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Setor de serviços cresce 1,2%
de julho para agosto
Denúncias de fraude em urnas
serão registradas on-line
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Petrobras e chinesa CNPC avançam
em acordo para retomar Comperj
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

27º C
18º C

Noite

Ministro Raul Jungmann inaugura penitenciária de
segurança máxima de Brasília
O Departamento Penitenci- rou na terça-feira (16) em Braário Nacional (Depen) inaugu- sília a quinta penitenciária fede-

O Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho é um
patrimônio do esporte mais
popular do país. O emblemático Pacaembu abriga o Museu
do Futebol e fica localizado na
Praça Charles Miller, nome
dado em homenagem ao homem considerado o pai do futebol no Brasil. Neste domingo (21), o local será palco de outro tipo de festa esportiva, com a disputa da etapa São Paulo do Circuito de
Corridas CAIXA. A largada
será a partir das 6h45 e a
expectativa é, como nos anos
anteriores.
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OURO
Compra: 135,85
Venda: 164,08

pessoas com ensino médio completo ou incompleto. O maior
número de postos de trabalho para
essa categoria é para operador de
caixa, que possui 68 vagas. O salário varia de R$ 1.262,00 a R$
1.400,00.
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Aprovado pela Aneel,
aumento nas contas de luz da
CEB está suspenso
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Horário de verão vai começar
no mesmo dia da primeira
prova do Enem
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Brasil vai ao Mundial de
Ginástica Artística de Doha
com time experiente
Com seleções formadas
por ginastas experientes, a delegação brasileira entrou na
reta final da preparação para o
Campeonato Mundial de Ginástica Artística, que será realizado de 25 de outubro a 3 de
novembro.

Lucas Borba completa o
Pan-Americano de Downhill
entre os melhores do continente
Um dos maiores vencedores do downhill brasileiro na
atual temporada, o catarinense
Lucas Borba (Manoel Marchetti/Shimano/Maxxis) disputou
no fim de semana o Campeonato Pan-Americano de MTB
Downhill 2018. Na competição
realizada em Manizales, na Colômbia, Lukinha - como é conhecido - concluiu sua participação na sétima posição. A medalha de ouro foi conquistada
pelo colombiano Rafael Gutierrez.
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Lukinha na Colômbia

A equipe masculina já
está em Doha, no Qatar, para
a aclimatação. Já as mulheres embarcam nesta terçafeira. O evento é o primeiro
passo dos atletas rumo aos
Jogos Olímpicos de Tóquio,
em 2020.
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Etapa de Las Vegas
é próximo desafio
brasileiro no tour de
vôlei de praia

Largada na Praça Charles Miller

Foto/Divulgação

Compra: 4,30
Venda:
4,30

A capital possui mais de 2 mil
vagas de emprego para os candidatos que procuram os equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico,
da Prefeitura de São Paulo. Cerca de 400 oportunidades são para

Etapa de São Paulo do Circuito
CAIXA recebe inscrições
pela Internet até hoje

DÓLAR

EURO

Prefeitura de SP oferece mais
de 400 vagas para quem
possui ensino médio

Esporte

Comercial
Compra: 3,71
Venda:
3,71
Turismo
Compra: 3,70
Venda:
3,93

ral de segurança máxima do
Brasil. Inicialmente, apenas
um dos quatro blocos de 52
celas funcionará, uma vez que
os 120 agentes penitenciários
já contratados não são suficientes para garantir a segurança de outras alas.
“A construção está finalizada, mas a operação vai ser gradativa. Hoje, o efetivo atende
plenamente a um [dos blocos]”,
declarou o diretor-geral do Depen, Tácio Muzzi, ao conversar
com jornalistas durante a cerimônia de inauguração da unidade prisional. Também participaram do evento o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann; a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, e outras autoridades da área de segurança.
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agosto do ano passado, 2,2% no
acumulado do ano e 2,8% no
acumulado de 12 meses.
O crescimento de 1,2% no
volume de serviços de julho
para agosto foi puxado pelos
transportes, serviços auxiliares
aos transportes e correios, que
tiveram alta de 3,2%.
Também foram registrados
aumentos nos segmentos de serviços profissionais, administrativos e complementares (2,2%)
e de outros serviços (1%).
O estudo registrou queda
nos serviços de informação e
comunicação (-0,6%) e nos
prestados às famílias (-0,8%).
(Agencia Brasil)

Foto/Divulgação

Dificuldades
Aloysio Nunes destacou
ainda que a consolidação prática do acordo foi um processo difícil, mas que revelou a
importância do diálogo e da
negociação “em um mundo em
que a ameaça de intervenção
militar é fator de perturbação
da paz mundial e de aumento da
tensão no mundo”. Página 3

Foto/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, afirmou na terça-feira
(16), na cerimônia comemorativa dos 20 anos do acordo de
paz entre Equador e Peru, que o
tratado representou “um grande
feito diplomático, uma vitória
do diálogo e do apego à paz”.
Aloysio Nunes lembrou
que o Brasil sempre esteve à
frente das negociações e alianças de países latino-americanos em busca do fim dos conflitos na fronteira entre Peru e
Equador, assim como na coordenação da missão militar que
foi designada para colaborar
com o reestabelecimento da
paz na região. A comissão esteve sob coordenação brasileira durante cinco anos.
O acordo assinado, em 26
de outubro de 1998, em Brasília colocou fim a disputas
territoriais que se prolongaram
por 57 anos, resultando, inclusive, em dois confrontos armados e na existência de uma área
minada na região.
“Foi um processo demorado, bem-sucedido, no qual o
Brasil pode cumprir uma missão que consideramos nossa:
de ser não só um país pacifico
mas promotor da paz”, disse o
chanceler.

Inaugurada em Brasília
5ª penitenciária federal de
segurança máxima

Foto/ Luiz Doro

Diálogo
proporcionou
acordo entre
Peru e Equador,
diz Aloysio
Nunes

O volume do setor de serviços cresceu 1,2% de julho
para agosto, após ter recuado 2% de junho para julho.
Os dados são da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS),
divulgada na terça-feira (16),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Pela pesquisa, o setor teve
crescimento de 1,6% na comparação com agosto do ano passado, mas teve quedas de 0,5%
no acumulado do ano e de 0,6%
no acumulado de 12 meses.
A receita nominal do segmento cresceu 1,1% de julho para
agosto, 4,8% na comparação com

Etapa de Las Vegas é a segunda do p1440, a primeira
contando pontos ao Mundial
Alguns dias após disputarem quarta-feira (17) e segue até
a etapa de Yangzhou, na China, as domingo (21), ocorre pela
duplas brasileiras cruzaram o primeira vez na cidade de Las
Oceano Pacífico para mais um Vegas, nos Estados Unidos,
torneio do Circuito Mundial de em evento idealizado pela trivôlei de praia 2018/2019. O campeã olímpica Kerri Walsh
desafio, que começa nesta Jennings.
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Prefeitura de SP oferece mais de 400
vagas para quem possui ensino médio
CESAR
NETO
MÍDIAS
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna (diária) de política desde 1993. Imprensa: “O DIA” (3º mais antigo jornal diário
em São Paulo - SP). Na Internet, www.cesarneto.com desde 1996
foi pioneira no Brasil. Twitter @cesarnetoreal
C Â MA RA ( S P)
Vida que segue pra maioria dos vereadores que não se elegeram para Assembleia (SP), Câmara dos Deputados e Senado. Pra
alguns mais, pra alguns menos, todos realizaram pré-campanha
pra uma difícil reeleição (sem coligação) em 2020.
P R E FE I TU RA ( S P )
Enquanto ‘caem as casas’ de muitos dos políticos veteranos,
o mais jovem prefeito da história - Bruno #CovasSendoCovas
segue com pinta de serenidade no rosto, falas e gestos. Tá em
plena campanha pela reeleição em outubro de 2020.
A S S E M B LE IA ( S P)
Falecimento,do radialista e cronista de polícia Gil Gomes,
fez lembrar o ex-deputado Afanasio Jazadji, radialista campeão
brasileiro de votos em 1986 e do hoje vereador (eleito pra voltar
à ALESP) Conte Lopes, que se tornou radialista.
GOVERNO (SP)
Reeleito, França (dono paulista do PSB), pode tomar a nacional (pernambucana) que apoia Haddad (PT). Já o ex-prefeito Doria
(PSDB), pode tomar o que restou do partido no Estado. Ontem,
na Globo (tv), Doria ressuscitou ser um azougue.
CONGRESSO
Como sobreviverão 14 (dos 35) partidos até 2022, enquanto
barrados pelas Cláusulas de Desempenho em 2018. O PC do B
(da Manuela) e o REDE (da fundadora e dona Marina) são os que
mais sofrem pelo passado e presente.
P R E S I D Ê N C IA
Nesta altura do jogo, ainda que Bolsonaro (no PSL) errar tudo
e ainda por cima não aceitar participar dos debates, levará a fatura
por conta de que as táticas de guerra e guerrilha que sua carreira
militar lhe deu derrotariam até ‘profissas’.
J U S T I ÇA S
Ordem dos Advogados do Brasil terão eleições em novembro, com uma das chapas - situação - do presidente Marcos da
Costa tentando a 2ª reeleição. A OAB paulista tem eleições maiores que a maioria das cidades brasileiras.
PA R T I D O S
A mais fake (falsa) das ‘notícias’ da eleição 2018 é a de que
partidos com bandeiras ‘de direitas’ (fake global por terem morrido com ‘de esquerdas’ no Século 20) liberaram seus membros
mas são ‘neutros’. Nem os analfabetos acreditam ...
POLÍTICOS
... O PT (que não pede perdão nem pra Jeová) perdeu a ’frente
democrática’ por Haddad. Ela tem PC do B (barrado nas Cláusulas de Desempenho) e o PC do B arrebentado sem Aldo Rebelo
e agora barrado (Cláusulas de Desempenho) ...
B R AS I L E I R O S
... No PDT, Ciro fora (na Europa) e o irmão Cid (ex-governador do Ceará e eleito senador) caindo fora de um PT que
não assume crimes cometidos (com Lula condenado preso), vomitando que “perderão feio” pro Bolsonarrismo.
EDITOR
O Jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, via
liberdade possível da coluna (diária) de política (há 25 anos).
Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia paulista)
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A capital possui mais de 2
mil vagas de emprego para os
candidatos que procuram os
equipamentos da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,
da Prefeitura de São Paulo. Cerca de 400 oportunidades são
para pessoas com ensino médio
completo ou incompleto. O maior número de postos de trabalho
para essa categoria é para operador de caixa, que possui 68
vagas. O salário varia de R$

