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Entrada de dólares supera saída
em US$ 334 milhões em outubro
Tereza Cristina é confirmada para
o Ministério da Agricultura
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Indústria automobilística tem melhor
outubro em vendas em quatro anos

Depois de dois meses seguidos de saldo negativo da entrada e saída de dólares do
país, o fluxo voltou a ficar positivo em outubro.
Apesar disso, o resultado
positivo de US$ 334 milhões é
o menor do ano.
O fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de
lucros e dividendos ao exterior
e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações)
registrou saldo negativo de US$
2,110 bilhões, compensado pelo
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Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

19º C
15º C

Noite

Michel Temer e Jair Bolsonaro
Após a reunião que formali- chel Temer vai ser mantida, sem
zou o governo de transição, o citar detalhes. Ele afirmou que
presidente eleito, Jair Bolsona- “não se pode furtar” do conheciro, disse nesta quarta-feira (7) mento de quem passou pela Preque “muita coisa” da gestão Mi- sidência da República. Bolsona-

Compra: 4,27
Venda:
4,28

OURO
Compra: 137,27
Venda: 165,76
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PGR pede intervenção federal
urgente em sistema prisional
de Roraima
A procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, pediu por meio de ofício enviado nesta quarta-feira (7) ao
presidente Michel Temer, que
seja feita uma intervenção federal “imperiosa e urgente”
no sistema penitenciário de
Roraima.

Vôlei Osasco Audax e
Dentil/Praia Clube
disputam título
Dois dos grandes times do
voleibol brasileiro estarão em
Fortaleza (CE) no próximo fim
de semana para a disputa pelo título da Supercopa feminina
2018. O jogo, que abre a temporada nacional de clubes, será no
próximo sábado (10), no Centro
de Formação Olímpica (CFO),
e estarão na busca pela medalha
de ouro o Vôlei Osasco Audax,
campeão da Copa Brasil, e Dentil/Praia Clube (MG), campeão
da Superliga Cimed 17/18. A partida será às 21h30 (Horário de
Brasília) – 20h30 no horário local – e terá transmissão ao vivo
do canal SporTV 2.
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No documento, Raquel
Dodge afirma que a situação
é de “caos” e faz referência a
possíveis novas rebeliões
como a de janeiro de 2017,
quando 33 presos foram mortos, alguns decapitados, na
Penitenciária Agrícola de
Monte Cristo.
Página 5

Jogos Abertos do
Interior: inscrições
para o basquete 3x3
terminam segunda
Modalidade olímpica em
Tóquio-2020, o basquete
3x3 também estará presente
pela primeira vez nos 82º
Jogos Abertos do Interior. O
torneio será realizado em
caráter de teste, no próximo
dia 20, no Sesi São Carlos,
com as disputas das catego-

Robert Scheidt disputa o
Campeonato Sul-Americano
da Classe Star no RJ
Robert Scheidt está no Brasil em busca de mais um título.
O bicampeão olímpico disputa o
Campeonato Sul-Americano da
Classe Star a partir de quarta-feira (7), no Iate Clube do Rio de
Janeiro, com a cerimônia de
abertura. As regatas começam na
quinta-feira (8) e a expectativa é
de uma flotilha de alto nível, reunindo grandes nomes do Brasil,
além de barcos da Argentina e
Chile.
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Scheidt em ação

rias Sub 20 e Livre Masculino e Feminino. As inscrições estão abertas e terminam no dia 12 de novembro,
próxima segunda-feira.
Será permitida a inscrição
de uma equipe por município em cada naipe (masculino e feminino). Página 8

Etapa final da Copa São
Paulo de Kart Granja
Viana consagra últimos
campeões do ano

Bloqueio triplo

Foto/Divulgação

EURO

Prefeito Bruno Covas leva
Plano Municipal de
Desestatização a investidores
nos Estados Unidos

Esporte

Comercial
Compra: 3,73
Venda:
3,73
Turismo
Compra: 3,72
Venda:
3,94

ro agradeceu o encontro e disse
que conta com a experiência de
Temer para ajudá-lo.
“Se preciso for voltaremos a
pedir que ele nos atenda. Porque
tem muita coisa que continuará.
O Brasil não pode se furtar do
conhecimento daqueles que passaram pela presidência”, disse
Bolsonaro, que concedeu entrevista ao lado de Temer, no Palácio do Planalto.
Foi o primeiro encontro entre o presidente eleito e o atual,
desde a vitória de Bolsonaro, no
último dia 28. Da mesma forma,
é a primeira vez que ele vem a
Brasília desde a eleição. No encontro, Temer entregou simbolicamente a chave do gabinete de
transição, que funcionará no Centro Cultural Banco do Brasil
(CCBB).
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Foto/ Sandro Silveira

Previsão do Tempo
Quinta: Chuvoso
durante o dia e à
noite.

Bolsonaro diz que
“muita coisa” do governo
Temer vai ser mantida
Foto/Wilson Dias/ABr

O Senado aprovou nesta quarta-feira (7) projetos de lei que
concedem aumento aos ministros
do Supremo Tribunal Federal
(STF) e ao procurador-geral da
República. O reajuste altera o
subsídio dos 11 integrantes do
STF e da atual chefe do Ministério Público Federal, Raquel Dodge, de R$ 33,7 mil para R$ 39
mil e provoca um efeito cascata
sobre os funcionários do Judiciário, abrindo caminho também
para um possível aumento dos
vencimentos dos parlamentares e
do presidente da República.
A proposta relativa aos
membros do STF teve 41 votos favoráveis, 16 contra, e uma
abstenção, após os senadores
aprovarem, na tarde desta terça-feira (6), a inclusão do texto na Ordem do Dia desta quarta-feira. Já o projeto do salário do procurador-geral da República foi aprovado de forma
simbólica pelo plenário.
A votação provocou divergências entre os senadores desde o
início do dia, depois que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, manifestou “preocupação” com a
possibilidade de reajuste. Segundo Bolsonaro, o momento não é
adequado para o aumento.
A matéria foi aprovada pela
Câmara dos Deputados, mas tramitava no Congresso desde
2016, depois de ter ficado paralisada na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE). Neste ano,
o Supremo aprovou um reajuste
de 16% no salário dos ministros
da Corte a partir de 2019.
Escolhido como relator de
plenário, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) alterou
o texto para adequar o reajuste,
informando que não haverá efeito
retroativo para os anos anteriores.
Após anunciar o resultado, o
presidente do Senado, Eunício
Oliveira (MDB-CE), esclareceu
que os projetos foram colocados
em pauta de forma legítima e
transparente. (Agencia Brasil)

Moro inicia transição e
defende aprovação da MP
das Loterias

Foto/ João Pires

Senado aprova
reajuste para o
Judiciário

fluxo comercial (operações de
câmbio relacionadas a exportações e importações) positivo em
US$ 2,445 bilhões, no mês passado. As informações,
divulgadas na quarta-feira (7) em
Brasília, são do Banco Central.
De janeiro a 1º de novembro, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 17,444 bilhões,
com o resultado do segmento
financeiro negativo em US$
21,918 bilhões e o comercial,
positivo em US$ 39,363 bilhões. (Agencia Brasil)

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
A nona e última etapa da Copa
São Paulo de Kart foi disputada
neste final de semana no Kartódromo Granja Viana e definiu os
campeões do Torneio KGV, re-

ferente às últimas três etapas
da temporada, além de definir
os campeões gerais na somatória de pontos de todas as etapas.
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Conselhos municipais de segurança
alimentar ganham plataforma virtual
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). Internet: desde 1996, www.cesarneto.com foi
um dos pioneiros no Brasil. Twitter @CesarNetoReal
C Â MA RA ( S P)
Pergunta da hora pro virtual eleito presidente, vereador Tuma
(PSDB): vai manter o PT na Mesa Diretora, sendo que o agora
vitaminado ex-prefeito paulistano Kassab (via candidatura Presidencial bancada pelo Lulismo) ? O dilema é cruel.
P R E FE I TU RA ( S P )
Dependendo do estrago que o PSL de Bolsonaro, Olimpio e
Janaína causarem com inflação de adesões já em 2019, será difícil ao que restou do PSDB Alckmista ficar na ‘neutralidade’ dos
derrotados. Aos 30 de idade, precisa reciclar.
A S S E M B LE IA ( S P)
Bancada (maior de todas) eleita pro maior e mais importante
Parlamento estadual do Brasil se reúne hoje. A favor do PSL a
data da eleição pra Mesa Diretora rola só no dia 15 março. Fosse
hoje, o deputado Chedid (DEM) estaria eleito.
GOVERNO (SP)
O ex-prefeito paulistano e eleito Doria, tendo ao lado Kassab
(‘profissa’ ex-prefeito paulistano, refundador e dono do PSD),
pode não só desmontar o que restou do PSDB como literalmente
construir um partido pra chamar de só seu.
CONGRESSO
Jornal Mensageiro da Paz, órgão oficial do maior ministério
(Brasil) da Assembleia de Deus (Belém) e da CPAD traz um raio
X na sua edição de novembro, na qual demonstra o crescimento
das bancadas evangélicas na Câmara Federal de Senado.
P R E S I D Ê N C IA
Receber e ‘assinar recibo’ pra ousadia do eleito governador
(SP) ‘BolsoDoria’ foi só o 1º passo do eleito Presidente Bolsonaro (do nano PSL que se tornará Mega-Giga). A união de forças
pode e deve definir a eleições municipais 2020.
PA R T I D O S
Embora o PT não esteja morto, por conta da desgraça que se
abateu sobre o Lulismo condenado e encarcerado, o partido repete o caminho que vitimou o PMDB (hoje MDB) do Quercismo
e a ex-ARENA (PROGRESSSITAS) do Malufismo, ...
POLÍTICOS
... além do PDT do Brizolismo. Em suma, partidos que têm
donos (sejam nacionais ou sócios majoritários regionais nos
Estados) tendem a sofrer de um mal ainda sem cura: definhar por
falta de novas lideranças reais. Como será com o PSL ?
EDITOR
O Jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, via
liberdades possíveis da coluna (diária) de política (faz 25 anos).
Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo). EMAIL
cesar@cesarneto.com

Jornal

O DIA

Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 12
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$ 3,00
Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

S. Paulo

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil
Publicidade Legal
Balanços, Atas e
Convocações
R. Albion, 229 - Cj. 113 Lapa
Telefone: 3832-4488

