dentro de um plano de equida-
de de gêneros da estatal. A
meta é chegar em 2025 com
25% de ocupação feminina,
ante os 18% atuais. A informa-
ção foi confirmada na segun-
da-feira (24) pela estatal.

Segundo a Petrobras, a am-
pliação será feita com base na
meritocracia, por meio de
ações de promoção propostas.
Entre as ações previstas está
criar um “programa de forma-
ção continuada de lideranças
femininas e estimular que elas
trabalhem também em áreas
operacionais”.

Outras ações preveem ini-
ciativas para a formação e a
atração de talentos, com foco
nas estudantes do sexo femi-
nino do ensino médio, como
palestras em escolas para pro-
mover as áreas de ciência, tec-
nologia, engenharia e matemá-
tica. Para as universitárias des-
tas áreas e de outras carreiras
de interesse da Petrobras, está
prevista a concessão de bolsas
de estudo.

Petrobras quer aumentar
número de mulheres em

cargos de liderança
“A empresa quer também

engajar os homens para a equi-
dade de gênero e já conta com
medidas como, por exemplo, a
licença paternidade ampliada,
de 20 dias, e campanhas sobre
paternidade responsável”, in-
formou a estatal.

 A ação está alinhada ao
Programa Pró-Equidade de
Gênero e Raça, da Secreta-
ria de Políticas para as Mu-
lheres, do qual a Petrobras
faz parte desde a primeira
edição, em 2006.

O Programa de Pró-Equi-
dade está em sua sexta edição,
iniciada em 2016 com a parti-
cipação de 122 empresas. O
programa consiste em “disse-
minar novas concepções na
gestão de pessoas e na cul-
tura organizacional para al-
cançar a igualdade entre mu-
lheres e homens no mundo
do trabalho”. A adesão é vo-
luntária e dirigida a empre-
sas de médio e grande porte,
públicas e privadas, com per-
sonalidade jurídica própria.
Na primeira edição,  que
ocorreu entre 2005 e 2006,
11 empresas receberam o selo.
(Agencia Brasil)

Dados apurados pela Confe-
deração Nacional dos Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) mostram que a in-
tenção de investimento do mi-
cro e pequeno empreendedor
caiu 1,7 ponto no mês de agos-
to e atinge o segundo pior pata-
mar do ano. Com 39,3 pontos
em agosto contra 40,9 em ju-
lho, em uma escala de zero a
100, o indicador só não ficou
atrás do mês de junho, período
marcado pela greve dos cami-
nhoneiros.

O índice revela que apenas
um terço (33%) dos micro e
pequenos empresários estão in-
teressados em promover me-
lhorias no seu negócio, contra
53% dos que não farão qualquer
tipo de investimento. Segundo
eles, 36% dos entrevistados jus-
tificaram a baixa recuperação da
economia como motivo para não
investirem; outros 36% afirma-
ram que não veem necessidade;
e 19% estão aguardando retor-
no de alguma melhoria realiza-
da recentemente.

Do universo de quem vai in-
vestir nos próximos três meses,
o estudo aponta que mais da
metade (56%) usará dinheiro
do próprio bolso, sendo que
10% irá vender algum bem para
conseguir realizar as melhori-
as, e somente 13% irão recor-
rer a empréstimos bancários.

Os investimentos preten-
dem aumentar as vendas ou con-
seguir atingir a demanda esto-
cada, e dentre os mais citados
estão a ampliação dos estoques
(27%), compra de equipamen-
tos maquinários (25%), refor-
ma das instalações da empresa
(22%), e gastos com propagan-
da e comunicação (19%).

Investimento na
pequena empresa

atinge segundo pior
patamar do ano

O SPC avalia que a baixa dis-
posição na demanda de investi-
mento nas micro e pequenas
empresas é justificada pela des-
confiança do empreendedor de
uma retomada consistente da
economia, além da dificuldade
de assumir compromissos fi-
nanceiros de longo prazo até o
final do processo eleitoral.
Além disso, a alta dos juros e o
desemprego ainda retraem a
demanda do consumidor.