1.262,00 a R$ 1.400,00.
As demais oportunidades,
que exigem o ensino médio, são
para atendente de telemarketing,
com 60 vagas abertas e remuneração entre R$ 1.000,00 e R$
1.300,00. Para operador de vendas há 45 vagas. Para participar
do processo seletivo é preciso
ter pelo menos seis meses de
experiência na área e o salário
varia de R$ 1.300,00 a R$
1.348,00.

Com 18 vagas disponíveis, o
cargo de agente de pesquisa não
exige experiência e o pagamento é de R$ 1.300,00. Outras oportunidades, que podem
ser verificadas no Centro de
Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe), são para
vendedor interno e atendente
de lanchonete.
Para se candidatar às vagas
de emprego, compareça a uma
unidade CATe com RG, CPF, car-

teira de trabalho e número do
PIS. Caso não possua os últimos
documentos, a emissão é feita na
hora com apresentação de uma
foto 3x4. A quantidade de vagas
veiculadas pela Secretaria pode
sofrer alterações conforme a
procura e o preenchimento das
mesmas. Confira a lista completa de vagas e unidades de atendimento no site da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico. (SMDE)

Entregue requalificação de quadra
poliesportiva na região da Subprefeitura Sé
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Subprefeitura Sé, e
a Nike, que doou a reestruturação para administração municipal, entregaram no último sábado (13) a requalificação da quadra poliesportiva da Praça Rotary, na rua Major Sertório, Higienópolis.
O espaço recebeu polimento, camadas de resinas para aca-

bamento e demarcação em branco das linhas da quadra de futsal, basquete e vôlei. A pintura
ficou por conta das artistas do
Coletivo Feminino Efemmera
que optaram por cores alegres e
vibrantes como rosa, roxa e amarela para colorir o suporte do
alambrado, o piso e os arredores da quadra. No acesso à quadra as pintoras ainda escreveram

palavras como “união”, “igualdade”, “autonomia”, “amizade” e
“fairplay”.
A quadra também recebeu
novos alambrados, um novo par
de tabelas de basquete, aros e
redes de nylon na cesta, e, a empresa também ficará responsável
pela manutenção do local pelos
próximos seis meses. “Essa repaginada no ambiente trouxe

vida e harmonia para todos os
frequentadores da praça”, disse
o subprefeito da Sé, Eduardo
Odloak.
A ação também contou com
a participação do gerente de
marketing e eventos da Nike,
Vinicius Vizu, e da atleta da
WNBA (Women’s National
Basketball Association), Damiris Dantas.

Prefeitura comemora a Semana
Municipal da Alimentação com
atividades para adultos e crianças
Até o dia 19 de outubro,
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de
São Paulo realiza a Semana Municipal da Alimentação, com atividades em diversos pontos da
capital voltados a ampliar a consciência da população para uma
alimentação saudável.
No dia 16 de outubro, quando
é comemorado o Dia Mundial da
Alimentação, o prefeito Bruno
Covas assina dois decretos em
evento às 20h, na Praça das Artes.
O primeiro será voltado a ações
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Combate ao
Desperdício de Alimentos em

equipamentos da Prefeitura como
mercados, sacolões e feiras livres.
O segundo decreto cria
o Observatório da Gastronomia
da Cidade de São Paulo, dentro
da pasta de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura, que
será um espaço de articulação
entre os setores público e privado direcionado ao fortalecimento da cadeia da alimentação e da
gastronomia no município. O
evento contará com grandes nomes da gastronomia paulistana.
Durante a tarde do dia 16,
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza na Praça
das Artes o 1º Simpósio Muni-

cipal de Combate ao Desperdício e Segurança Alimentar. O
Simpósio contará com especialistas de diversas áreas, que irão
debater os temas de alimentação
saudável, educação, produção,
fornecimento, preparação, empreendedorismo e mercado.
O evento também contará
com autoridades do setor de alimentação, gastronomia, educação, vigilância sanitária, produção rural e abastecimento.
Nos dias 17, 18 e 19 de outubro, os Cresans - Centros de
Referência em Segurança Alimentar e Nutricional do Butantã
e da Vila Maria, oferecem diver-

sas oficinas voltadas para crianças, adultos e idosos. As atividades de uma a duas horas de duração são variadas, passando por
como cuidar de hortas, educação
alimentar e atividade corporal.
Na quarta-feira, 17 de outubro, acontece a feira noturna de
produtos orgânicos no bairro da
Saúde. A feira será realizada todas as quartas-feiras dos meses
de outubro e novembro, atendendo o público das 17h às 21h.
O objetivo é trazer para a população local uma opção saudável
de produtos livres de agrotóxicos e conservantes, colhidos e
entregues pelos produtores.

Consulta pública permite que a população
participe da construção do 2º Plano de Ação
em Governo Aberto de São Paulo
A capital paulista está construindo o seu 2º Plano de Ação
em Governo Aberto por meio de
um processo inteiramente participativo e aberto à população.
O plano é um instrumento para
promoção, fortalecimento e fomento às iniciativas de transparência, prestação de contas e
responsabilização, participação

cidadã e inovação na Prefeitura
de São Paulo.
A ação contará com cinco
temas que foram escolhidos em
evento e consulta pública realizados no último mês de agosto.
São eles:
1) Orçamento;
2) Descentralização e De-

senvolvimento Local;
3) Sistema de Informação,
Comunicação Participativa e
Transparência;
4) Educação;
5) Combate à Corrupção;
Para cada tema, a Prefeitura
de São Paulo terá um compromisso, que deverá ser executa-

do nos próximos dois anos
(2019-2020) e, nesta consulta
pública, serão apresentadas quatro propostas de compromissos
para cada um, que foram construídas por representantes do
governo e da sociedade civil em
dez oficinas territoriais temáticas abertas, realizadas de 19/09
a 06/10/2018.

Horário de verão vai começar no
mesmo dia da primeira prova do Enem
Com a confirmação de que
o horário de verão começará no
primeiro dia de prova do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), no dia 4 de novembro,
a recomendação é que os estudantes entrem no ritmo do novo
horário, dormindo uma hora
mais cedo, cerca de uma semana antes, para não serem prejudicados na hora da prova.
“A gente orienta os alunos a
três, quatro dias antes do Enem,
começarem a ajustar horário do
sono. Uma coisa é chegar nervoso, outra é chegar cansado”,
diz o professor de língua portuguesa do Colégio Único, Marcelo Freire.
Nos dias 4 e 11 de novembro, 5,5 milhões de estudantes
em todo o país farão o Enem. No
primeiro dia do exame (4/11),
serão aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação. A aplicação terá 5h30 de
duração. No segundo dia (11/11),
haverá provas de ciências da natureza e matemática. Os estudantes terão cinco horas para resol-

ver as questões.
“No primeiro dia de prova, a
carga de leitura é muito grande
e tem a prova de redação. Já tem
elemento de estresse natural. Vai
valer a pena tentar forçar um
pouco o horário biológico alguns dias antes”, diz o professor,
que acrescenta: “Se o estudante
dormir mais cedo ao longo da
semana, no sábado não vai ter
problema com isso. Não adianta
fazer isso na véspera, junto com
o nervosismo, que é normal, não
vai funcionar”.
A dica, segundo Freire, pode
ser adotada por estudantes de
todos os estados, independente de adotarem o horário de
verão ou não. Isso porque a
aplicação do Enem segue o
horário de Brasília, que adota
a alteração na hora.
Horário de verão
Na segunda-feira (15), o Palácio do Planalto informou que
o início do horário de verão será
mantido no dia 4 de novembro,
cancelando um novo adiamento.