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Uma nova ferramenta
para consulta da situação dos
conselhos municipais do Estado
de São Paulo que atuam na política de segurança alimentar e
nutricional
foi
lançada
pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável (Consea/SP).
A
plataforma
online disponível no site do Consea/SP (www.consea.sp.gov.br)
permite aos agentes públicos a
possibilidade de estruturar ações
e estratégias para atuar na política local. Porém, a participação e controle social estão ainda em um processo de constru-

ção do desenvolvimento da política pública.
Levantamento feito pela
Secretaria-executiva do Consea/SP que engloba os meses de
abril a outubro de 2018 revelou
que 373 cidades no território estadual contam com a legislação
que cria o conselho municipal –
levando em consideração as cidades que não responderam ao
questionário em 2017.
Os dados foram coletados
de fontes como o Ministério
Público, câmaras municipais,
departamentos jurídicos municipais e gabinetes das prefeituras, visando cruzar informa-

ções e consolidar o documento final.
O resultado foi apresentado na última reunião do Consea/SP, em 17 de outubro, pelo
secretário-executivo do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea/SP) e da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional
(Caisan/SP), José Valverde.
Na ocasião, Valverde ressaltou que o trabalho, a partir de
agora, é fomentar junto às comissões regionais as ações estratégicas para a reativação dos
conselhos municipais, conside-

rando a necessidade e importância do desenvolvimento da política pública. “Estamos partindo
de um resultado, que nos permitirá um grande desafio, que é
fortalecer a política de segurança alimentar nos municípios.”
Diagnóstico
Dos 373 municípios, 117
estão ativos e 256 estão inativos.
E não foi encontrada legislação
em 272 cidades consultadas. O
Consea/SP é dividido em 16 comissões regionais que abrangem
os 645 municípios paulistas.
Para mais informações, acesse
o site www.consea.sp.gov.br.

Prefeito Bruno Covas leva Plano Municipal de
Desestatização a investidores nos Estados Unidos
Em missão comercial no
oeste dos Estados Unidos,
o prefeito Bruno Covas apresentou para diferentes plateias
de investidores o Plano Municipal de Desestatização, que deve
deslanchar a partir de 2019.
Na segunda-feira (5) em Las
Vegas, no estado de Nevada, o
encontro foi com empresários
da área de entretenimento, ho-

telaria e infraestrutura.
Na terça-feira (6), em Los
Angeles, na Califórnia, foi completada a rotina do “Road Show”,
organizado pela SPNegócios,
agência de promoção de investimentos e exportações do município de São Paulo.
Em Vegas, Covas se reuniu
com Sheldon Adelson, CEO do
Grupo Sands, maior empresa de

resorts integrados do mundo,
que se mostrou bastante interessado no projeto de privatização
do Anhembi.
Em Los Angeles, o prefeito encerrou a viagem ao lado
dos secretários Wilson Poit,
de Desestatização e Parcerias,
Affonso Massot, de Relações
Internacionais, além de Juan
Quirós, presidente da SPNegó-

cios. Para finalizar a agenda, uma
reunião com o COO da AEG,
Chuck Steedman, grupo americano especializado na gestão de
arenas e estádios pelo mundo,
que tem como objetivo a expansão dos negócios em novos
mercados.
Bruno Covas retorna em voo
comercial, saindo de Miami para
São Paulo.

Plano de Segurança Viária é apresentado à população
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
(SMT), deu início na última terça-feira (30), a uma série
de audiências públicas para apresentar a proposta de um novo
Plano de Segurança Viária, chamado de Vida Segura.
Com a adoção desse plano,
que norteará a execução de políticas públicas para a redução de
ocorrências graves e mortes no
trânsito, a SMT calcula que 2.734
vidas serão salvas até 2028.
As próximas audiências públicas para apresentação da proposta do plano Vida Segura acontecem nesta quarta-feira, 7 de novembro, simultaneamente nos
bairros Capela do Socorro, Cidade Tiradentes e Freguesia do Ó. No
dia 8 de novembro, quinta-feira,
os encontros ocorrem nos bairros de Guaianases e Ipiranga.
O programa Vida Segura da
Prefeitura é baseado no Visão
Zero, que parte da premissa de
que nenhuma morte é aceitável
no trânsito. Criado na Suécia em
1997, esse conceito já é usado
como referência para planos de
segurança viária de longo prazo

em cidades como Nova York,
Cidade do México, Bogotá e,
agora, São Paulo.
A proposta do Plano de Segurança Viária apresentada nas
audiências prevê o conceito de
proteção ao pedestre e ações de
melhorias viárias, como sinalização e fiscalização. O objetivo
é a redução de ocorrências fatais e com vítimas.
O Vida Segura inclui ações
já em desenvolvimento como os
programas Pedestre Seguro,
Marginal Segura, M’Boi Segura,
Celso Garcia Segura, Ruas
Completas, controle da velocidade dos ônibus em 50 km por
hora, Sexta sem Carro e Áreas
Calmas.
As audiências públicas
servem como um canal de diálogo com a população. Todos os
encontros têm espaço para que a
sociedade civil possa contribuir
com sugestões para aprimorar a
segurança viária em sua região.
As audiências são realizadas à
noite, para que a maior parte dos
cidadãos possa participar das discussões.
Também é apresentado um
panorama das ocorrências, atro-

pelamentos e mortes de cada
subprefeitura, além de um diagnóstico da cultura e comportamento em relação à segurança na
mobilidade e ações que podem
ser implementadas. A versão final do plano Vida Segura será
concluída apenas após a consolidação das contribuições da população.
As ações foram delineadas
com a São Paulo Transporte (SPTrans), a Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET), o Departamento
de Operação do Sistema Viário
(DSV) e o Departamento de Transportes Públicos (DTP), além de
diversos outros órgãos e secretarias da administração pública
municipal.
Transparência e conscientização
Com o objetivo de tornar
cada vez mais transparente a divulgação de informações, a SMT
lançou em setembro, durante
a Semana da Mobilidade 2018,
uma nova plataforma para a visualização de dados relacionados a ocorrências de trânsito na
cidade de São Paulo. A ferramenta Vida Segura pode ser acessa-

da
pelo
site https://
vidasegura.prefeitura.sp.gov.br/
plataforma/ e já é utilizada pela
CET para análise de pontos críticos na cidade e para nortear o
planejamento de ações para proteção à vida e redução de ocorrências. As informações sobre as
ocorrências de cada subprefeitura serão apresentadas nas audiências públicas.
“Todas as ações da SMT, inclusive a realização dessas 32
audiências, também refletem na
política de conscientização da
população sobre a importância
de se respeitar as leis de trânsito para que se tenha um ambiente cada vez mais seguro para pedestres, ciclistas, motoristas e
para os demais modais de transporte utilizados na cidade de São
Paulo”, explica o secretário
municipal de Mobilidade e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto.
Desde o dia 30 de agosto,
quando as audiências começaram, já foram realizadas quatro
reuniões. A audiência da Casa
Verde, que seria realizada no dia
31 de agosto, foi remarcada para
o dia 18 de dezembro.

Entidades culturais podem participar
dos sorteios da Nota Fiscal Paulista
O Governo do Estado continua a promover ações em prol
do desenvolvimento das diversas
formas de expressão artística
em São Paulo. A partir de novembro, as entidades de cultura
sem fins lucrativos, cadastradas
na Secretaria da Cultura e no sistema da Nota Fiscal Paulista,
podem ser favorecidas pelos
créditos e sorteios de prêmios
do programa.
A Resolução Conjunta SF/SC01 foi publicada em 24 de outubro deste ano. O texto normatiza
a participação das instituições
como beneficiárias do Programa
Nota Fiscal Paulista.
“Em um esforço das secretarias estaduais da Cultura e da
Fazenda, fizemos a regulamentação do uso da Nota Fiscal para

as entidades de cultura. Os procedimentos são semelhantes aos
já adotados com as entidades
registradas na Secretaria de Desenvolvimento Social”, explica
o secretário da Cultura, Romildo Campello.
Registro
Para concorrer ao benefício,
a entidade precisa estar cadastrada na Secretaria da Cultura do
Estado e comprovar que realiza
atividades no setor. É importante frisar que são aceitas todas as
linguagens culturais, inclusive
dança, teatro, música, artes plásticas e circo, entre outras.
Desse modo, a Secretaria da
Cultura informa que, para a efetivação do cadastro, os responsáveis devem entregar os se-

guintes documentos, na pasta
(localizada na Rua Mauá, 51 –
São Paulo – SP), ou enviar pelos Correios (para o setor de
Protocolo):
– Pedido inicial;
– Estatuto social registrado
no cartório de títulos e documentos, além da última alteração;
– Ata da última eleição da
diretoria e as alterações, devidamente registradas;
– Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
– Certidão negativa de débitos da dívida ativa estadual;
– Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais;
– Certidão de regularidade
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS);

– Balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado dos 3
(três) últimos exercícios com relação discriminada de despesa da
entidade ou, se for o caso, de período inferior, na hipótese de a
constituição da entidade interessada não atingir tal período;
– Cédula de identidade e do
comprovante de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda do representante da entidade e procuradores;
– Demonstrativos comprobatórios de atividades culturais
desenvolvidas pela instituição
nos últimos 3 anos;
– Declaração de que a entidade não está enquadrada no artigo 19, inciso IV da Lei Federal nº 12.846/2013.