Queda na demanda
Outro dado que demonstra a

baixa confiança dos micro e pe-
quenos empresários brasileiros
é a queda do Indicador de De-
manda por Crédito, que atingiu
3,3 pontos na passagem de ju-
lho para agosto (de 22,8 pon-
tos para 19,5).

Em números percentuais,
somente 10% dos entrevistados
devem contrair crédito para in-
vestir no seu negócio nos pró-
ximos três meses, enquanto
75% afirmaram que não devem
tomar recursos emprestados.
Sobre o desinteresse, 54% ale-
garam ter condições de usar re-
cursos próprios; 29% aponta-
ram os juros altos; e 22% estão
inseguros com a situação eco-
nômica do país.

Os Indicadores de Deman-
da por Crédito e de Propensão
para Investimentos do Micro e
Pequeno Empresário levam em
consideração 800 empreendi-
mentos com até 49 funcionári-
os, nas 27 unidades da federa-
ção, incluindo capitais e interi-
or. As micro e pequenas empre-
sas representam 39% e 35% do
universo de empresas brasilei-
ras nos segmentos de comércio
e serviços, respectivamente.
(Agencia Brasil)
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Marquez vence o Grande Premio
de Aragon e fica mais perto do título
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Lorenzo  - decepção em Aragon

Jarcio Baldi

Pelo visto o clima de amiza-
de entre os futuros companhei-
ros da equipe Honda para a pró-
xima temporada, Marc Márquez
e Jorge Lorenzo, não começou
bem após o Grande Premio de
Aragon. Lorenzo, que tinha gran-
des possibilidades de vitória após
conseguir a pole, viu suas chan-
ces acabarem na primeira curva,
onde foi ao chão. Segundo o pi-
loto, o culpado foi Márquez, que
o tirou do traçado. Aí começou a
polêmica. O piloto da Ducati dis-
se que seria difícil alguém “de
fora” saber o que ele estava di-
zendo, mas Jorge, que luxou o
dedão do pé direito, culpou Már-
quez e disse que espera uma vi-
sita e um pedido de desculpas do
seu futuro companheiro. “Foi
uma manobra que ele fez na Áus-
tria e também em Silverstone em
2014, só que na Áustria eu ga-
nhei a prova e não disse nada, mas
dessa vez ele arruinou minha pro-
va e provavelmente a próxima”
afirmou Lorenzo.

Já Márquez declarou ser lan-
ces de corrida ”Freei na parte
suja da pista e a roda da frente
travou e  tive que fazer a curva
mais aberta. É sabido que ao en-
trar numa área suja se patina mui-
to, temos que ter sangue frio para
não acelerarmos forte. São situ-
ações de corrida”, referindo-se
ás declarações do piloto da Du-
cati. Para vencer a prova o Mar-

quez afirmou ter corrido riscos,
indo contra a opinião da equipe
que apontava para o uso de pneus
duros, mas o piloto resolveu ar-
riscar e optou pelos macios. O
espanhol espera sagrar-se cam-
peão por antecipação, em terras
japonesas, território da Honda.

A equipe tentou minimizar a
situação entre os dois futuros
companheiros, afirmando que as

declarações do piloto da Ducati
foram feitas com a cabeça quen-
te. Creio que a equipe terá que
gerenciar alguns problemas in-
ternos para 2019 porque a pri-
meira confusão já chegou em
2018. Aguardemos. O vice do
campeonato, Dovisioso, afirmou
que a diferença dos compostos
de pneus fez a diferença, já que
ele utilizou  compostos duros.
“Marquez andou muito forte nas
duas últimas voltas e não conse-
gui acompanha-lo”.