Geralmente, o horário começa
em outubro, mas foi adiado para
novembro em virtude do segundo turno das eleições.
No começo do mês, o governo federal chegou a anunciar
que iria adiar o início do horário de verão para o dia 18 de novembro por causa de um pedido
feito pelo Ministério da Educação para não prejudicar os candidatos do Enem. O exame será
aplicado em dois domingos. O
primeiro deles será o dia 4 de
novembro.
Em nota, o Ministério da
Educação (MEC) informa que os
estudantes que realizarão as provas do Enem deverão “redobrar
a atenção sobre o horário de verão, que será rigorosamente
cumprido”. O MEC diz ainda que
reforçará a comunicação aos
candidatos sobre o fechamento
dos portões e início das provas,
que seguem o horário oficial de
Brasília.
O exame seleciona os estudantes para vagas no ensino superior público pelo Sistema de

Seleção Unificada (Sisu), para
bolsas de estudo em instituições
privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e
vagas no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Fechamento dos portões
Nos seguintes locais, os portões abrem às 12h e fecham às
13h, no horário local: Distrito
Federal; Espírito Santo; Goiás;
Minas Gerais; Paraná; Rio de
Janeiro; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; São Paulo.
Nos seguintes estados, os
portões abrem às 11h e fecham
às 12h, no horário local: Alagoas; Amapá; Bahia; Ceará; Maranhão; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Pará; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do
Norte; Sergipe; Tocantins.
Nos seguintes estados, os
portões abrem às 10h e fecham
às 11h, no horário local: Amazonas; Rondônia; Roraima.
No Acre, os portões abrem
às 9h e fecham às 10h, no horário local.(Agencia Brasil)
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Petrobras e chinesa CNPC avançam
em acordo para retomar Comperj
integra as concessões de Marlim, Voador, Marlim Sul e Marlim Leste, na Bacia de Campos.
A Petrobras fica com 80% de
participação a Petrobras se mantém como operadora.
A estatal informou que o petróleo pesado produzido no cluster de Marlim tem características adequadas à refinaria do
Comperj, projetada para processar este tipo de óleo, com alta
conversão. Para a petroleira brasileria, o acordo é um passo importante no desenvolvimento da
Parceria Estratégica entre as
companhias.
Segundo a Petrobras, a implementação vai depender da
conclusão dos estudos de viabilidade e, consequentemente, da
decisão de investimento pelas
partes no Comperj e do sucesso
das negociações dos acordos finais.
Para o presidente da empresa, Ivan Monteiro, o acerto representa avanço na conclusão da
refinaria do Comperj. “Com a
assinatura do Acordo Integrado,
avançamos significativamente na
parceria estratégica com a
CNPC para concluir a refinaria
do Comperj e implementar um

projeto consistente para revitalização do campo de Marlim”,
disse.
Parcerias
As duas empresas já são parceiras na área de Libra desde
2013, no pré-sal da Bacia de Santos, no primeiro contrato pelo
regime de partilha de produção.
Quatro anos depois, o consórcio
formado pelas empresas, tendo
a Petrobras como operadora,
com 40% de participação, a
CNPC com 20% e a BP com
40%, adquiriu o bloco de Peroba, um dos mais disputados do
leilão promovido pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Segundo a Petrobras, a parceria estratégica vai fortalecer os
laços entre as empresas e contribuirá para o reforço da parceria
estratégica global entre Brasil e
China, países membros do
BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, ìndia e África do Sul.
A companhia destacou ainda
que a parceria está inserida em
um programa mais amplo para
revitalização do parque de refino e logística do Leste. Já no
segmento de exploração e pro-

dução, o foco é a otimização do
projeto de revitalização do campo de Marlim e projetos para os
campos de Marlim Sul e Marlim
Leste. A ideia é melhorar os resultados desses campos maduros.
Atualmente são produzidos
cerca de 2,7 milhões de barris
de óleo equivalente por dia, operando uma capacidade de refino
de cerca de 2,3 milhões de barris por dia, segundo a Petrobras.
A CNPC é uma empresa internacional integrada de energia,
com negócios em exploração,
produção e desenvolvimento de
petróleo; refino e produtos químicos, redes de dutos; marketing; comércio internacional;
serviços petrolíferos; engenharia e construção; fabricação de
equipamentos petrolíferos e
serviços financeiros.
A produção da chinesa está
em torno de 3,3 milhões de barris de óleo equivalente por dia e
uma operação com capacidade
de processamento de mais de 3
milhões de barris por dia. A
CNPC desenvolve 91 projetos
de petróleo e gás em 35 países
e está presente em mais de 70
países. (Agencia Brasil)

BNDES empresta R$ 30 milhões
para empresa de água de Manaus
Financiamento de R$ 30 milhões será concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessionária de
água e esgoto de Manaus, a Manaus Ambiental.
O empréstimo, já aprovado, é
no âmbito do Programa BNDES
Giro, que visa aumentar a produção, o emprego e a massa salarial

do tomador. O anúncio foi feito
na terça-feira (16) pelo banco.
De acordo com informação
da assessoria de imprensa do
BNDES, o financiamento vai permitir que a concessionária reforce a gestão do caixa operacional
no curto prazo, e possa criar condições para atender as metas fixadas no contrato de concessão.
A Manaus Ambiental respon-

de pelos serviços públicos de
captação, tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto em Manaus.
Até o fim da concessão, em
2045, a empresa deve investir R$
3,4 bilhões, o que contribuirá para
ampliar o índice de tratamento de
esgoto dos atuais 19,01% para
90%, além de manter o índice de
distribuição de água em 98%.

Segundo o BNDES, são
atendidos hoje em Manaus quase dois milhões de pessoas, com
98% de cobertura de água.
Os índices de perda, entretanto, que incluem perdas físicas e comerciais, continuam elevados: 72%. A meta da concessionária é reduzir o índice de
perdas para 60% até 2023.
(Agencia Brasil)

Comércio do Rio poderá contratar
10,3 mil temporários para o natal
A Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do
Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ) divulgou na terçafeira (16) um estudo segundo
qual cerca de 10,3 mil contratações temporárias poderão ser
abertas para o fim do ano em
todo o estado, para atender à demanda no período mais forte de
vendas, que é o Natal.
De acordo com o economista-chefe da Fecomércio RJ,
João Gomes, o número de vagas corresponde a algo entre
10% e 15% do total de 72,7
mil ocupações temporárias estimadas pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC) para os dois últimos
meses deste ano no país. O número é 1,7% in ferior às 73,9

mil vagas temporárias criadas no
Brasil no mesmo período do ano
passado.
Segundo a Fecomércio RJ,
cerca de 3 mil estabelecimentos
do varejo reforçarão o quadro de
funcionários com empregados
temporários, com aumento médio de 29% no quadro entre os
estabelecimentos que terão reforço para o período.
O Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL Rio)
projeta a contratação de 10 mil
empregados para trabalhar durante as festas de fim de ano e
no verão na região metropolitana, formada por 20 municípios,
mais a capital do estado. O recuo é de 16% em comparação
ao ano passado.
A pesquisa feita pelo Centro
de Estudos do CDL Rio ouviu

500 empresas dos setores de
confecções e moda infantil, calçados, joias e bijuterias, óticas,
eletroeletrônicos, papelarias,
móveis e brinquedos.
“O comércio está vivendo
um momento muito difícil no
Brasil todo, especialmente no
Rio de Janeiro, que sofre o problema da violência, da desordem
urbana com os camelôs. Então,
o comércio, durante o ano todo,
teve índices negativos”, disse o
presidente do CDL Rio, Aldo
Gonçalves.
Indecisão
Das 500 empresas consultadas, 20% pretendem contratar
para esse período, 65% estão
indecisas sobre as contratações,
10% não contratarão e 5% pensam em pagar horas extras à sua

BNDES dá início a processo
de privatização de
companhia elétrica do AP
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) iniciou os procedimentos para a privatização da
Companhia de Eletricidade do
Amapá (CEA). O banco abriu
pregão eletrônico para contratar
serviços de avaliação econômica-financeira, jurídicos e contábeis para a modelagem do leilão
de privatização da empresa.
O BNDES quer, com base
nas informações, fechar o processo para a licitação da concessão da distribuidora de energia
elétrica no Amapá, associada à

transferência de controle da
empresa. A abertura das propostas ocorre em 26 de outubro, na
sede do BNDES, no Rio de Janeiro. O controle da CEA é compartilhado entre a Eletrobras e o
governo do Amapá.
As propostas começaram
a ser recebidas no último dia
10, com o edital sendo acessado
no
portal
www.comprasgovernamentais.gov.br.
Poderão participar do pregão os interessados cadastrados e habilitados parcialmente
no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores (Sicaf) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que atenderem às exigências constantes do edital e de seus
anexos.
Os procedimentos para a privatização da CEA tiveram início
após o governo aderir ao Programa de Parcerias e Investimentos
(PPI) do Governo Federal. Inicialmente, o prazo previsto era
para 2018, mas o prazo final para
a privatização foi estendido para
até 30 de novembro de 2019.
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail:

jornalodiasp@terra.com.br

equipe de funcionários fixos, se
for necessário. A sondagem revela ainda que 38% dos empresários não pretendem efetivar os
temporários, contra 19% que
respondem de forma afirmativa.
Para 43% dos consultados, a
decisão depende do movimento
das vendas e da recuperação da
economia.
Do total de postos de trabalho temporários que serão
criados, 60% representam o
primeiro emprego. A faixa etária predominante entre os temporários oscila entre 18 e 35
anos de idade.
De acordo com o CDL Rio,
o natal representa 30% do faturamento do comércio lojista do
Rio de Janeiro e é considerado
a principal data para o setor.
(Agencia Brasil)

Diálogo proporcionou
acordo entre Peru e
Equador, diz Aloysio Nunes
Foto/Ministério das Relações Exteriores/Divulg.