Programa Frota Nova Municípios
beneficia 29 cidades paulistas
Um dos principais problemas enfrentados pelos municípios paulistas é conseguir recursos para investir na modernização de suas frotas de veículos,
que incluem ambulâncias e ônibus escolares para prestação de
importantes serviços públicos.
Para sanar essa questão, o
‘Programa Frota Nova Municípios’ tem na Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP)
um aliado de peso, que já investiu
mais de R$ 8,6 milhões para atender 29 prefeituras paulistas.
Os recursos foram utilizados
na compra de ambulâncias, ônibus
escolares, vans, retroescavadeiras,

motoniveladoras, caminhões, entre outros veículos. Cada município pode financiar até R$ 500 mil,
e o programa dispõe de prazo para
pagamento de até seis anos, incluindo seis meses de carência para
início do pagamento.
Outra vantagem é que as prefeituras que mantiverem os pagamentos em dia ficam isentas da
taxa de juros, equalizada pelo
governo paulista. O município
paga apenas a amortização do valor principal atualizado pelo
IPCA. Em caso de inadimplência,
os juros cobrados por parcela em
atraso serão de 9,5% ao ano.
“Dispor de uma frota de veí-

culos moderna e segura é fundamental para atender as demandas
da população com qualidade e
eficiência. Este programa permite que as prefeituras realizem os investimentos necessários com condições muito
acessíveis e sem comprometer
o orçamento municipal”, diz
Alvaro Sedlacek, presidente da
Desenvolve SP.
Para ter acesso ao financiamento, todas as prefeituras precisam passar pela análise da saúde financeira e a capacidade de
endividamento pela Secretaria
do Tesouro Nacional (STN),
além de enviarem toda a docu-

mentação necessária, com processo de licitação dos veículos
aprovados à Desenvolve SP.
Até o momento as cidades
contempladas pelo Programa Frota Nova são: Adamantina, Bálsamo, Capão Bonito, Colina, Fernandópol is, Floreal, Garça,
Guará, Guariba, Iperó, Itaberá,
Itapira, Leme, Lutécia, Mairiporã, Maracaí, Mendonça,
Mogi Mirim, Nova Odessa,
Parisi, Porto Ferreira, Quatá,
Rancharia, Santo Antônio do
Aracanguá, Santópolis do
Aguapeí, São José do Rio Pardo, Taguaí, Tarumã, Vargem
Grande do Sul.
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Indústria automobilística tem melhor
outubro em vendas em quatro anos
As vendas de veículos novos
ao mercado interno aumentaram
25,6 %, em outubro, sobre o
mesmo mês do ano passado, e
superaram em 19,4% a comercialização de setembro último,
acumulando no ano alta de
15,3% com um total 2,1 milhões de unidades. Esse foi o
melhor resultado para um mês de
outubro desde 2014 e o melhor
desempenho mensal desde dezembro daquele mesmo ano.
Tomando por base o desempenho, até o momento, o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Antonio Megale, acredita
que o setor vai superar a previsão de
crescimento de 13,7% no fechamento do ano. Para 2019, ele prevê bons
negócios, com a possibilidade de
uma elevação na casa de dois dígitos. Os números dessa projeção, no
entanto, só serão divulgados no começo do próximo ano.
Exportações
Já as exportações, prejudica-

das, principalmente, pela crise
econômica da Argentina, recuaram em número de unidades na
ordem de 1,8% em outubro sobre
o mês anterior; -37,3%, na comparação com igual mês do ano passado; e foram 10,9% inferior nos
dez primeiros meses do ano em
relação ao mesmo de 2017. Em
valores, houve queda de 2,3% no
acumulado do ano, com um total de US$ 12,8 bilhões.
De acordo com o presidente
da Anfavea, as montadoras têm
buscado compensar a desaceleração de demanda do país vizinho do Mercosul por meio de
acordos bilaterais com o Chile
e a Colômbia. Ele, no entanto,
disse que isso não é suficiente
para substituir a parceria com
Argentina. A expectativa dele é
que, ao assumir a condução do
Brasil, a equipe econômica do
presidente eleito, Jair Bolsonaro, enxergue a importância de se
manter os acordos que foram
feitos com a Argentina.
Megale comentou que, abrir

novos mercados, é muito importante para a evolução positiva da
indústria automobilística, mas
que não se deve desprezar a relevância do país vizinho. “Tenho
a convicção de que essa importância será valorizada no próximo governo”.
Novo governo
O dirigente também manifestou otimismo quanto às relações do setor com o novo governo e que, na primeira oportunidade, a indústria pretende explicar à nova equipe o programa
Rota 2030, que prevê investimentos altos em pesquisa e desenvolvimento para que o Brasil
fique em pé de igualdade na competição global.
O executivo também defendeu a manutenção do programa
do biocombustível, destacando
que o país é um dos poucos
com capacidade instalada e conhecimento científico no programa do etanol, o “maior em
termos de energia renovável e

com grande cont ribuição na política de se reduzir os gases de
efeito estufa”.
Produção
Como reflexo do aquecimento interno, a produção de
veículos cresceu 17,8% com um
total de 263.262 unidades. Esse
volume foi 5,2% superior a outubro do ano passado e, no acumulado de janeiro a outubro, aumentou 9,9%. Apesar disso,
houve uma pequena queda de
0,8% no saldo entre demissões
e novas contratações entre setembro e outubro.
Na visão de Megale, “foi apenas um ajuste pontual”, pois o
setor está otimista quanto à retomada do crescimento e da necessidade de contratar mais mão
de obra. Ele observou que, no
acumulado do ano, foram criados 2,4% mais postos de trabalho, elevando a base de trabalhadores da indústria automobilística para 131.374 pessoas.
(Agencia Brasil)

Integrantes do Mercosul confiam em
mudanças sem prejuízos para o bloco
Em meio às perspectivas sobre o governo eleito Jair Bolsonaro, representantes dos países
que integram o Mercosul (Argentina, Paraguai e Uruguai, a
Venezuela está suspensa) disseram na quarta-feira
(7) que
aguardam mudanças, mas jamais
rompimento ou prejuízos ao bloco econômico. A discussão
ocorreu durante encontro na Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP), na
capital paulista.
O debate foi motivado por
declarações críticas do economista Paulo Guedes, confirmado para o superministério da
Economia (que reunirá Planejamento, Fazenda e Indústria, Comércio Exterior e Serviços).
Porém, dias depois de ele dizer
que o Mercosul não será priori-

dade, o presidente eleito ressaltou que a mudança será para evitar o “viés político” nas negociações.
O cônsul-geral da Argentina,
Luis Castillo, disse que o Mercosul terá mudanças, mas sem
rompimento. “Você não se separa da sua mulher se quer ir para
o mesmo lado que ela, procura
negociar. Não dá para romper de
um dia para o outro. Tem que ser
conversado.”
Para Castillo, as críticas sobre a Venezuela, que faz parte do
Mercosul, mas está suspensa
temporariamente, devem ser superadas. Bolsonaro já afirmou
que não pretende adotar ações de
intervenção no país vizinho.
O adido comercial do Paraguai, Sebastian Bogado, disse
que busca pela convergência de
interesses, e que é necessário

flexibilizar as normas para negociação com outros países.
“Com todas as diferenças, dificuldades, é de se destacar que
também foi feito trabalho árduo
[no Mercosul]. A importância de
se manter juntos é que ‘a união
faz a força’, isso continua valendo, inclusive com as nossas imperfeições. Somos mais fortes
juntos que separados.”
Bloco
Como bloco econômico, o
Mercosul existe desde 1991.
Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as exportações para o bloco somaram US$ 16,7 milhões
no acumulado de janeiro a setembro (alta de 1,29% sobre o
mesmo período do ano passado).
As importações foram de US$
9,8 milhões também no acumu-

lado, elevação de 12,44%.
Os principais produtos exportados foram automóveis de
passageiros (21%), veículos de
carga (6,6%), óleo bruto de petróleo (6,4%), peças para veículos e
tratores (5,2%), manufaturados
(5%) e tratores (2,8%). O Brasil
importou veículos de carga (17%),
automóveis de passageiro (16%) e
trigo em grãos (10%).
Recentemente, o ministro
das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, informou que avançam as negociações para um
acordo de associação entre o
Mercosul e a União Europeia. Há
18 anos, as articulações estão
em curso. Mas há divergências
em pontos referentes à indústria
automobilística e ao acesso aos
mercados de produtos como a
carne bovina, o açúcar e os produtos lácteos. (Agencia Brasil)

Construção civil tem inflação de
0,43% em outubro, mostra IBGE
A inflação da construção civil desacelerou no mês de outubro, mas o índice acumulado
em 12 meses cresceu. O dado,
medido pelo Índice Nacional da
Construção Civil (Sinapi), foi
divulgado na quarta-feira (7)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O indicador teve variação de
0,43% em outubro, percentual
0,02 ponto percentual inferior
à alta registrada em setembro.

Em outubro de 2017, a inflação
foi de 0,16%
Com o resultado de outubro,
a soma da inflação da construção civil em 12 meses chegou
a 4,61%. No período de 12 meses que terminava em setembro,
esse total era de 4,33%.
O custo nacional da construção civil chegou a R$
1.108,75 por metro quadrado
em outubro, sendo R$ 574,70
relativos aos materiais de cons-

trução, e R$ 543,05, à mão de
obra contratada. A inflação para
os materiais foi de 0,69%, enquanto a da mão de obra ficou
em 0,16%.
O índice que acompanha os
preços da construção teve sua
maior variação na Região Norte, com alta 1,83%. No Pará, a
variação mensal chegou a
3,16%, e em Tocantins, a
2,09%. Segundo o IBGE, o resultado nesses dois estados se

deve aos reajustes previstos nas
convenções coletivas de trabalhadores.
A Região Sudeste teve uma
variação de 0,06% em outubro,
com deflação no estado de São
Paulo, onde o índice variou negativamente em 0,22%.
Centro-Oeste (1,01%), Sul
(0,26%) e Nordeste (0,41%)
registraram uma inflação menor
que o Norte e maior que o Sudeste. (Agencia Brasil)