Para a equipe Yamaha, decep-
ção total. Rossi em 8º, Viñales
10º e Zarco 14º. Até que Rossi
fez bonito largando na 18ª posi-
ção no grid conquistando al-
guns pontos preciosos. “Este é
o nosso potencial no momen-
to. Considerando que Lorenzo,
Crutchlow e Bautista caíram,
provavelmente teríamos difi-
culdade em terminar entre os
10 primeiros. Estamos muito
distantes da Ducati e isso é
muito preocupante” afirmou o
italiano. Próxima etapa dia 7 de
outubro na Tailândia.
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Felipe Fraga venceu a pri-
meira corrida da Stock Car no
Velo Città, em Mogi Guaçu
(SP). O piloto da Cimed Che-
vrolet Racing largou da segun-
da posição, perdeu um posto na
largada e contou com infortú-
nios de seus adversários para
garantir sua terceira vitória na
temporada. Daniel Serra foi o
segundo colocado e Cacá Bue-
no fechou o pódio.

Saindo na pole, Marcos
Gomes manteve a liderança na
largada e ganhou a companhia
de Gabriel Casagrande, que fez
excelente saída para tomar o
segundo lugar de Felipe Fraga.
Na sétima volta, o líder rece-
beu o aviso da direção de prova
de que devia se dirigir aos bo-
xes para consertar a luz de freio
traseira, que não funcionava –
e o regulamento determina que
as luzes estejam em pleno fun-
cionamento. O campeão de
2015 entrou nos boxes no fi-
nal da nona volta e optou por
abandonar a disputa e retornar
na segunda corrida enquanto o
time procedia com o reparo.

Na 12ª vol ta, Lucas di Gras-
si tomou o sexto lugar de Julio
Campos. No giro seguinte, o lí-
der Casagrande fez sua parada de
box e trouxe Felipe Fraga con-
sigo. Na disputa dos pit stops,
Fraga levou a melhor, enquanto
o piloto da Vogel entrava em
desespero: quando seu carro
saiu, a roda traseira direita se
soltou, forçando-o a parar.

Depois que todos fizeram
suas paradas, Fraga se consoli-
dou na frente, com Daniel Ser-
ra em segundo e Cacá Bueno
fazendo pressão no líder da tem-
porada. No final, as coisas fica-
ram ainda mais tranquilas para
Felipe Fraga, já que o safety car
interveio depois que o carro de
Rafael Suzuki ficou parado na
pista, recebendo a bandeira qua-
driculada em bandeira amarela.

Átila Abreu venceu se-
gunda corrida

A segunda prova da nona eta-
pa da Stock Car foi também bas-
tante disputada. A vitória no com-
plemento da rodada dupla ficou
com Átila Abreu, que assim como
Felipe Fraga, vencedor da primei-
ra corrida, repete o resultado ob-
tido no autódromo do interior
paulistano em 2017. Daniel Ser-
ra, maior pontuador da etapa, fe-
chou novamente em segundo,
com Rubens Barrichello indo ao
pódio com o terceiro lugar.

A prova começou com al-
guma dose de tensão, especi-
almente para o primeiro piloto

Stock Car: Fraga repete 2017 e
vence a primeira no Velo Città
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Átila Abreu assumiu a liderança após os pit stops

do grid. O carro de Felipe La-
penna, que largaria da pole na
inversão dos dez primeiros co-
locados da primeira prova, apa-
gou na hora de sair para a volta
de apresentação. Assim, a dupla
da Shell V-Power – Átila Abreu
e Ricardo Zonta – largou na
frente. Nelsinho Piquet fez lar-
gada espetacular pulando da
quarta para a segunda posição na
saída, superando Átila Abreu e
ficando atrás apenas de Zonta.

Logo depois, Átila reto-
mou o segundo lugar, mas Nel-
sinho continuou fazendo pres-
são e tendo Lucas di Grassi
atrás de si. Na quarta volta, o
piloto da Hero ultrapassou o
concorrente para assumir a ter-
ceira posição.

Na sétima volta, Bia Fi-
gueiredo perdeu o controle do
carro na curva 1 e acabou acer-
tando Gabriel Casagrande. A
batida causou a entrada do car-
ro de segurança enquanto Zon-
ta e Abreu lideravam a corrida,
com Di Grassi e Piquet em ter-
ceiro e quarto.