A Petrobras assinou na terça-feira (16) acordo com a China National Oil and Gas Exploration and Development
Company (CNODC), subsidiária da China National Petroleum Corporation (CNPC),
para conclusão das obras da
refinaria do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de
Janeiro (Comperj) e investimentos no cluster de Marlim, na Bacia de Campos. A
parceria, anunciada em julho,
inclui prevê o desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica do estado atual do
Comperj e avaliação econômica.
Segundo a Petrobras, depois
avaliados custos e benefícios do
negócio, a intenção é formar
uma joint venture, que será responsável pela conclusão do projeto e operação da refinaria, com
80% de participação da Petrobras e 20% da CNPC.
Há previsão de criação de
uma joint venture também no
segmento de exploração e produção da refinaria, com 20% de
participação da empresa chinesa no cluster (do inglês, grupo,
agrupamento) de Marlim, que

Após assinarem o acordo, os então presidentes Jamil
Mahuad, do Equador, e Alberto Fujimori, do Peru,
cumprimentam-se; Fernando Henrique Cardoso aplaude
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira,
afirmou na terça-feira (16), na cerimônia comemorativa dos 20
anos do acordo de paz entre Equador e Peru, que o tratado
representou “um grande feito diplomático, uma vitória do
diálogo e do apego à paz”.
Aloysio Nunes lembrou que o Brasil sempre esteve à frente
das negociações e alianças de países latino-americanos em busca do fim dos conflitos na fronteira entre Peru e Equador, assim
como na coordenação da missão militar que foi designada
para colaborar com o reestabelecimento da paz na região. A comissão esteve sob coordenação brasileira durante cinco anos.
O acordo assinado, em 26 de outubro de 1998, em Brasília
colocou fim a disputas territoriais que se prolongaram por 57
anos, resultando, inclusive, em dois confrontos armados e na
existência de uma área minada na região.
“Foi um processo demorado, bem-sucedido, no qual o Brasil
pode cumprir uma missão que consideramos nossa: de ser não
só um país pacifico mas promotor da paz”, disse o chanceler.
Dificuldades
Aloysio Nunes destacou ainda que a consolidação prática do
acordo foi um processo difícil, mas que revelou a importância
do diálogo e da negociação “em um mundo em que a ameaça de
intervenção militar é fator de perturbação da paz mundial e de
aumento da tensão no mundo”.
Segundo o ministro, a celebração do acordo é uma forma de
manter viva a memória da região, mas também de “não deixar
que [esses fatos] caiam em esquecimento e tirar deles os ensinamentos para o futuro”.
Ex-chanceleres
Os ex-chanceleres do Equador José Ayala Lasso e do Peru
Fernando de Trazegnies Granda, que também participaram das
negociações há duas décadas, participaram da cerimônia desta
terça-feira e exaltaram o papel da diplomacia brasileira na construção da aliança.
Granda, que comandou a delegação do Peru ao longo das reuniões de negociação, afirmou que a ajuda brasileira foi indispensável para o alcance da paz com o Equador. “O Brasil foi o irmão
maior que ajudou a encontrar a paz fraternal entre nossos países”, disse.
Histórico
Brasil, Chile, Argentina e Estados Unidos foram os chamados países garantes, que mediaram as negociações para que a área
disputada entre os dois países, com extensão de 78 quilômetros
ao longo da fronteira, fosse transformada em dois parques ecológicos, devidamente demarcados e com espaço para a construção de dois monumentos históricos.
O tratado foi assinado na presença dos então presidentes Fernando Henrique Cardoso, do Brasil, Jamil Mahuad, do Equador,
e Alberto Fujimori, do Peru.
“Celebrar a paz é algo extremamente positivo, é na paz que se
desenvolvem todas as atividades humanas. Na paz, tudo é possível, e fora dela nada é possível”, disse Lasso. O equatoriano agradeceu o empenho brasileiro nas negociações e afirmou que
“quem trabalha pela paz, em consequência, merece respeito e
gratidão”. Lasso destacou ainda a dificuldade de construção da
paz entre países acostumados a conviver com zonas de conflito.
Diplomatas que participaram das negociações de paz, militares que integraram a Missão de Observadores Militares Equador-Peru (Momep) e acadêmicos também compareceram ao evento desta terça-feira. (Agencia Brasil)

Dólar fecha
em queda e
Bovespa sobe Aprovado pela Aneel, aumento
2,83%
nas contas de luz da CEB
A cotação da moeda norteestá suspenso
americana encerrou o pregão
desta terça-feira (16) em baixa de 0,37%, cotada a R$
3,7201 para venda. O dólar segue tendência de queda, acumulando desvalorização pelo segundo dia, quando fechou ontem caindo 1,25%. O Banco
Central segue com a política
tradicional de swaps cambial,
sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
terminou o dia em alta de
2,83%, com 85.717 pontos. As
ações de grandes companhias,
chamadas blue chip, contribuíram com a valorização, com Petrobras fechando em alta de
3,73%, Itaú com valorização de
4% e Bradesco com 4,77%.
(Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na
terça-feira (16) a revisão nas tarifas de energia para os consumidores atendidos pela Companhia Energética de Brasília
(CEB) Distribuição. Entretanto,
o reajuste está suspenso até que
a empresa quite seus débitos
com encargos setoriais. A
CEB deve mais de R$ 150 milhões em encargos intrassetoriais. Caso a empresa resolva suas pendências, os novos
valores poderão ser cobrados a
partir do dia 22.
O reajuste médio aprovado
pela agência foi 6,50%. Para os
consumidores residenciais, o
aumento será 6,15%. Para os
consumidores atendidos na alta
tensão, o aumento será 7,31% e
para os atendidos na baixa ten-

são, será 6,18%.
A empresa atende 1,1 milhão
de unidades consumidoras localizadas no Distrito Federal. O
reajuste entrará em vigor a partir de 22 de outubro caso a empresa fique adimplente com as
obrigações setoriais.
O impedimento do reajuste
devido ao não pagamento dos
encargos do setor elétrico está
previsto no Artigo 10 da Lei Nº
8.631/1993. Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido
no contrato de concessão, a
Aneel considera a variação de
custos associados à pre stação
do serviço.
“No caso da CEB, os itens
que mais impactaram o reajuste
foram os custos de aquisição de
energia e encargos setoriais”,
disse a Aneel. (Agencia Brasil)
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Inaugurada em Brasília 5ª penitenciária
federal de segurança máxima
COMPETÊNCIA. Acordo assinado dia (11) no gabinete do
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea), atribui ao engenheiro agrônomo a responsabilidade pelo
receituário de aplicação de agrotóxicos. Até então, o receituário
reproduzia o que é previsto nas bulas emitidas pelos fabricantes.
“Empoderamos os engenheiros agrônomos, que também passam
a definir as misturas que podem ser feitas desses produtos. Era
uma demanda antiga dos profissionais”, disse o ministro.
RECORDE. A produção estimada pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) para o primeiro levantamento da safra
2018/19 indica volume entre 233,6 e 238,5 milhões de toneladas, com variação entre 2,5% e 4,7% a mais do que a safra passada. Isso significa que a produção nacional poderá aumentar entre
5,6 e 10,6 milhões de toneladas. Os números estão no 1º levantamento da safra de grãos, divulgado no dia (11), pelo ministro da
Agricultura, Blairo Maggi, e pelo presidente da Conab, Marcelo
Bezerra.
SUPERÁVITE. Em setembro, as exportações brasileiras
do agronegócio somaram US$ 8,17 bilhões. O saldo da balança comercial foi superavitário em US$ 7,1 bilhões. O agronegócio foi responsável por 42,9% das exportações totais do
Brasil, que somaram US$ 19,06 bilhões no mês. As vendas da
soja em grãos alcançaram US$ 1,83 bilhão e foram recordes
para setembro em quantidade, somando 4,61 milhões de toneladas. O produto representou 76,2% do total exportado pelo
complexo soja no período.
EXPORTAÇÕES. Durante a posse do novo presidente da
Embrapa, Sebastião Barbosa, no Palácio do Planalto, no dia (10),
o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, disse que o agronegócio deverá encerrar o ano com
exportações de US$ 100 bilhões. “É uma marca que vínhamos
perseguindo e, agora, vamos alcançar”, disse o ministro. O presidente Michel Temer ressaltou a importância do setor do agronegócio para a economia brasileira.
PIRARUCU. A Embrapa Pesca e Aquicultura (Palmas, TO)
vai desenvolver uma ração específica para pirarucu, por meio da
uma parceria público privada com a empresa Peixes da Amazônia
e o governo do Acre. Atualmente as rações disponíveis são baseadas em fórmulas designadas para outras espécies carnívoras. A
expectativa é de que, com uma formulação específica para o pirarucu, ele tenha um melhor desenvolvimento. O trabalho deve
durar 14 meses.
COOPERAÇÃO. A aplicação técnica da fotônica na agricultura, que permite realizar análises de solos de forma rápida, limpa e economicamente acessível ao produtor, é uma das linhas de
pesquisa que podem ampliar e fortalecer a cooperação científica
entre a Embrapa e o Serviço de Pesquisa Agrícola (ARS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).
CENOURA. Com as sobras registradas na última semana de
setembro, a disponibilidade de cenouras “sujas” no mercado se
elevou de 1º a 5 de outubro, cenário que baixou os preços em
São Gotardo (MG). Além disso, a produtividade está bastante elevada nesta região. O rendimento das variedades de inverno alcançou média de 101 t/ha, segundo colaboradores do Cepea. A qualidade também é satisfatória, e há maior incidência de cenouras
do tipo “AAA” – padrão de mercado.
ALFACE. Na semana (08 a 12/10), a alface americana se valorizou na Ceagesp. Com as fortes chuvas ocasionadas em São Paulo, grande parte dos pés foram afetados, resultando na diminuição da oferta. Segundo atacadistas, além da menor oferta, a qualidade também foi reduzida – muitos pés apresentavam mela. A
americana subiu 19,08% frente à semana anterior, sendo vendida
por R$ 14,55/cx com 18 unidades.
TOMATE. Também de (08 a 11/10), o tomate salada longa vida 3A se valorizou 28% no atacado do Rio de Janeiro
(RJ), fechando a R$ 67,35/cx de 20 kg. Também com expressivo aumento (26%), em São Paulo (SP) e em Belo Horizonte
(MG), o produto foi comercializado a R$ 71,56/cx e a R$
63,57/cx, respectivamente. Na Ceasa de Campinas (SP), o tomate foi vendido a R$ 58,75/cx, com alta de 16,44%. Devido
às chuvas, há muitos tomates manchados e menor disponibilidade de frutos de boa qualidade.
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.agro-cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Mapa, Embrapa, Cepea, HFBrasil)