Aneel nega pedido de parcelamento
de dívidas por risco hidrológico
AAgência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou na
quarta-feira (7), em reunião extraordinária, o pedido de empresas do setor de energia elétrica
para suspensão ou parcelamento de custos com encargos setoriais envolvendo o risco hidrológico. A suspensão ou parcelamento do pagamento foi
pedido pela Associação Brasileira dos Produtores Independente
de Energia Elétrica (Apine) e dizia respeito a pagamentos de valores pretéritos relativos às liquidações no mercado de curto prazo ocorridas entre fevereiro e
outubro de 2018, referentes ao
ajuste do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).
Na decisão, a Aneel também
determinou a inclusão dos geradores associados da entidade na
liquidação financeira do mercado de curto prazo referente às
operações do mês de setembro.
A expectativa é que os valores
sejam incluídos nos cálculos ainda nesta semana.
Levantamento da Câmara de
Comercialização de Energia Elé-

trica (CCEE) aponta que o valor
a ser pago pelos geradores está
em torno de R$ 120 milhões, de
um total de cerca de R$ 3 bilhões. Na decisão, a agência reguladora apontou que não haveria perigo para as empresas em
razão da compensação contábil
entre a posição credora e devedora dos agentes no processo de
contabilização.
A reunião da Aneel foi realizada depois de o presidente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
ministro João Otávio de
Noronha, ter derrubado, no final do
mês passado, uma liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) que protegia alguns
geradores de energia dos efeitos
do risco hidrológico na liquidação do mercado de curto prazo.
A decisão vale até o julgamento do mérito da ação que trata do ajuste no MRE. No pedido
de suspensão, a Aneel alegou que
a permanência da decisão do
TRF1 tiraria de circulação dinheiro que já deveria ter sido
distribuído para os produtores de
energia na proporção de sua pro-

dução. A agência argumentou
que a manutenção da liminar
implicaria aos demais agentes
do mercado de geração de energia um prejuízo de até R$ 3,8
bilhões.
No pedido feito à Aneel, a
Apine disse ainda que continuaria discutindo judicialmente os
débitos anteriores, entre 1º de
julho de 2015 e 07 de
fevereiro de 2018. Diante disso,
a agência afirmou que o pedido
de parcelamento só é considerado quando as associadas desistem de discutir o tema no Judiciário. O diretor-geral da agência, André Pepitone, afirmou
decisões da Aneel em relação a
essa questão “têm sido claras e
inequívocas”. “O sinal emitido
pela Aneel visa estimular a discussão regulatória do setor elétrico, que é o que se espera e é
clamado pelas empresas”, disse.
Ao negar o pedido dos geradores, o relator do caso, conselheiro Sandoval Feitosa disse
que a medida não representaria
risco para as empresas. “Portanto, [o pagamento] não represen-

ta dano irreparável aos requerentes”, disse.
O impasse envolvendo o risco hidrológico, quando, em razão da escassez de chuvas, as
geradoras de energia não conseguem produzir toda a energia
comprometida nos contratos de
fornecimento e têm que comprar
energia de outros fornecedores
para honrar seus compromissos,
começou em 2015. Diversos geradores do mercado livre entraram com liminares pedindo a
suspensão do pagamento.
Na análise, a Aneel também
decidiu que usinas ligadas ao
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), após a queda
de outra liminar, terão que desembolsar cerca de R$ 340
milhões. O programa foi criado após o racionamento em
2002 com o objetivo de ampliar a participação das energias renováveis (pequenas
centrais hidrelétricas, usinas
eólicas e empreendimentos termelétricos a biomassa) na matriz elétrica. (Agencia Brasil)
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Saques em poupança
superam depósitos em
R$ 2,5 bilhões em outubro
Depois de sete meses seguidos de resultado positivo,
os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos,
gerando retirada líquida de R$
2,532 bilhões em outubro. Segundo relatório divulgado na
quarta-feira (7) pelo Banco
Central (BC), foram depositados, ao longo do mês passado,
R$ 194,435 bilhões e sacados
R$ 196,968 bilhões.
No acumulado dos 10 meses deste ano, os depósitos na
poupança superaram as retiradas em R$ 22,968 bilhões.
Em outubro, os rendimentos chegaram a R$ 2,950 bi-

lhões. O saldo atualmente depositado em cadernetas ficou
em R$ 776,192 bilhões.
Pela legislação em vigor, o
rendimento da poupança é
calculado pela soma da Taxa
Referencial (TR), definida
pelo BC, mais 0,5% ao mês,
sempre que a taxa básica de
juros (Selic) está acima de
8,5% ao ano.
Quando a Selic é igual ou
inferior a 8,5% ao ano, como
ocorre atualmente, a remuneração da poupança passa a ser a
soma da TR com 70% da Selic. Atualmente a Selic está em
6,5% ao ano. (Agencia Brasil)

Inflação oficial é de 0,45%
em outubro
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA),
que mede a inflação oficial do
país, ficou em 0,45% em outubro.
É a maior taxa para o mês
desde outubro de 2015 (0,82%).
O índice ficou abaixo do 0,48%
de setembro.
O IPCA foi divulgado na
quarta-feira (7), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. O indicador acumula inflação de
3,81% no ano e de 4,56% em 12
meses.
Causas
Os principais responsáveis
pela inflação de outubro foram
os gastos com transportes e alimentação. Os transportes, por
exemplo, tiveram alta de preços
de 0,92%, puxada principalmen-

te pelos combustíveis (2,44%).
Foram observados aumentos
de preços no etanol (4,52%),
óleo diesel (2,45%), gasolina
(2,18%) e gás veicular (2,45%).
Apesar disso, todos eles tiveram
uma inflação mais moderada do
que em setembro.
Já o grupo alimentação e bebidas apresentou alta de preços
de 0,59%, motivada por produtos como o tomate (51,27%),
batata-inglesa (13,67%), frango
inteiro (1,95%) e carnes
(0,57%).
Os demais grupos de despesa tiveram as seguintes taxas em
outubro: habitação (0,14%), artigos de residência (0,76%), vestuário (0,33%), saúde e cuidados
pessoais (0,27%), despesas pessoais (0,25%), educação
(0,04%) e comunicação
(0,02%). (Agencia Brasil)

Transações bancárias
feitas por celular
aumentam no país,
diz BC
O número de canais de atendimento físico dos bancos vem
se reduzindo, enquanto o acesso a serviços financeiros por
meio remoto, como por celular,
cresce significativamente. É o que
aponta o Relatório de Cidadania
Financeira divulgado na quarta-feira (7) pelo Banco Central (BC). As
transações por aplicativos, internet
banking e call centers registraram
expansão significativa – de 20%,
de 2015 a 2016, e de 21%, de
2016 a 2017 – e representam 66%
do total das transações realizadas
(remotas e presenciais).
Já as transações realizadas
em canais presenciais – agências e postos, caixas de autoatendimento e correspondentes bancários – diminuíram em 5% de
2015 a 2016 e voltaram a crescer 7% de 2016 a 2017.
Embora as transações nos
canais digitais estejam aumentando velozmente, os canais de
atendimento físico ainda são responsáveis por grande parte dessas operações (dados de 2017),
com destaque para os correspondentes bancários (28%), que

perdem apenas para as transações em internet banking (36%)
e ficam acima das efetuadas por
meio de celular (14%), de acordo com o Banco Central.
Pontos de atendimento
Segundo o relatório, em
2017, os pontos físicos de atendimento eram, no total, 257.570,
contra 277.982 em 2015. “Existe um movimento de redução
também no número de correspondentes desde 2014, com uma
queda de cerca de 10% no total
de pontos no período (209.938
em 2014, contra 189.002 em
2017)”, diz o relatório.
Acesso aos bancos
Em 2017, mais de 140 milhões de pessoas mantinham algum relacionamento bancário,
como contas de depósitos à vista
(conhecidas popularmente como
contas-correntes), contas de depósitos de poupança e contas-correntes de depósitos para investimento. Esse número corresponde a 86,5% das pessoas com mais
de 15 anos. (Agencia Brasil)

Presidente do BC evita
dizer se permanece no
cargo no próximo governo
O presiden t e d o B a n c o
Central (BC), Ilan Goldfajn,
evitou na quarta-feira (7) dizer se permanecerá no cargo
no governo do presidente
eleito Jair Bolsonaro. O economista Paulo Guedes, indicado para o Ministério da
Fazenda do novo governo,
defende a permanência de
Goldfajn.
Ao deixar auditório do BC
onde é realizado o IV Fórum de
Cidadania Financeira, em Brasília, Goldfajn foi perguntado por
jornalistas se ficará no cargo, a
partir do próximo ano. “Sem co-

mentários”, respondeu.
Goldfajn ocupa a presidência
do Banco Central há dois anos,
e Guedes disse, no último dia
30, que seria “a coisa mais natural do mundo” que o governo aprovasse o projeto que
prevê a independência do BC
com o apoio do atual presidente da instituição e que ele permanecesse no cargo.
Guedes defende a proposta
de independência do Banco
Central, com mandato de presidente não coincidente com o
do presidente da República.
(Agencia Brasil)
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Bolsonaro diz que “muita coisa”
do governo Temer vai ser mantida
“As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis”. Com
os versos, de Carlos Drummond de Andrade, a ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, resumiu sua
avaliação dos 30 anos da Constituição Federal.
“Você não faz florescer uma
democracia apenas acreditando
que a feitura da lei, a promulgação da Constituição foi suficiente e exauriente. Não foi.
Este é um trabalho permanente de cada um de nós. Fazer
com que ela valha”, afirmou a
ministra.
Durante o 16º Encontro
Nacional dos Advogados do
Sistema Indústria, Cármen Lúcia ressaltou que o país vive
tempos difíceis e de muita intolerância, sobretudo no que
diz respeito à liberdade de expressão e à liberdade de pensar diferente. “Quero muito viver para ver uma sociedade democrática. Uma sociedade na
qual o respeito ao outro seja integral, não precise ser imposto e decorra da circunstância
de que não é possível conviver
com o outro sem ética e sem
respeito.”
“Não se tem uma sociedade ou um Estado no qual os vícios não são espanados se cada
um de nós não se responsabilizar por isso. Esta Constituição
ofereceu ao Brasil, nesses 30

anos, a possibilidade de um
amadurecimento democrático
que eu, verdadeiramente, vislumbro e acho que está acontecendo. Os desafios são muitos. Vivemos tempos difíceis.
Vivemos momentos de dificuldades que são inéditas.”
Em seu discurso, Cármen
Lúcia afirmou que o comprometimento com a Constituição
Federal deve ser de todos os
brasileiros e que a legislação
fornece os instrumentos necessários para tanto. “Não adianta esperar o Estado fazer
isso. Um Estado que tem os
problemas que nós temos. É
preciso que todos nós, da sociedade, venhamos a comparecer. Porque, no final, ganhamos todos. Não há perda nisso.”
“Ninguém vai achar que estamos no mesmo barco, mas,
se afundar, vou ficar num lugar
que não vai vir água para cima
de mim. Es t a m o s j u n t o s .
Portanto, é nosso compromisso fazer com que o Brasil dê certo também juntos.
Isso vale para o Estado. Não
estou me afastando das minhas responsabilidades
como servidora pública.
Mas estou convencida, hoje,
de que nós dependemos
cada vez mais de uma categoria econômica voltada para
fins sociais. Porque, se der certo, dará certo para todo mundo.” (Agencia Brasil)

Campanha permite adoção
de cartas escritas por
crianças brasileiras
Em três anos, mais de 2,6 milhões de correspondências ao
Papai Noel dos Correios foram recebidas. Cerimônia realizada
em Brasília marcou o lançamento da campanha Papai Noel dos
Correios, que permite a adoção de cartas de milhões de crianças
por pessoas de todo o País. Podem escrever as cartas para a iniciativa estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do
ensino fundamental) e de instituições parceiras, como creches,
abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, além de crianças
que enviam cartas diretamente para o Papai Noel. Criada há 29
anos, a ação já alegrou o Natal de milhões de crianças espalhadas
por todo o Brasil. Apenas nos últimos três anos, mais de 2,6 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios foram recebidas. (Informação do Governo do Brasil e dos Correios).
Muitas pessoas desconhecem o significado da palavra Noel. Outro dia eu estudava meu dicionário de francês e para minha surpresa encontrei a palava Noel, que é uma palavra francesa que
significa Natal. Papai Noel portanto, é Papai Natal.