Na relargada, Zonta conse-
guiu abrir margem enquanto Áti-
la tentava se defender da pressão
de Lucas di Grassi, Nelsinho Pi-
quet e Daniel Serra. O líder do
campeonato usou o push to pass
para ultrapassar Piquet na aber-
tura da 12ª volta. No final do giro,
Zonta foi para os boxes fazer seu
pit stop. Seu companheiro de
equipe parou duas voltas depois
e retornou à frente.

Atrás de Thiago Camilo, o
sexto colocado, Felipe Fraga e
Ricardo Maurício tentavam subir
posições em uma briga envolven-
do os três carros, e que logo ga-
nhou a companhia de Valdeno
Brito e Nelsinho Piquet. Serra
pressionava Zonta pelo segundo
lugar, usou o push e tentou pas-
sar por fora na primeira curva;
sem sucesso, ganhou a compa-
nhia de Rubens Barrichello na
disputa pelo segundo lugar.

Átila respirava tranquilo
com mais de três segundos de
vantagem na frente. Na abertu-
ra da última volta, tanto Serra
como Barrichello ultrapassa-
ram Ricardo Zonta, impedindo
a dobradinha da equipe. No fim,
a vitória ficou com Átila Abreu,
também repetindo o desempe-
nho de 2017, quando venceu a
segunda corrida no Velo Città;
Daniel Serra repetiu o segundo
lugar na primeira prova e Ru-
bens Barrichello fechou o pó-
dio na terceira posição.

A próxima etapa da Stock
Car acontece em Londrina
(PR), no dia 21 de outubro.

Brasileiro de Rally Baja

Bruno Varela vence Rally Rota Santa Catarina

Rodrigo Varela ampliou a liderança no Campeonato
Brasileiro de Rally Baja

Atual Campeão Brasileiro de
Rally Baja com UTV, Bruno Va-
rela (Can-Am/Divino Fogão/Ari-
sun/Blindarte/Norton/Cotton
Racing) venceu no domingo (23)
o dificílimo Rally Rota Santa
Catarina, disputado em dois dias
em Capão Alto (SC). A prova foi
válida pela nona e décima etapas
do certame nacional.

“A prova foi muito show.

Hoje venci a etapa do Brasileiro
e na soma dos tempos o Rally
Rota Santa Catarina. Agora eu me
aproximei novamente dos pon-
teiros do campeonato e entro di-
reto na briga pelo bicampeona-
to. Só tenho o que agradecer aos
mecânicos e patrocinadores que
me deram um Can-Am Maverick
X3 perfeito”, comentou o caçu-
la da ‘Família da Poeira’, que no

sábado havia pontuado em tercei-
ro no campeonato.

Campeão do Rally Dakar
2018, o patriarca da ‘Família da
Poeira’ Reinaldo Varela (Can-
Am/Divino Fogão/Arisun/Blin-
darte/Norton/Cotton Racing) es-
treou vencendo a nona e décima
etapas do Brasileiro de Rally
Baja na categoria Over 45, e ain-
da ficou em segundo na classifi-
cação geral do Rota SC.

“Eu não estou acostumado
com Baja, em que você correr
sem navegador e é aceleração
pura do começo ao fim. Além
disto, esta prova foi muito dura,
muito difícil, com muitas pedras.
Foi um desafio e tanto, mas o
meu Can-Am Maverick X3 foi
robusto e me proporcionou esta
vitória na minha categoria. Por
isto estou bastante feliz com o
resultado”, comemorou o expe-
riente piloto.

Líder do Campeonato Brasi-
leiro deste ano, Rodrigo Varela
ampliou ainda mais a sua pontu-
ação na ponta da tabela de pontu-

ação. No sábado ele ficou em
sexto em sua categoria, e vai usar
este resultado como descarte,
enquanto no domingo ele termi-
nou em segundo na sua catego-
ria, atrás de seu irmão caçula.