O Departamento Penitenciário
Nacional (Depen) inaugurou na
terça-feira (16) em Brasília a quinta
penitenciária federal de segurança
máxima do Brasil. Inicialmente,
apenas um dos quatro blocos de 52
celas funcionará, uma vez que os
120 agentes penitenciários já contratados não são suficientes para garantir a segurança de outras alas.
“A construção está finalizada,
mas a operação vai ser gradativa.
Hoje, o efetivo atende plenamente
a um [dos blocos]”, declarou o diretor-geral do Depen, Tácio Muzzi, ao conversar com jornalistas
durante a cerimônia de inauguração
da unidade prisional. Também participaram do evento o ministro da
Segurança Pública, Raul Jungmann;
a procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, e outras autoridades da área de segurança.
Segundo Muzzi, a demora na
contratação de agentes penitenciários foi causada por questões administrativas. “Já há pessoas apro-

vadas em concurso que fizeram a
academia [o curso de formação],
mas que, por conta de questões
administrativas, sobretudo da Lei
de Responsabilidade Fiscal, não
pudemos nomear [contratar]”, explicou o diretor-geral do Depen.
De acordo com Muzzi, os recursos para novas contratações serão
destinados “gradativamente”, já no
início do próximo ano.
“É até bom que se faça isso gradualmente. A equipe está bem treinada, em número suficiente para
atender este funcionamento. Depois,
a gente vai [ampliando o número de
agentes”, acrescentou Muzzi.
Com 12.300 metros quadrados
(m²) de área construída, a Penitenciária Federal de Brasília conta
com 208 celas individuais distribuídas pelos quatro blocos. Cada
bloco é subdividido em quatro alas,
com 13 celas cada. O projeto original prevê que todos os espaços
sejam controlados por agentes penitenciários e por um circuito de

câmeras, 24 horas por dia.
A construção e o aparelhamento da unidade exigiram investimento de cerca de R$ 45 milhões e consumiram quatro anos. Além disso,
questões burocráticas e administrativas atrasaram a previsão inicial, que
era de inaugurá-la em 2014. Cada
cela individual mede 6 m² e conta
com dormitório, sanitário, pia, chuveiro, mesa e assento. As paredes são
feitas de concreto armado para evitar explosões e tentativas de fuga.
A unidade de segurança máxima abrigará presos condenados e
provisórios sujeitos ao Regime
Disciplinar Diferenciado, líderes
de organizações criminosas e réus
colaboradores presos ou delatores
premiados que corram risco de vida
no sistema estadual.
Para o ministro da Segurança
Pública, Raul Jungmann, o sistema
penitenciário federal atende aos
padrões internacionais de excelência, seja no respeito à integridade
dos presos, seja em relação à ne-

cessidade de segregar “aqueles que
ameaçam a sociedade”. “Precisamos fazer com que este modelo
seja o de todo o Brasil”, disse o
ministro, referindo-se às unidades
prisionais sob responsabilidade
dos governos estaduais. “Temos [no
sistema federal] zero fuga, zero rebelião, nada de entrada de celulares, mas, sobretudo, temos integral
respeito às normas e regras.”
A unidade de Brasília soma-se
às quatro unidades federais de segurança máxima em funcionamento no país: Campo Grande, em
Mato Grosso do Sul, Catanduvas,
no Paraná, Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Porto Velho (RO).
Outras duas penitenciárias federais
de segurança máxima estão sendo
construídas em Charqueadas, no
Rio Grande do Sul, e Itaquitinga,
em Pernambuco.
Por motivos de segurança, os
presídios federais costumam funcionar com apenas 60% de sua capacidade total. (Agencia Brasil)

Denúncias de fraude em urnas
serão registradas on-line
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse na
terça-feira (16) que todas as denúncias feitas por cidadãos nas
seções eleitorais sobre irregularidades no processo de votação serão registradas em tempo
real e disponibilizadas on-line
para acompanhamento da apuração do caso.
Jungmann e a presidente do
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministra Rosa Weber, assinaram nesta terça-feira (16) um
termo de orientação conjunta
com diretrizes a serem seguidas
por mesários e presidentes das
seções eleitorais diante de denúncias sobre fraude nas urnas.
Nesses casos, os mesários e

presidentes de seção deverão
fazer o registro das denúncias e
enviá-las em tempo real ao sistema da Justiça Eleitoral, por meio
de uma funcionalidade acrescentada ao aplicativo Pardal, que já se
encontra disponível.
“A grande vantagem aqui é
que toda e qualquer denúncia estará registrada e colocada em
rede aberta, e vocês vão poder
conferir o se, o quando e o como,
e qual o resultado daquela apuração. Essa é amaneira mais transparente que você pode dar a qualquer tipo de problema que seja
verificado por qualquer eleitor
ou eleitora”, disse Jungmann
após assinar o termo, no TSE.
Segundo o ministro, o obje-

tivo é desencorajar que denúncias sejam feitas após o eleitor
deixar a seção eleitoral. Desse
modo, acredita o ministro, ficaria mais fácil separar situações
verdadeiras de boatos que tenham como objetivo somente
abalar a credibilidade da urna
eletrônica. Ainda de acordo com
Jungmann, reclamações posteriores necessitariam assim apresentar também uma justificativa
para não terem sido feitas na
hora da votação.
“Acredito que qualquer denúncia que venha a ser feita, deve
ser devidamente investigada e
apurada. Agora, não entendo por
que se você tem a mesa ali, o
mesário está ali, o presidente

[da seção] está ali, ele tem um
aplicativo, tem a determinação
de fazê-lo [registrar a denúncia],
por que fazer depois? No mínimo uma justificativa tem que ser
dada a esse respeito”, defendeu
o ministro.
Jungmann informou que espera receber até o fim de semana um relatório da Polícia Federal (PF) com o resultado das investigações sobre todas as irregularidades em urnas eletrônicas
relatadas no primeiro turno das
eleições. Ele disse que “quem
usa fake news para tirar a credibilidade ou para deturpar ou causar comoção, aí de fato não tem
jeito, tem que ser punido”.
(Agencia Brasil)

Correios fecham 41 agências
A partir desta terça-feira
(16), os Correios vão fechar e
encerrar as atividades em 41
agências de 15 estados do país.
De acordo com a estatal, as
unidades que serão desativadas
estão em imóveis alugados, localizadas muito próximas a outras agências (menos de dois
quilômetros) e não geram lucros. A empresa informou que
os funcionários que trabalham
nesses locais serão realocados.
Atualmente, os Correios

têm pouco mais de 6,3 mil
agências próprias em todo o
país, além de 4,3 mil comunitárias, 1 mil franqueadas e 127
permissionárias. Segundo a
empresa, o encerramento das
atividades dessas agências faz
parte do processo de remodelagem da rede de atendimento,
que prevê a substituição gradativa de unidades convencionais
“por soluções diferenciadas e
mais adequadas às necessidades dos clientes”.