Após a reunião que formalizou o governo de transição, o
presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (7)
que “muita coisa” da gestão Michel Temer vai ser mantida, sem
citar detalhes. Ele afirmou que
“não se pode furtar” do conhecimento de quem passou pela
Presidência da República. Bolsonaro agradeceu o encontro e
disse que conta com a experiência de Temer para ajudá-lo.
“Se preciso for voltaremos a
pedir que ele nos atenda. Porque
tem muita coisa que continuará.
O Brasil não pode se furtar do
conhecimento daqueles que passaram pela presidência”, disse
Bolsonaro, que concedeu entrevista ao lado de Temer, no Palácio do Planalto.
Foi o primeiro encontro en-

tre o presidente eleito e o atual,
desde a vitória de Bolsonaro, no
último dia 28. Da mesma forma,
é a primeira vez que ele vem a Brasília desde a eleição. No encontro, Temer entregou simbolicamente a chave do gabinete de transição, que funcionará no Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB).
Unidade
Após as declarações de Bolsonaro, Temer ressaltou que está
à disposição do presidente eleito para o que ele e sua equipe
necessitarem. O presidente da
República afirmou que o momento é de unidade. “Vamos todos juntos”.
O presidente afirmou ainda
que, se houver projetos de interesse do governo eleito em tramitação no Congresso Nacional,

podem ser especificados para
que ele e sua equipe tentem, assim, negociar sua prioridade nas
votações.
Temer convidou Bolsonaro
para que o acompanhe em viagens
ao exterior, como a próxima Cúpula do G20 (grupo que reúne as
20 maiores economias do mundo) será em Buenos Aires, na Argentina, de 30 de novembro a 1º
de janeiro, e contará com a presença do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump.
Presente
Durante a reunião, Temer deu
um livro de presente para Bolsonaro. Nele, há uma compilação dos projetos realizados do
seu governo, em seis eixos: Social e Cidadania, Econômico,
Infraestrutura, Brasil e o Mun-

do, Segurança e Defesa Nacional e Ações Regionais. A publicação começa com a frase “O
Brasil é hoje um país completamente diferente de dois anos e
seis meses atrás”.
Segundo Temer, durante a
reunião no Planalto, foi transmitido a Bolsonaro um balanço das
ações do governo nos últimos
dois anos e meio e o que está
programado. O presidente destacou que o programa vai ser
“apreciado” pelo sucessor para
analisar se deve ser mantido.
Em sua agenda na capital federal, Bolsonaro também conheceu as instalações do CCBB. A
visita ocorreu na manhã de hoje.
Ele chegou de carro ao local e
um helicóptero militar acompanhou o comboio no trajeto.
(Agencia Brasil)

Ministro da Saúde pede mais
eficiência em todos os setores produtivos
O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse na quarta-feira (7) que é preciso buscar a
eficiência não somente na área
da saúde, mas em todos os setores produtivos existentes no
grupo dos serviços em todos os
aspectos.
“Acho que a visão é, e deve
ser, muito mais voltada para o
cidadão até mesmo do que a
própria sustentabilidade do setor dos hospitais ou qualquer
outra coisa do país”, afirmou
Occhi, ao participar da abertura
do 6º Congresso Nacional de
Hospitais Privados (Conahp), na
capital paulista.
O tema central 6º Conahp é

“Eficiência: Como o Combate
ao Desperdício Irá Transformar
o Sistema de Saúde”. Com duração de quatro dias, o evento
inclui sessões plenárias, paralelas e debates com palestrantes renomados do Brasil e de
outros países, além de exposição de trabalhos científicos e
espaço de relacionamento com
parceiros.
Occhi considerou significativo o número de procedimentos realizados apenas no setor
de saúde pública em todo o Brasil – 3,4 bilhões – e ressaltou
que muitos poderiam ser evitados, se houvesse algum tipo de
informação. “Queríamos ter

avançado mais na informatização, com dados registrados de
medicamentos, exames, atendimentos. Isso fará com que no
futuro possamos compartilhar
essas informações com o setor
privado, respeitando as leis de
informação e privacidade dos
pacientes.”
O ministro disse ainda que
a sociedade precisa caminhar
junto em busca de melhoria da
eficiência. “Tínhamos 800
ações do Ministério da Saúde
para as quais poderiam ser repassados recursos. Fica uma
poça de recursos que só podem
ser utilizados para uma determinada coisa nos municípios.”

De acordo com Occhi, havendo diferenciação do que é
investimento na saúde e do
que é custeio, há aumento da
liberdade do gestor da saúde
pública.
Ele informou também que o
Ministério da Saúde implementará, ainda neste ano, ações que
gerarão impacto na sociedade,
como a determinação de se reduzir o teor de açúcar nos alimentos, mudanças na rotulagem
dos alimentos processados com
alertas em relação ao açúcar, ao
sódio e à gordura. Essas ações
serão coordenadas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). (Agencia Brasil)

Tereza Cristina é confirmada para
o Ministério da Agricultura
A deputada federal Tereza
Cristina (DEM-MS), 64 anos,
será a primeira mulher ministra
do governo Jair Bolsonaro. O
próprio presidente eleito confirmou em sua rede social a indicação da deputada para o Ministério da Agricultura. A confirmação já havia sido feita também
pelo deputado federal Alceu
Moreira (MDB-RS). Segundo
ele, a pasta não será fundida com
o Ministério do Meio Ambiente, cujo titular será escolhido
pelo
presidente
eleito
e ”homologado” pela bancada
ruralista. De acordo com Moreira, o ministro do Meio Ambiente terá “um perfil diferenciado”.
Durante encontro com Jair
Bolsonaro, a bancada ruralista
indicou Tereza Cristina para ser
a ministra da Agricultura. A indicação foi feita por um grupo
de 20 integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA),
em reunião no Centro Cultural

Foto/Wilson Dias/ABr

Quero muito viver para
ver uma sociedade
democrática’,
diz ministra

Tereza Cristina é confirmada para o Ministério da
Agricultura
do Banco do Brasil (CCBB), em
Brasília, onde funciona o gabinete de transição de governo. A
bancada ruralista no Congresso
Nacional reúne aproximadamente 260 parlamentares.
Engenheira agrônoma e empresária, Tereza Cristina é presidente da FPA e tem uma longa

trajetória no setor. Ela foi secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do
Comércio e do Turismo de Mato
Grosso do Sul durante o governo de André Puccinelli (MDB).
Neste ano, Tereza Cristina foi
uma das lideranças que defenderam a aprovação do Projeto de Lei

6.299, que flexibiliza as regras
para fiscalização e aplicação de
agrotóxicos no país.
Durante a campanha e depois
de eleito, Bol sonaro fez várias
defesas do agronegócio e dos investimentos no campo. Ele chegou a anunciar a fusão dos ministérios da Agricultura e do Meio
Ambiente, mas depois afirmou que
a questão ainda não está definida.
Na terça-feira (6) o presidente eleito disse que as negociações para a escolha do nome
para o Ministério da Agricultura
era uma das mais avançadas e que
poderia ser divulgada ainda nesta semana.
Jair Bolsonaro já confirmou
os nomes de Paulo Guedes, para
Economia; Sergio Moro, para
Justiça; Onyx Lorenzoni, para
Casa Civil; Marcos Pontes, para
Ciência e Tecnologia; e o general Augusto Heleno, para o Gabinete de Segurança Institucional. (Agencia Brasil)

População carcerária feminina no
Brasil é uma das maiores do mundo
O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias femininas do mundo, e as prisões relacionadas ao tráfico de drogas
correspondem à maior parte delas. Em um estudo divulgado na
semana passada, a Diretoria de
Análise de Políticas Públicas da
Fundação Getúlio Vargas (Dapp/
FGV) levantou dados sobre essas prisões e mostrou que, entre 2000 e 2016, a população
carcerária feminina aumentou
567%. Se considerados dados
atualizados até 2018, o aumento se aproxima de 700%.
Em 2016, as prisões brasileiras abrigavam 42.355 mulheres. Quando analisada a incidência de prisões para cada 100 mil
mulheres, o Brasil chega a 40,6,
relação que perde apenas para
Estados Unidos (65,7) e Tailândia (60,1). A China tem mais
mulheres encarceradas que o

Brasil, mas, proporcionalmente,
sua taxa é menor.
Entre os cinco estados com
maior encarceramento feminino, quatro estão na região Norte: Amazonas (9,2%), Rondônia
(8,2%), Acre (7,1%) e Roraima
(6,7%). O Mato Grosso do Sul
é o que tem maior percentual de
mulheres em relação ao total da
população carcerária: 11,3%.
Segundo a pesquisa, 62% das
prisões de mulheres no Brasil
estão relacionadas ao tráfico de
drogas, enquanto, no caso dos
homens, o percentual cai para
26%. A pesquisadora Danielle
Sanches, responsável pelo levantamento, em entrevista à Rádio
Nacional do Rio de Janeiro
considerou que penas alternativas poderiam ser opção em muitos casos.
“Grande parte das mulheres
encarceradas trabalha na baixa

hierarquia do tráfico. Não são
grandes gerentes e com alta periculosidade. Penas alternativas
poderiam ser pensadas”.
O encarceramento das mulheres se dá muitas vezes em presídios mistos, em que há presos
e presas. Segundo a pesquisa,
entre as penitenciárias brasileiras, 17% são mistas e 7% são
exclusivamente femininas.
O estudo chama atenção para
as conclusões do relatório Infopen Mulheres, produzido pelo
Departamento Penitenciário
Nacional em 2014. Segundo o
documento, 90% das unidades
mistas e 49% das exclusivamente femininas foram consideradas
inadequadas para gestantes encarceradas. As prisões mistas
também possuem menos berçários e/ou centros de referências
para mulheres (3%) que as específicas (32%).