“Liderei nos dois dias, mas na
nona etapa tive problemas e pon-
tuei como sexto colocado. Hoje
dei uma escapada faltando ape-
nas 15 quilômetros para o final
da prova, e destalonou o pneu.
Com isto perdi tempo e fiquei
em segundo na categoria”, con-
tou. “Foi uma prova perigosa, mas
espetacular, muito prazerosa de
guiar. O terreno foi bem atípico
do que enfrentamos nas etapas
anteriores, com muita pedra e
muitas curvas. O que importa é
que seguramos a liderança do
campeonato e continuamos na
briga pelo título”, completou o
mais velho dos irmãos Varela.

A sexta rodada dupla do Cam-
peonato Brasileiro de Rally Baja
será em o Rally Serra Azul, em
São Manuel (SP), nos dias 12 e
13 de Outubro.
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Campeonato Mundial

Brasil vira o jogo contra a Bélgica e
encerra segunda fase com vitória

Depois de duas vitórias por 3
sets a 0 nesta segunda fase do Cam-
peonato Mundial, a seleção brasi-
leira masculina de vôlei acabou su-
perada nos dois primeiros sets do
jogo de domingo (23), mas reagiu
e virou o jogo contra a Bélgica. Na
Arena Paladozza, em Bolonha, na
Itália, o Brasil venceu por 3 sets a
2, com parciais de 22/25, 23/25,
25/19, 25/15, 25/15 e 15/12.

O oposto Evandro brilhou em
quadra e saiu como maior pontu-
ador do jogo, com 30 pontos, sen-
do 25 de ataque, dois de bloqueio
e três de saque. Satisfeito com o
resultado, o experiente jogador
comentou sobre o desempenho da
seleção neste domingo.

“Nosso time está com um rit-
mo de jogo muito bom. Nós, os
reservas, não estávamos jogando

tanto. Por isso, demoramos um
pouco para entrar no jogo, mas
depois que engrenamos consegui-
mos virar a partida. Todos os jo-
gadores fizeram o seus papeis
dentro de quadra e fico muito fe-
liz com a atuação de cada um por-
que precisamos de todo o time.
O Renan, como bom técnico que
é, entendeu isso e nos deu essa
oportunidade hoje (domingo)”.

O ponteiro Lucas Lóh foi
outro destaque na partida em que
o técnico Renan trocou todos os
jogadores iniciais. O jogador foi
um dos titulares e destacou o
fato de todo o time estar prepa-
rado quando for preciso.

“Todo mundo está pronto para
quando o time precisar. Temos que
entrar em quadra e ajudar. Mostra-
mos um poder de superação e isso

é a marca de todo esse time. Esta-
mos provando o que podemos den-
tro de quadra. Qualquer oportuni-
dade que recebemos temos que dar
o maior valor e tratar com o maior
carinho”, disse Lucas Lóh.

Estreante na competição, o
líbero Maique comemorou a
oportunidade de estar em quadra
com a seleção brasileira.

“É muito gratificante estar
aqui, jogar diante dos meus ídolos
e trabalhar com eles, destacou o
líbero da seleção brasileira.

Na primeira fase do Campe-
onato Mundial, o time verde e
amarelo passou por Egito, Fran-
ça, Canadá e China a acabou su-
perado pela seleção holandesa,
classificando em primeiro lugar
do seu grupo, com 11 pontos. Na
segunda, bateu a Austrália, a Es-

lovênia e a Bélgica. A Fase Final
do Mundial será disputada entre
os dias 26 e 30 deste mês, em
Turim, na Itália.

Classificado com uma roda-
da de antecipação, o Brasil seguiu
viagem na segunda-feira (24) para
a próxima e última sede do cam-
peonato. O grupo irá treinar nes-
te mesmo dia, na preparação para
a fase decisiva, que terá início na
quarta-feira (26). A Federação In-
ternacional de Voleibol irá divul-
gar a tabela amanhã.

A seleção brasileira já con-
quistou três títulos mundiais: em
2002, 2006 e 2010. Na mais re-
cente edição, em 2014, fez a
quarta final consecutiva, mas aca-
bou superado pela Polônia, que
jogava em casa, e ficou com a
medalha de prata.