“O processo de remodelagem prevê a ampliação dos pontos de atendimento, dos atuais
12 mil para 15 mil, em todo o
país, até 2021, melhorando os
serviços para a população”, informou a estatal, em nota.
Nenhuma outra agência foi
desativada dentro desse processo de remodelagem do ano
passado para cá e não há previsão de mais fechamentos até o
fim de 2018. De acordo com
os Correios, fechamentos pon-

tuais que ocorreram foram relacionados a questões administrativas como reformas, aluguel
e mudança de imóvel.
Serão fechadas agências
nos estados do Amazonas, da
Bahia, do Ceará, do Espírito
Santo, de Goiás, do Piauí, de
Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, do
Pará, do Piauí, do Rio de Janeiro, de Roraima, do Rio
Grande do Sul e de São Paulo.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
RUMO MALHA PAULISTA S.A.
CNPJ/MF nº 02.502.844/0001-66 - NIRE 35.300.155.181
Companhia Aberta - Categoria “B”
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 21/06/2018, às 14h30min, na sede social da Companhia. Mesa: Julio Fontana Neto, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária. Presenças:
Totalidade. Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes: Aprovar a destituição do Sr. Darlan Fábio De David, do cargo de Membro Titular
do Conselho de Administração, ao qual a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. Em decorrência da vacância mencionada acima e nos
termos do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, eleger o Sr. Daniel Rockenbach, RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, CPF/MF nº 465.817.230-53, como Membro
Titular do Conselho de Administração. Consignar que, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução CVM 367/02, o Conselheiro eleito
acima declarara não existir qualquer vedação que o impeça de exercer as funções de administrador da Companhia, tomando posse em seu cargo
mediante termo lavrado no livro próprio. Em observância às deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com
mandato a expirar na AGO de 2020, será composto pelos Srs. Julio Fontana Neto como Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração,
Daniel Rockenbach como Membro Titular do Conselho de Administração, Julio Cesar da Silva Julio como Membro Titular do Conselho de
Administração e Marcelo Carvalho da Silva como Membro Suplente do Conselho de Administração. Aprovar a destituição do Sr. Daniel Rockenbach,
ao cargo de Diretor de Produção, ao qual a Companhia agradece os valiosos serviços prestados. Em decorrência da vacância mencionada acima e em
observância ao disposto no Artigo 23, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto,
eleger o Sr. Darlan Fábio De David, RG nº 70.749.088-02 SSP/RS, CPF nº 915.062.129-72, para as funções de Diretor de Produção. Em observância às
deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na AGO de 2020, será composta pelos Srs. Julio Fontana Neto,
como Diretor Presidente, Ricardo Lewin como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Pellegrina Filho, como Diretor de Gente e
Darlan Fábio De David, como Diretor de Produção. As alterações, ora aprovadas, terão eficácia a partir de 02/07/2018. Nada mais São Paulo, 21/06/2018.
Julio Fontana Neto - Presidente da Mesa; Mayara Cardoso da Silva - OAB/PR 70.532 - Secretária e Advogada. JUCESP nº 427.576/18-0 em 10/09/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
5ª Vara Cível Central/SP. 5º Ofício Cível Citação. Prazo 20
dias. Proc. 0137922-31.2010.8.26.0100. O Dr. Marcos
Roberto de Souza Bernicchi, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível
Central/SP. Faz saber a Thiago Melo CPF 316.684.728-64 e
Fernanda Fonseca da Cruz, que Luiz Maria Torati e Celia
Bastos Torati ajuizou ação comum para cobrança de R$
9.496,38(abril/2010), referente a débitos de locação do imóvel
à rua Pamplona 1112, apto 13, Jardim Paulista, devidamente
corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios. Estando os réus em lugar incerto,
expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo
supra, contestarem a ação, sob pena de serem aceitos os
fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei.
[17,18]

2ª Vara Cível de Itaquera/SP. 2º Ofício Cível
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 0012966-52.2015.8.26.0007.
O Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível de Itaquera/SP. Faz saber que nos autos de
cumprimento de sentença, movidos por Jose Dorival Tesser,
foi deferida a intimação por edital de Rosangela Conceição de
Souza CPF 295.824.118-13, que se encontra em lugar
ignorado, da penhora realizada sobre um terreno à Rua João
Velho do Rego, antiga Avenida Um, parte do lote 218, quadra
08, Jd. Colonial, Itaquera, matricula nº 108.834, 9º CRI-SP.,
contribuinte 150.276.0008-8, passando a fluir dos 20 dias
supra o prazo de 15 dias para eventualmente propor
embargos de terceiro. Será o edital afixado e publicado na
forma da lei. São Paulo, 03/10/2018
[17,18]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos
da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº 0058630- 60.2011.8.
26.0100 (USUC 1351) A Doutora Aline Aparecida de Miranda,

11ª Vara Cível Processo 1035546-37.2016.8.26.0100 Procedimento Comum-Obrigações - Oswaldo Shoichi
Toyofuku - - Lídice Promocional Indústria de Inflávies LtdaDucha Cosmeticos Ltda-Vistos.Tendo em vista que já
foram esgotados todos os meios hábeis para a localização do requerida, defiro a citação editalícia requerida às
fls.230/231, servindo a presente decisão como edital. Este
juízo FAZ SABER a Ducha Cosmeticos Ltda, domiciliado
em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de
procedimento Comum movida por Lídice Promocional
Indústria de Inflávies Ltda e Oswaldo Shoichi Toyofuku,
alegando em síntese: o réu descumpriu cláusula contratual, recebendo os materiais fornecidos pelos autores,
mas não efetuou o pagamento, requer assim indenização
por danos morais e matéria no total de R$ 21.250,00
atualizados até 08/04/2016. 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 15dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, para que apresente contestação,
sob pena de ser considerado revel, e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
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.
[16,17]

MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado
de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s)
Espólio de Maria de Lourdes Campos Wrigth, na pessoa do
inventariante Jayme Ribeiro Writght Junior; Jayme Ribeiro
Wright ou Jaime Wright, Comércio e Construções
Flamengo S/A, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Roberto
Carnicelli e Rosa Maria Oropallo, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a
unidade autônoma consistente no apartamento nº 1.103 do
1º andar ou 12º pavimento do Edifício Praça da República,
situado na Rua Marques de Itú, nº 424 Vila Buarque - São
Paulo SP, com área total de 30,48 m², área útil de 24,50 m²
e uma fração ideal no terreno e coisas comuns de 1/198,
contribuinte nº 007.047.0249-5, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo
de 20 dias, contestem o feito. 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.
[17,18]

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 105272637.2014.8.26.0100 (USUC 674) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Valdete Maria Rodrigues Brandão e Therezinha Gelli Rodrigues, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Engenheiro Andrade Junior, nº 55 - Tatuapé 10º Subdistrito Belenzinho
- São Paulo SP, com área de 119,250 m², contribuinte nº 029.008.0039-0, legando posse mansa e pacífica no prazo legal.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
[17,18]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 103975753.2015.8.26.0100 (USUC 481) A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Luis Antônio Viviani e Edna Aparecida Viviani, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Murucuia, nº 135 Parque Santa Madalena 26º Subdistrito Vila Prudente - São Paulo
SP, com área de 156,00 m², contribuinte nº 154.060.0042-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir
após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.
[17,18]

Inviron Techonologies S.A.

CNPJ/MF nº 05.053.834/0001-89
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.300.372.921, convoca as suas
acionistas para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, a ocorrer em no dia 22 de
outubro de 2018, às 10h00, na sala-sede da Sociedade, localizada na Avenida Angélica, 2529, 5º andar,
sala 101, Bela Vista, CEP 01227-200, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do
artigo 124, §2º, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) ratificar a mudança do endereço da Sociedade para a Avenida Angélica, 2529, 5º andar, sala 101,
Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01227-200, deliberado na AGE de 28.03.2018; (ii) ratificar a aprovação
do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2017, bem como, a ratificação da não distribuição de dividendos,
deliberado na AGO de 30.04.2018; e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade.