Quando avaliada a existência
de creche, as prisões mistas declararam não ter, e as femininas
tinham em 5% dos casos. O percentual é considerado baixo,
uma vez que 64% das mulheres
encarceradas possuem ao menos
um filho.
A pesquisa recomenda que
sejam adotadas políticas públicas no sentido de ampliar as unidades prisionais materno-infantis e reestruturar presídios exclusivos para mulheres. O estudo considera recomendável investir em ações focadas para primeira infância focadas em filhos
de mulheres encarceradas.
Além disso, as pesquisadoras apontam que é preciso acelerar o julgamento das mulheres
em prisão provisória e promover ações que diminuam a inserção de mulheres jovens no tráfico de drogas. (Agencia Brasil)
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PGR pede intervenção federal urgente
em sistema prisional de Roraima
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu
por meio de ofício enviado nesta quarta-feira (7) ao presidente
Michel Temer, que seja feita
uma intervenção federal “imperiosa e urgente” no sistema penitenciário de Roraima.
No documento, Raquel Dodge afirma que a situação é de
“caos” e faz referência a possíveis novas rebeliões como a de
janeiro de 2017, quando 33 presos foram mortos, alguns decapitados, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo.
“A necessidade é de atuação
emergencial, para conter o caos
diário vivenciado pelos detentos e
agentes do sistema penitenciário
roraimense e evitar a repetição de
tragédias como a de janeiro de
2017”, afirma a PGR no ofício encaminhado a Temer. Ela acrescen-

ta que Roraima apresenta “um
quadro notadamente agravado
ano a ano pelas omissões do
Poder Público estadual”.
A procuradora argumenta
que por “circunstâncias congêneres” Temer decretou intervenção federal na Segurança
Pública do Rio de Janeiro. “A
crise no estado de Roraima exige semelhante solução”, afirma Raquel Dodge.
Raquel Dodge cita o Artigo 34 da Constituição, que prevê a intervenção federal em
casos de “grave comprometimento da ordem pública”.
A PGR descreve situações,
baseadas em relatórios do Ministério Público, como falta de
separação entre detentos de regimes aberto, semiaberto e fechado, atraso no pagamento de
salários de agentes penitenci-

ários, fornecimento de comida azeda e insuficiente aos presos e falta de combustível para
transportar os presos para audiências.
O risco de motim encontra-se agravado ante a suspensão do contrato com empresas
fornecedoras de alimentos ao
sistema prisional, devido a irregularidades em contratos ou
ao não pagamento pelo estado,
ressalta ela.
A PGR destacou ainda que
nada foi aplicado pelo estado
dos R$ 57 milhões liberados
pelo Fundo Penitenciário Nacional (Fupen) desde dezembro de
2016 para a reforma e construção de novas prisões. Desse valor, R$ 44 milhões foram bloqueados judicialmente por causa da suspeita de desvios de R$
3,5 milhões.

Segundo tabela anexada ao
ofício, o sistema prisional em
Roraima abriga 2.683 presos
em uma estrutura prevista para
receber apenas 1.259. Apesar
da pequena população carcerária em comparação a outros estados, a PGR avalia que a situação atual do sistema é de extrema gravidade.
“Ao apenado que cumpre
pena no regime prisional de Roraima, não se garante nenhuma
ordem mínima de direitos. Contemplará o horror da contenção
física, num território do qual o
Poder Público ausentou-se. Sem
nenhuma repressão estatal, a hierarquia interna se estabelece a
partir do zero, por meio de condutas atrozes. Perdeu-se ali, não
será exagero dizer, a ‘condição
humana’”, descreveu Raquel
Dodge. (Agencia Brasil)

Passados três anos do rompimento da barragem da mineradora Samarco, completados
na última segunda-feira (5), o
município de Mariana (MG)
critica a falta de medidas de
compensação econômica e de
recomposição dos prejuízos.
De acordo com o prefeito, Duarte Júnior (PPS), duas ações
estão sendo movidas para cobrar as empresas responsáveis.
Ao mesmo tempo, ele considera essencial a retomada das atividades da mineradora, que
pode ocorrer no próximo ano.
A criação de um programa
de recuperação e diversificação
da economia era uma das medidas previstas no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), celebrado em março de 2016 entre a União, os
governos de Minas Gerais e do
Espírito, a Samarco e suas acionistas Vale e BHP Billiton.
Para gerir todas as ações previstas nesse acordo, foi criada
a Fundação Renova.
“Na cidade mais afetada, que
teve o dano maior, não existe
uma medida compensatória. Já
fizemos várias reuniões, mas
não saiu nada do papel. Há uma
burocracia dentro da Fundação
Renova que nós não conseguimos entender. Estamos falando
de três anos da tragédia”, lamenta Duarte Júnior.
Distrito industrial
Em maio de 2017, Mariana
firmou um acordo com a Fundação Renova, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG) e o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas
Gerais (Indi) para construção de
um distrito industrial. A prefeitura cedeu um terreno e a ideia
era atrair uma empresa de grande porte que tivesse capacidade de trazer outros fornecedores. Segundo a Fundação Renova, é previsto um aporte de R$
55 milhões e o Indi está cuidando da etapa de captação das empresas. Duarte Júnior afirma
que, até o momento, esse acordo não saiu do papel.
Em nota, a Fundação Renova informou que, entre as suas
ações, está o fomento à contratação de mão de obra, produtos
e serviços locais, levando em
consideração vocações e potencialidades de cada cidade. “Em
setembro, 61% dos profissionais envolvidos na reparação diretamente ou via fornecedores
eram dos municípios impactados. De janeiro a julho deste
ano, os 200 contratos firmados
com empresas de Mariana registraram 67% de mão de obra
local e somaram R$ 413 milhões”, registra o texto. Ela
destaca ainda que, em outubro
de 2017, o Fundo Desenvolve Rio Doce foi criado oferecendo condições diferenciadas de acesso a crédito e capital de giro.
O prefeito, por sua vez, se
queixa que a Fundação Renova
não teria cumprido o compromisso de garantir recursos para
a escola em tempo integral.
“Muita gente atingida de forma
indireta e ninguém está se responsabilizando. Toda a população que depende dos serviços
públicos da prefeitura é também
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Mariana (MG) cobra compensação
econômica e espera volta da Samarco

Município de Mariana (MG)
afetada. O melhor caminho seria resolver de forma administrativa, mas já tentamos bastante e vi que isso não vai acontecer. Estão correndo em paralelo uma ação aqui no Brasil
e outra no exterior. Em algum
momento, teremos que decidir qual delas é mais interessante para o município. Porque sabemos que não dá para
ganhar lá e aqui”, explicou Duarte Júnior.
No exterior, o processo foi
movido pelo escritório angloamericano SPG Law na Justiça
do Reino Unido e tem como
alvo a mineradora inglesa BHP
Billiton, uma das acionistas da
Samarco. A ação contou com
uma adesão superior a 250 mil
que inclui atingidos, prefeituras
afetadas e empresas, além da
Igreja Católica.
Arrecadação do município
Duarte Júnior avalia a saúde
financeira de Mariana como
complicada. Segundo ele, em
2014, um ano antes da tragédia,
foram arrecadados R$ 305 milhões. Atualmente, ele calcula
a arrecadação em R$ 240 milhões anuais. “É uma perda significativa e, ao mesmo tempo,
a demanda por serviços públicos aumentou. As pessoas estão desempregadas. Cerca de
30% das pessoas que antes tinham plano de saúde não têm
mais. Há uma procura maior nas
unidades de saúde do município, na assistência social, nas
escolas públicas”, lamenta.
As principais quedas de arrecadação estão vinculadas à
Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (Cfem), que é também conhecida como os royalties do
minério, e ao imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS), que
eram pagos não apenas pela mineradora, mas também pelos
seus fornecedores. Com a paralisação das atividades da Samarco, também caiu a receita
com o Imposto sobre Serviços
(ISS), mas não houve perdas
significativas nesse tributo,
pois as obras que vêm sendo
realizadas pela Fundação Renova geram valores semelhantes. De acordo com dados da
mineradora, em 2015, ano da
tragédia, ela recolheu aos cofres do município R$ 9,77
milhões em ISS. Já a Fundação Renova informa que, de
julho de 2017 a setembro de
2018, suas contratações renderam para Mariana R$ 7,8 mi-

lhões referentes ao tributo.
Retomada
Duarte Júnior avalia que a
Samarco precisará compreender sua responsabilidade social
com o meio ambiente, mas considera importante a retomada de
suas atividades. Para ele, a tragédia trouxe lições para todos
os atores, inclusive para o município, que aprovou em novembro do ano passado um novo
Código Ambiental, com 301
artigos.
“Foi um avanço. Tínhamos
leis esparsas, decretos, normas
complementares. Era uma dificuldade enorme para entender
o que era responsabilidade do
município. O código organizou
as nossas obrigações”, diz o
prefeito.
A novidade, porém, pouco
afeta a Samarco, pois a competência do município é licenciar
empreendimentos até classe 4.
No caso da mineradora, cujo
empreendimento é de classe 6,
o licenciamento e a fiscalização passam sobretudo pela Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
de Minas Gerais (Semad).
A mineradora planeja sua
volta operando inicialmente
com 26% da capacidade. No
primeiro momento, será colocada em funcionamento apenas
uma das três usinas de concentração que a empresa tem em
Mariana e, para tanto, são realizadas semanalmente atividades
de manutenção nas principais
máquinas, como os moinhos e
os sistemas de correias. O processo de produção só se completa após o material percorrer um mineroduto de aproximadamente 400 quilômetros e
chegar em Anchieta, no Espírito Santo, onde ocorre a pelotização.
A reduzida capacidade a ser
adotada na retomada está vinculada, em parte, com uma dificuldade imposta pelo município de Santa Bárbara (MG),
onde a mineradora possui estruturas para captação de água.
A prefeitura da cidade negou
no ano passado aval para a operação da Samarco. A questão
está na Justiça e a empresa espera futuramente uma reviravolta na situação.
No início de outubro, após
obter as licenças necessárias, a
Samarco deu início às obras
para preparação da cava de Alegria do Sul, onde os rejeitos
passarão a ser dispostos. Tratase de uma estrutura diferente da
barragem que se rompeu. “Os
rejeitos vão ficar totalmente

confinados”, explica Edmilson
Campos, que ocupa a função de
gerente de operação de mina na
Samarco e é responsável pelas
obras de preparação da cava de
Alegria do Sul. Segundo ele, a
estrutura será bastante segura.
A mineradora estima que a
cava de Alegria do Sul terá uma
vida útil de sete anos, mas para
isso precisará adotar novas metodologias, como a filtragem.
“Nós vamos filtrar o rejeito arenoso, que corresponde a aproximadamente 80% do rejeito
gerado aqui na Samarco. Depois
de filtrado, a água é reutilizada
no processo produtivo e o material restante é possível dispor
de forma empilhada, sem a necessidade de uma estrutura confinada”, diz Edmilson. Esse empilhamento ocorrerá em área
adjacente à cava.
Obras
A cava de Alegria do Sul é
resultado de uma escavação iniciada em 1999 voltada para a
extração de minério. Em meio
à formação rochosa, o buraco
que se formou está sendo preparado para a disposição dos
rejeitos. As obras deverão levar
em torno de 10 meses. A conclusão está prevista para julho
de 2019. Uma empresa auditora independente acompanha
todo o trabalho, seguindo acordo assinado com o Ministério
Público Federal (MPF).
“A conclusão da obra por si
só não garante o retorno da Samarco. Isso vai depender da obtenção do licenciamento. A expectativa é que seja obtido ao
longo de 2019”, explica Edmilson. A Samarco ainda precisa
conseguir junto à Semad o Licenciamento Operacional Correvo (LOC), que visa regularizar todas as licenças que foram
suspensas após a tragédia.
O promotor do Ministério
Público de Minas Gerais
(MPMG), Guilherme Meneghin, vê com cautela o cronograma de retomada da empresa.
“Do ponto de vista moral, na
minha visão, só deveria voltar
após concluir a indenização das
vítimas”, avalia. Em Mariana, a
expectativa é de que a maioria
das indenizações aos atingidos
sejam pagas no próximo ano.
Em um primeiro momento,
350 pessoas trabalham nas
obras. A partir de fevereiro de
2019, estima-se que estarão
contratadas cerca de 750 pessoas. “A Samarco assumiu o
compromisso de contratar entre 75% e 80% de mão de obra
local”, explica Edmilson.
Há funcionários que deixaram a mineradora nos dois programas de demissão voluntária
(PDVs) e que estão sendo
readmitidos. ”Já retornaram 39
operadores na operação da
mina”, acrescenta o gerente.
Parte dos empregados que
deixaram a Samarco foram absorvidos por terceirizadas que
prestam serviço para a Fundação Renova, como a Progen,
responsável pelo gerenciamento de obras. Apesar da reinserção no mercado, algumas dessas pessoas manifestaram à
Agência Brasil a expectativa
de voltar a trabalhar na mineradora. (Agencia Brasil)

Após dois dias de alta, dólar
fecha quarta-feira em queda
O dólar encerrou o pregão
desta quarta-feira (7) em queda,
depois de fechar em alta nos dois
primeiros dias da semana. A moeda norte-americana fechou o dia
em baixa de 0,5%, cotada a R$
3,7395 para venda.
O Banco Central manteve
as operações tradicionais de
swap cambial, sem efetuar leilões extraordinários para ven-

da futura da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em baixa de 1,08%,
com 87.714 pontos.
As ações da Petrobras
acompanharam a tendência de
queda, encerrando o pregão
com menos 2,98%. (Agencia
Brasil)

Ministério do Trabalho será
incorporado a outra área,
diz Bolsonaro
Após reunião com o presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), João Otávio de
Noronha, e o futuro ministro da
Justiça, Sergio Moro, o presidente eleito Jair Bolsonaro
disse na quarta-feira (7) que
pretende extinguir o Ministério do Trabalho e fundi-lo a
outra pasta. Ele não informou
detalhes. “O Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério, disse”
Criado há 30 anos, o Ministério do Trabalho divulgou
nota na terça-feira (6), por meio
da assessoria, informando sobre
a importância de ser mantido
como uma pasta autônoma.
A nota diz que: “O futuro do
trabalho e suas múltiplas e complexas relações precisam de um
ambiente institucional adequado
para a sua compatibilização produtiva, e o Ministério do Trabalho, que recebeu profundas melhorias nos últimos meses, é seguramente capaz de coordenar
as forças produtivas no melhor
caminho a ser trilhado pela nação brasileira, na efetivação do
comando constitucional de
buscar o pleno emprego e a
melhoria da qualidade de vida
dos brasileiros”.
Itamaraty
Questionado sobre o nome
do futuro chanceler, Bolsonaro
afirmou que busca um diplomata de carreira, sem viés ideológico. “Estamos buscando alguém
sem o viés ideológico. Há vários nomes, e assim como na Defesa teremos um [militar] de quatro estrelas, no Itamaraty teremos um diplomata.”
O presidente eleito disse que
pretende fechar representações
brasileiras “ociosas”, sem citar
quais seriam essas representações. A rede consular brasileira

é uma das maiores do mundo,
consiste em um conjunto de
embaixadas, consulados e viceconsulados.
Bolsonaro reiterou ainda que
vai viajar para os Estados Unidos,
mas disse que seu estado de saúde por enquanto não o permite.
Banco Central
Bolsonaro afirmou ainda que
o atual presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, poderá
permanecer à frente do banco
em seu governo. “Pode ser. O
Paulo Guedes está com tudo
rascunhado. Está em vias de ser
anunciado.” Mais cedo, Goldfajn não quis confirmar essa
possibilidade.
O presidente eleito confirmou a unificação das pastas da
Justiça e Segurança Pública em
uma única – a da Justiça sob comando do juiz federal Sergio
Moro. Ele disse ainda que, por
sugestão do setor produtivo,
Agricultura e Meio Ambiente
permanecerão separados.
GSI
Ao ser questionado sobre o
porquê de ter nomeado o general da reserva Augusto Heleno
para o Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) e, não mais a
Defesa, Bolsonaro afirmou que
o militar é fundamental ao seu
lado. “Não posso prescindir da
presença dele ao meu lado no
Palácio do Planalto”, justificou
o presidente eleito.
Bolsonaro afirmou que deve
nomear o senador Magno Malta
para algum cargo no governo,
mas não disse para qual pasta.
“Não deve haver um Ministério
da Família [conforme vem sendo anunciado], mas [a indicação]
já está em andamento, está sendo tratado com o Onyx Lorenzoni.” (Agencia Brasil)

Justiça decreta prisão
de milicianos da
região metropolitana
do Rio de Janeiro
A Justiça do Rio decretou a
prisão preventiva de sete integrantes de uma milícia que age
em Itaguaí, região metropolitana do Rio, investigada no âmbito da Operação Freedom, deflagrada no início de agosto passado. O pedido foi encaminhado
pelo Grupo de Atuação Especial
no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio.
A Justiça decretou a prisão
preventiva dos milicianos Antônio Carlos de Lima, Carlos
Eduardo Benevides Gomes,
Marco Antônio Cosme Sacramento, Wallace Batista de Oliveira, Magnun Cirilo da Silva,
Carlos Augusto Constantino da
Silva e Ruan de Oliveira Dias,
todos integrantes da denominada Milícia de Chaperó.
A Polícia Civil, em diligência requisitada pelo Ministério
Público no Condomínio Safira
2, do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, no dia 30
de maio último, encontrou diversas armas de fogo, inclusive
de uso restrito, como metralhadoras, pistolas e revólveres, 172
projetis dos calibres 38, 40 e 9
milímetros, além de sete radiocomunicadores, cinco balaclavas, quatro coletes balísticos e
cintos táticos, gandolas e outras
vestimentas com insígnia da Polícia Militar.

À organização criminosa são
atribuídas dezenas de homicídios, sequestros e desaparecimentos, além da rotina de extorsões
lucrativas a comerciantes do local.
A Operação Freedom investiga um grupo criminoso que,
mantendo laços com grupo de
milicianos que dominam a região de Santa Cruz e Campo
Grande, na zona oeste da capital, atua em Itaguaí e encontrase em expansão para a região da
Costa Verde e Piraí, no sul fluminense.
A milícia opera com bases
em condomínios do Programa
Minha Casa, Minha Vida no
bairro Chaperó, onde controla
a venda de botijões de gás de
cozinha e sinal de TV a cabo,
obrigando os moradores a
comprarem o produto e o serviço de TV a cabo somente das
mãos dos milicianos.
Pela nova denúncia, os milicianos vão responder pelos crimes do Estatuto do Desarmamento, alusivos ao gerenciamento e ocultação de parte do arsenal de armas que aparelhava as
ações violentas da milícia que
age na Costa Verde, principalmente no município de Mangaratiba e na região de praia e cachoeiras de Muriqui, que pertence ao mesmo município. (Agencia Brasil)
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Supercopa Feminina

São Paulo, quinta-feira, 8 de novembro de 2018

Vôlei Osasco Audax e
Dentil/Praia Clube disputam título

Dois dos grandes times do
voleibol brasileiro estarão em
Fortaleza (CE) no próximo fim
de semana para a disputa pelo título da Supercopa feminina
2018. O jogo, que abre a temporada nacional de clubes, será no
próximo sábado (10), no Centro
de Formação Olímpica (CFO), e
estarão na busca pela medalha de
ouro o Vôlei Osasco Audax,
campeão da Copa Brasil, e Dentil/Praia Clube (MG), campeão
da Superliga Cimed 17/18. A partida será às 21h30 (Horário de
Brasília) – 20h30 no horário local – e terá transmissão ao vivo
do canal SporTV 2.
O time de Minas Gerais che-

ga para a disputa por ter sido o
campeão da mais recente edição
da Superliga Cimed, enquanto a
equipe de São Paulo ficou com
o título da Copa Brasil. O confronto dos campeões tem tudo
para ser de alto nível e quem crava a informação são os participantes da partida.
A líbero Suelen, que esteve
com a seleção brasileira na temporada 2018, será uma das estrelas em quadra. A jogadora sabe
seu time não terá facilidades diante do Vôlei Osasco Audax, mas
garante que o grupo está determinado a conseguir o título.
“Esse é um jogo de grande
peso para começarmos bem a

de Moura.
“A Supercopa é uma grande
oportunidade para continuidade
de crescimento da nossa equipe
às vésperas da principal competição da temporada, que é a Superliga Cimed. Jogar contra
grandes equipes nesse momento, como aconteceu no Paulista,
está nos ajudando muito nessa
temporada depois da perda de um
grande patrocinador e pelo atraso no início da preparação”, comentou Luizomar.
O treinador do Osasco Audax
destacou a importância da partida válida pela Supercopa. “Nos
reformulamos para esta temporada, com a chegada de novos
patrocinadores, e o Paulista mostrou que podemos ser competitivos e sabemos que jogar contra o Dentil/Praia Clube, hoje a
principal equipe do país, será
mais um grande teste”, complementou Luizomar.
Essa vai ser a quarta edição da
Supercopa. Em 2015 o título ficou
com o Rexona-AdeS, em 2016,
com o nome de Rexona-Sesc, a
equipe carioca foi bicampeã, e em
2017, já como Sesc RJ, o time dirigido pelo técnico Bernardinho
conquistou o terceiro título.