Ybyrá Gestão e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 11.094.555/0001-66 - NIRE 35.300.371.682
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Setembro de 2018
Data, Hora e Local: Aos 03 dias do mês de setembro de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Ybyrá Gestão e Participações S.A., localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Peruíbe, nº 40, sala J, Jardim Europa, CEP 01448-090 (“Companhia”). Convocação e Presença: A presente
Assembleia Geral Extraordinária foi instalada com a presença de acionistas representando 73,35% do capital social da Companhia, relacionados e
qualificados no Anexo I da presente ata e com assinaturas opostas no respectivo Livro de Presença de Acionistas, devidamente convocados por editais
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias, 24, 25 e 28 de agosto de 2018, nas páginas 17, 21 e 39 da seção Empresarial
das respectivas edições, e no Jornal O Dia de São Paulo, nas edições dos dias 24, 25 e 28 de agosto de 2018, nas páginas 07, 04 e 12, respectivamente.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Carlos Alberto Longo. Secretário: Sr. Eduardo Longo. Ordem do Dia: Discutir e votar sobre a eleição de
membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Após examinadas e discutidas a matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia
decidiram, sem reservas: a) Aprovar a eleição dos Srs. Carlos Alberto Longo, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº
2.615.558 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 064.383.778-72, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua General Mena Barreto, nº 743, CEP 01433-010; e Eduardo Longo, brasileiro, separado
judicialmente, arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.634.486 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 025.587.778-15, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Peruíbe, nº 40, Jardim Europa, CEP 01448-090, para ocuparem os cargos de Diretores sem
designação especifica da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, contatos da presente data, sendo certo que permanecerá vago 1 (um) cargo de
Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos declaram, sujeitos às penas fixadas em lei, que não estão proibidos e tampouco impedidos
de exercerem a administração da Companhia, não estando incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos
de tal condenação a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os membros da Diretoria, ora eleitos, tomam
posse em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, Anexo II a presente Ata, que serão devidamente lançados no Livro de
Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, nos termos da legislação aplicável. b) Autorizam os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e
a assinar todos e quaisquer documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento das deliberações aprovadas nos itens supra. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando manifestar-se, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual, reaberta
a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os presentes, que em seguida a assinaram. Mesa: Presidente: Sr. Carlos Alberto Longo.
Secretário: Sr. Eduardo Longo. Acionistas Presentes: Ivaí Administração e Participações S.A. São Paulo, 03 de setembro de 2018. Carlos Alberto
Longo - Presidente; Eduardo Longo - Secretário. JUCESP nº 442.311/18-7 em 20/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XLOKHUPH)HUUHLUDGD&UX]QDIRUPD
GD/HLHWF)$=6$%(5D R -26e&$66,2257,=0$5&21'(6 &3)Q5*Q TXH
OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH &8035,0(172 '( 6(17(1d$ QD TXDO WDPEpP VmR H[HFXWDGRV 0$85,&,2 '(
6(1$/28*(HRXWURVSRUSDUWHGH621,$%$.+26(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRV
WHUPRV GR DUWLJR   ,9 GR &3& IRL GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH 
TXLQ]H GLDV~WHLVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDJXHDTXDQWLDGH5 0DLR
  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH
 DUWLJR  H SDUiJUDIRV GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  )LFD FLHQWH DLQGD TXH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR
&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH
TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DSUHVHQWH QRV
SUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
(',7$/ '( &,7$d®2 ² 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH 8VXFDSLmR 352&(662 1
 868&   2 $  'RXWRU D  5RGULJR 5DPRV 00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD GH
5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFDGH623$8/2GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D R V 9HURQLFD5LEDN7DIILO6NHQGHU7DIILO%URQLXV<HNHQWDV0DULD)LRUL<HNHQWDV9DJQHUGH-HVXV
,DQJXDV UpXV DXVHQWHV LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV EHP FRPR VHXV F{QMXJHV VH FDVDGRV
IRUHP KHUGHLURV HRX VXFHVVRUHV TXH :DJQHU +XPEHUWR 7HL[HLUD DMXL]RX DomR GH 868&$3,®2 YLVDQGR D
GHFODUDomRGHGRPtQLRVREUHRLPyYHOORFDOL]DGRQD5XD&DPSRV5HDOHQJRQ9LOD%XHQR$LUHV'LVWULWRGH(UPHOLQR
0DWDUD]]R  6mR 3DXOR 63 FRP iUHD DSUR[LPDGD GH  Pð FRQWULEXLQWH Q  DOHJDQGR SRVVH
PDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO(VWDQGRHPWHUPRVH[SHGHVHRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFLWDomRGRVVXSUDPHQFLRQDGRV
SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV D IOXLU DSyV R SUD]R GH  GLDV FRQWHVWHP R IHLWR 1mR VHQGR
FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO 6HUi R SUHVHQWH
HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 6mR 3DXOR  GH MDQHLUR GH 
3URFHVVR([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDO/RFDomRGH,PyYHO<F[,QYHVWGR
%UDVLO(LUHOL$QJXODU&RQVWUXo}HVH5HIRUPDV(LUHOL(SS$OH[/~FLR6LOYD(',7$/'(&,7$d®235$=2
'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR
&HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'U D  721,$ <8.$ .252.8 QD IRUPD GD /HL HWF (',7$/ '( &,7$d2
3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO  /RFDomR GH
,PyYHO([HTHQWH<F[,QYHVWGR%UDVLO(LUHOL([HFXWDGR$1*8/$5&216758d®(6/7'$(',7$/'(&,7$d®2
35$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7RQLD<XND.{URNXQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D $1*8/$5 &216758d¯(6 /7'$ &13- Q  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR
GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH <&; ,19(67 '2 %5$6,/ REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GH 5  HP
  UHIHUHQWH DR FRQWUDWR ILUPDGR HQWUH DV SDUWHV (QFRQWUDQGRVH R H[HFXWDGR HP OXJDU LQFHUWR H QmR
VDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDSDJXHR
GpELWRDWXDOL]DGRKLSyWHVHHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDjPHWDGHVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXD
DYDOLDomR )LFD WDPEpP LQWLPDGR SDUD TXHUHQGR RIHUHFHU HPEDUJRV HP  GLDV RX UHFRQKHFHQGR R FUpGLWR GR
H[HTXHQWH H FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV GR DGYRJDGR
SRGHUmRUHTXHUHUVHMDDGPLWLGRDSDJDURUHVWDQWHHPDWp VHLV SDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULD
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Circuito CAIXA

São Paulo, quarta-feira, 17 de outubro de 2018

Corrida pelas ruas da capital
ro de peito e camiseta), na Loja
Centauro do Shopping Vila Olímpia (Rua Olimpíadas, 360 - Vila
Olímpia), nesta sexta-feira (19),
das 10h às 20h, e sábado (20),
entre 10h e 17h. Não serão entregues Kits no dia da corrida,
nem após a mesma.
A expectativa da HT Sports,
responsável pela organização do
Circuito CAIXA, é r eceber corredores de todos os bairros
da capital paulista, mas também da região metropolitana
e interior do estado. “A tradição da prova, aliada a facilidade de locomoção e boas
estradas, garante ano a ano
um elevado número de atletas de diferentes partes de

paulista
São Paulo. Para 2018, esperamos uma adesão ainda maior em função da comemoração pelo aniversário de 15
anos de atividades ininterruptas do Circuito CAIXA”,
avalia Hélio Takai, diretor
da HT Sports.
A prova deste domingo, em
São Paulo, será a décima da
temporada. Neste ano, as cidades de Belo Horizonte,
Uberlândia, Salvador, Campo
Grande, Recife, Fortaleza,
Porto Alegre, Ribeirão Preto e Curitiba já receberam a
competição que coloca lado
a lado atletas de elite do Brasil e exterior com amadores
que correm para bater marcas

pessoais, além de buscar saúde e
qualidade de vida.
Pegada
do
Bem
A campanha Pegada do Bem entra na programação do Circuito
CAIXA em São Paulo. A ação recebe doações de tênis a fim de
incentivar a prática do atletismo
em regiões de maior vulnerabilidade social, reforçar ações já
existentes nesse sentido e ainda
impulsionar a descoberta de novos talentos. Os calçados podem
ser entregues na retirada dos kits
na sexta e sábado e também na
arena no dia da prova, no domingo. Essa iniciativa já arrecadou
dezenas de pares de tênis nas provas anteriores, todos encaminhados para entidades assistenciais
das cidades participantes.
Aniversário de 15 anos Criado em 2004, o Circuito
CAIXA já recebeu mais de 280
mil pessoas em 131 provas pelo
Brasil até 2017, seguindo de forma ininterrupta no apoio aos atletas brasileiros de elite e incentivo ao esporte entre os amadores.
Em função destes dados, é considerada a mais tradicional série
de provas de rua do país.
Etapas do Circuito de Corridas CAIXA 2018:
10ª etapa - 21/10 – São Paulo; 11ª etapa - 25/11 – Brasília;
12ª etapa - 08/12 – Goiânia.
Mais
informações:
Site: www.circuitocaixa.com.br

Circuito Mundial

Alguns dias após disputarem
a etapa de Yangzhou, na China, as
duplas brasileiras cruzaram o
Oceano Pacífico para mais um
torneio do Circuito Mundial de
vôlei de praia 2018/2019. O desafio, que começa nesta quartafeira (17) e segue até domingo
(21), ocorre pela primeira vez na
cidade de Las Vegas, nos Estados
Unidos, em evento idealizado
pela tricampeã olímpica Kerri
Walsh Jennings.
O Brasil possui cinco times
já garantidos na fase de grupos,
mas o número pode aumentar para
sete com a disputa do classificatório, que ocorre nesta quarta-feira. No torneio masculino, os três
times já garantidos na fase principal são: Guto/Saymon (RJ/MS),
Pedro Solberg/Bruno Schmidt
(RJ/DF) e Ricardo/Álvaro Filho
(BA/PB). Não há nenhuma dupla
no classificatório.
No naipe feminino, já estão
classificadas pelo ranking de entradas Maria Elisa/Carol Solberg
(RJ) e Josi/Lili (SC/ES). Ana Patrícia e Rebecca (MG/CE) receberam um wild card (convite) para
o classificatório, enquanto outros

três times se enfrentam no country quota: Maria Clara/Elize Maia
(RJ/ES), Carol Horta/Ângela (CE/
DF) e Tainá/Victoria (SE/MS). A
seletiva interna ocorre quando um
país excede o limite de inscritos e
dá vaga ao classificatório.
As atuais campeãs brasileiras
Carol Solberg e Maria Elisa jogam nesta semana a primeira etapa válida pelo tour 18/19 e esperam largar com bons resultados.
O Brasil chega embalado por
bons resultados na etapa passada, na China, quando Ana Patrícia/Rebecca ficou com a prata e
Guto/Saymon levou a medalha
de bronze. Além disso, o país é
atual campeão do Circuito Mundial no naipe feminino, com Ágatha/Duda (PR/SE).
A competição em Las Vegas
já conta pontos para a temporada
2018/2019 e é uma parceria da
Federação Internacional de Voleibol (FIVB) com o P1440, circuito idealizado pela norte-americana Kerri Walsh, tricampeã
olímpica. Serão quatro eventos
no total, mas apenas Las Vegas
contará pontos para o tour internacional, atendendo ao formato
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Etapa de Las Vegas é próximo desafio
brasileiro no tour de vôlei de praia

Ana Patrícia e Rebecca enfrentaram Bárbara Seixas e
Fernanda na China
de competição da FIVB.
A disputa em Las Vegas, que
também terá shows musicais e
atividades esportivas e culturais
ao público, distribuirá mais de R$
1 milhão aos atletas, com os campeões de cada gênero recebendo
cerca de R$ 70 mil. Este também
é o primeiro de cinco eventos
confirmados nos Estados Unidos
nesta temporada.

Las Vegas é a segunda etapa
quatro estrelas da atual temporada. Desde 2017, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB)
classifica os torneios de uma a
cinco estrelas, de acordo com a
premiação e o número de pontos que oferecem. Nas etapas da
temporada 18/19, que começaram em setembro, o Brasil já
conquistou quatro medalhas.

Brasil vai ao Mundial de Ginástica
Artística de Doha com time experiente
Com seleções formadas por
ginastas experientes, a delegação
brasileira entrou na reta final da
preparação para o Campeonato
Mundial de Ginástica Artística,
que será realizado de 25 de outubro a 3 de novembro.
A equipe masculina já está em
Doha, no Qatar, para a aclimatação.
Já as mulheres embarcam nesta
terça-feira. O evento é o primeiro

passo dos atletas rumo aos Jogos
Olímpicos de Tóquio, em 2020.
Dos 12 atletas convocados, dez
já disputaram finais de provas individuais em Mundiais ou Jogos
Olímpicos. Entre eles estão Arthur
Zanetti, dono de um ouro e uma
prata nas argolas em Olimpíadas, e
Arthur Nory, medalhista de bronze
no solo na Rio-2016. Os dois haviam sido poupados do Campeonato

Pan-Americano, em setembro, para
se apresentarem na melhor forma
possível em Doha para a principal
competição da temporada.
Eles irão se apresentar ao lado
de Caio Souza, Francisco Barretto, Lucas Bitencourt e do novato
Leonardo de Souza. Luís Porto
sofreu lesão no tendão do ombro
esquerdo e não vai a Doha.
O time feminino terá Anna Júlia

Reis, Flávia Saraiva, Jade Barbosa,
Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade e
Thaís Fidélis. Daniele Hypolito sofreu lesão muscular na panturrilha,
e não disputará a competição.
A equipe tem medalhistas em
Mundiais. Jade já conquistou
duas medalhas nesse evento:
bronze no individual geral em
Stutgart-2007 e no salto em Roterdã 2010.

Lucas Borba completa
o Pan-Americano de
Downhill entre os
melhores do continente
Ciclista catarinense do Shimano Sports Team foi o sétimo
colocado da prova realizada no fim de semana em Manizales, na Colômbia
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O Estádio Municipal Paulo
Machado de Carvalho é um patrimônio do esporte mais popular do país. O emblemático Pacaembu abriga o Museu do Futebol e fica localizado na Praça
Charles Miller, nome dado em
homenagem ao homem considerado o pai do futebol no Brasil.
Neste domingo (21), o local será
palco de outro tipo de festa esportiva, com a disputa da etapa São
Paulo do Circuito de Corridas
CAIXA. A largada será a partir das
6h45 e a expectativa é, como nos
anos anteriores, de levar milhares de atletas amadores e de elite às ruas da capital paulista.
As pessoas que ainda não confirmaram presença no Circuito
CAIXA São Paulo têm até esta quarta-feira (17) para garantir a inscrição pela internet. Para isso, basta
acessar o site oficial do evento
http://www.circuitocaixa.com.br/
#sao-paulo. Entre as categorias em
disputa na etapa da capital paulista
estão a Elite 10km, geral, economiário e por faixa etária, todas no
masculino e no feminino. Os atletas amadores podem escolher entre os percursos de 10km, 5km (individual e duplas) e caminhada.
Após esta data de quarta-feira, somente será possível garantir participação na prova por meio
de inscrição presencial. A organização receberá os últimos pedidos durante a entrega dos kits
dos atletas (composto por núme-
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Etapa de São Paulo recebe
inscrições pela Internet até hoje

Reinaldo Colucci
Um dos maiores vencedores do downhill brasileiro na
atual temporada, o catarinense
Lucas Borba (Manoel Marchetti/Shimano/Maxxis) disputou no fim de semana o Campeonato Pan-Americano de
MTB Downhill 2018. Na competição realizada em Manizales, na Colômbia, Lukinha como é conhecido - concluiu
sua participação na sétima posição. A medalha de ouro foi
conquistada pelo colombiano
Rafael Gutierrez. Completaram o pódio o norte-americano Max Morgan e o brasileiro
Roger Novack, com a prata e o
bronze, respectivamente.
Lukinha teve o tempo final
de
3min09seg707, cerca
de dois segundos atrás do terceiro colocado, Roger Novack,
que
completou
em
3min07seg026. Enquanto o
norte-americano Max Morgan
cravou 3min06seg196, o vencedor Rafael Gutierrez não deu
chances para seus rivais ao fazer
sua
descida
em
3min03seg647. ”Estou feliz
com meu desempenho em
meio a atletas de tão alto nível.
Vários pilotos constantes nas
etapas da Copa do Mundo estiveram na prova, e meu tempo
ficou a poucos segundos do
pódio”, destacou Lukinha.
“Fico satisfeito, porque sei
que a maioria dos concorrentes andou forte e fiz um tempo
bem abaixo da classificatória
do Pan, no sábado (13), e também da corrida na semana passada, a prova preparatória para
o evento, quando cravei
3min23seg250”, contou o ciclista de Ibirama. “Temos agora
seis meses de preparação para
o próximo Pan-Americano de
Downhill, que será na Argentina, em abril de 2019”, finalizou o atleta, que tem sua bike
equipada com o grupo de componentes Saint da Shimano para
a prática de downhill.
Copa do Mundo de Triahtlon - De olho em uma vaga
em Tóquio-2020, o triatleta
Reinaldo Colucci (Sesi/Shimano) disputou no sábado a etapa
de Sarasota, na Flórida (EUA),
da Copa do Mundo de Triathlon. Na prova realizada
na distância sprint, com 750

metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida, o paulista
Colucci foi o 23º colocado,
em 49min32seg. O campeão
foi o francês Vicente Luis, em
48min18.
Campeonato Mundial de
Ironman - Representante do
Shimano Sports Team no triathlon de longa distância, o mineiro Thiago Vinhal (Sense
Factory Racing) disputou também no sábado o Campeonato
Mundial de Ironman, em Kona,
no Havaí. Vinhal completou
os 3.800 m de natação, 180 km
de ciclismo e 42 km de corrida em 8h52min56seg, na 41ª
colocação da categoria Pro. O
título da edição de 2018 do
evento ficou com o alemão
Patrick
Lange,
em
7h52min39seg.
Novidades Shimano - Em
2018, a Shimano fez o lançamento do tradicional grupo de
ciclismo de estrada 105
R7000, totalmente remodelado: são novas tecnologias herdadas do Dura-Ace, alavancas
de STI adequadas para mãos
menores (de mulheres por
exemplo) e freio a disco hidráulico - finalmente regulamentado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). Vale
destacar que o ciclismo de estrada é uma modalidade bastante praticada por atletas de
MTB, como complemento aos
treinos.
Também neste ano, a marca lançou o XTR M9100 e
atendeu o pedido dos fãs com
a configuração de 12 velocidades, trazendo muitas outras
inovações. O grupo apresenta
um cassete totalmente inovador com pinhões de amplo alcance de 10-45D ou 10-51D,
freios com 2 ou 4 pistões, e
um novo cubo com a nova tecnologia Shimano Micro Spline. Um novo projeto de configuração de freios e alavancas,
que permite ao ciclista posicionar seus comandos, incluindo a alavanca de canote retrátil de selim “dropper post”
XTR, em uma situação otimizada para máximo conforto e
acionamento rápido. Mais informações
no
site: bike.shimano.com.br