A nona e última etapa da Copa
São Paulo de Kart foi disputada
neste final de semana no Kartódromo Granja Viana e definiu os
campeões do Torneio KGV, referente às últimas três etapas da
temporada, além de definir os
campeões gerais na somatória de
pontos de todas as etapas.
O sábado começou com as
provas das categorias Mirim,
Cadete e Rok Cup Executive. Na
Cadete, Breno Moraes triunfou
na primeira corrida, enquanto
Murilo Rocha venceu na prova 2.
Breno Moraes foi o campeão da
categoria no Torneio KGV, no
entanto, o título de campeão geral da categoria ficou com o gaúcho Heitor Farias, que também
garantiu o título da temporada
entre os Rookies. Na Mirim,
Gabriel Sano venceu ambas as
provas e sagrou-se campeão da
categoria no Torneio KGV.
Pela Rok Cup Executive, Raphael Filizola foi o primeiro colocado na corrida 1 e Rafael Xavier venceu a segunda prova. Os
campeões do ano na categoria,
porém, foram os pilotos Renato
Russo e Welson Jacometti, que
também conquistaram o título da
Rok Cup Sênior. Filizola ficou
com o título da categoria no Torneio KGV.
Enquanto isso, na Rotax DD2,
Rafael Reis venceu a primeira
prova do dia e chego u em segundo na corrida 2, sagrando-se campeão do Torneio KGV. Frederico
Capraro trinfou na segunda corrida. Pela Rotax DD2 Masters, o
domínio foi de Fernando Guzzi,
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Etapa final da Copa São Paulo
de Kart Granja Viana consagra
últimos campeões do ano

Largada da Rok Cup Executive
que venceu ambas as provas e ficou com o vice-campeonato no
Torneio KGV. O primeiro lugar na
soma das três últimas etapas ficou com Michel Aboissa.
A Fórmula 4 Júnior teve uma
rápida tomada de tempos, com
pole position de Renzo Zambolini. Na prova única, o piloto manteve o domínio e chegou na primeira colocação. Pelo Torneio
KGV, o campeão da categoria foi
Nicolas Chon, que chegou em
segundo lugar nesta última etapa.
Na Super Fórmula 4, Frederico
Capraro triunfou nas duas provas
do dia e ficou com o título do
Torneio KGV. Na classe Sênior
da Super F4, o título do Torneio
KGV ficou com JR de Oliveira.
Pela Rotax Micro Max, João
Pinheiro venceu na corrida 1 e
chegou na segunda colocação na
corrida 2, conquistando o título

da etapa e do Torneio KGV. Na
Rotax Mini Max, Vinicius Tessaro fez a pole e dominou as duas
provas do dia, sagrando-se campeão da etapa e do Torneio KGV
na categoria. Entre os rookies,
Alejandro Samaniego ficou com
a primeira posição da Mini Max
no Torneio KGV.
A Rotax Max foi mais uma
categoria que teve vitória dupla:
João Cunha fez a pole e triunfou
nas corridas 1 e 2, garantindo o
título da etapa. O título no Torneio KGV, porém, ficou com
Paulo Coelho. Pela Rotax Max/
Masters, Lucas Souza foi o campeão da etapa, dominando com
pole position e duas vitórias, enquanto Michel Aboissa terminou
na liderança do Torneio KGV.
A Rotax Júnior Max teve Felipe Bartz como destaque novamente. O piloto fez a pole e ven-

ceu as duas provas para garantir
o título de mais uma etapa, do
Torneio KGV e também o troféu
de campeão da temporada na categoria.
Pela Shifter Graduados, Felipe Bartz garantiu o título da etapa em mais uma categoria com
vitórias em ambas as provas do
dia. No Torneio KGV, o título geral da categoria e da classe Sênior ficaram com Wagner Ebrahim.
Na etapa deste sábado, pela Shifter Sênior, Thiago Lamberti venceu a primeira corrida, enquanto
Ebrahim triunfou na prova 2.
Na Sixspeed, Luis Sousa venceu a corrida 1 e chegou na segunda colocação na prova 2, conquistando o título da etapa. Rogério Lalau ficou o título do Torneio KGV na categoria.
No encer ramento da programação da Copa São Paulo, a Pro500 teve disputas emocionantes na
pista do KGV. A Karteiros Eletric,
que largou da pole, triunfou na primeira corrida, enquanto a Karteiros/Car Racing chegou na primeira colocação da segunda prova. O
kart 770 da Karteiros Eletric foi o
campeão do Torneio KGV.
O título do Torneio KGV na
categorias Pró-500 Light ficou
com o kart 88 da equipe Wider
Coompetições. Na Pró-500 Sênior, a conquista foi do kart 0 da
Karteiros/ Car Racing.
A Copa SP de Kart Granja Viana retornará em 2019, mas vários desses competidores ainda estarão na disputa das 500 Milhas
de Kart, que acontecerá em 2 de
dezembro no próprio KGV.

Jogos Abertos do Interior:
inscrições para o basquete
3x3 terminam segunda

Basquete 3x3
Modalidade olímpica em
Tóquio-2020, o basquete 3x3
também estará presente pela
primeira vez nos 82º Jogos
Abertos do Interior.
O torneio será realizado em
caráter de teste, no próximo dia
20, no Sesi São Carlos, com as
disputas das categorias Sub 20
e Livre Masculino e Feminino.
As inscrições estão abertas
e terminam no dia 12 de novembro, próxima segunda-feira. Será permitida a inscrição
de uma equipe por município
em cada naipe (masculino e fe-

minino). Mais informações
poderão ser obtidas através de
contato@basquete3x3.com.br,
tel. 11 2532-1346 e WhatsApp 11 94079-6840.
A ANB3x3 (Associação
Nacional de Basquete 3x3)
será responsável pela execução do basquete 3x3 nos 82º
Jogos Abertos do Interior, com
a chancela da FIBA3x3, apoio
do Sesi São Carlos e realização da Prefeitura de São Carlos e Secretaria de Esporte
Lazer e Juventude do Estado
de São Paulo.

Robert Scheidt
disputa o Campeonato
Sul-Americano da
Classe Star no RJ
Robert Scheidt está no Brasil em busca de mais um título.
O bicampeão olímpico disputa o
Campeonato Sul-Americano da
Classe Star a partir de quarta-feira
(7), no Iate Clube do Rio de Janeiro, com a cerimônia de abertura. As regatas começam na
quinta-feira (8) e a expectativa é
de uma flotilha de alto nível, reunindo grandes nomes do Brasil,
além de barcos da Argentina e
Chile. “Estou animado. É sempre
bom voltar a velejar de Star, uma
classe que gosto muito, e no Rio
de Janeiro, que é um lugar muito
agradável. Além disso, a competição ajudará na preparação para
a SSL Finals, nas Bahamas, em
dezembro”, explica.
As águas cariocas trazem
boas lembranças para Scheidt. Há
um ano, ele ganhava a Taça Royal
Thames, competição disputada
no Iate Clube do Rio de Janeiro.
Na época, seu proeiro era Henry
Boenning, o Maguila. Desta vez,
vai correr o campeonato com
Arthur Lopes, com quem já comemorou um título em 2018. A
dupla foi campeã paulista da Classe Star, no Yacht Club Santo Amaro, em São Paulo, em abril.
Para Robert, que também se
dedicou à vela oceânica nesta
temporada, o importante é velejar em alto nível neste retorno a
Star. “Teremos uma flotilha muito forte nesse Campeonato SulAmericano, com o Lars Grael,
Marcelo Fucks, o Jorginho Zarif
(que conquistou o título mundial
de Star ao lado de Guilherme de
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Fernanda Garay no ataque

temporada nacional. Um título já
seria de grande valor para a nossa
equipe que entra em todos os campeonatos sempre com o objetivo
de ser campeão. Vamos enfrentar
um grande time, embalado pelo
forte Campeonato Paulista, mas
vamos com tudo em busca dessa
vitória”, disse a líbero.
Mesmo fora de casa, a jogadora espera contar com o apoio
da torcida em Fortaleza. “Vamos
jogar em um campo neutro, mas
espero que os torcedores de todo
Nordeste prestigiem o jogo e,
claro, torçam pelo Dentil/Praia
Clube”, brincou Suelen.
Além da líbero, o time mineiro conta com outros grandes
destaques como as ponteiras
Fernanda Garay e Rosamaria, as
centrais Fabiana e Carol e as norte-americanas Fawcett (oposta)
e Loyd (levantadora).
No Osasco Audax, outros
grandes nomes do voleibol brasileiro estarão em quadra. A central Walewska, capitã da equipe,
as ponteiras Mari Paraíba e Paula Pequeno, a líbero Camila
Brait, a levantadora Claudinha e
a norte-americana Hooker estão
entre os destaques. No comando
deste grupo, o técnico Luizomar
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Confronto será no próximo sábado, às 21h30 (Horário de Brasília), em Fortaleza, com transmissão ao vivo do SporTV

Scheidt na SSL
Almeida em outubro), entre outros grandes velejadores”, avalia
o bicampeão e maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios, e que tem patrocínio
do Banco do Brasil e Rolex e
apoio do COB e CBVela.
Focado nas Bahamas – Scheidt compete no Rio de Janeiro
concentrado em elevar seu nível de velejada visando a disputa da SSL Finals, em dezembro, nas Bahamas. Para essa
competição, volta a formar
dupla como Henry Boenning,
com quem conquistou o vicecampeonato em 2017. “O Maguila vai competir com o Dino
Pascolato no Sul-Americano.
Voltaremos a velejar juntos na
final da Star Sailors League e,
por isso, aproveitaremos para
fazer alguns treinos antes das
regatas começarem”, conta
Robert, que chegou ao Brasil
no sábado.

