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Nova rede de postos prevê geração
de 3 mil empregos em São Paulo

Tesouro diz que 14 estados superam
limite de gastos com pessoal
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Sobre aumento para o STF, Bolsonaro
diz que Temer “sabe o que fazer”

União vai assumir
administração do sistema

prisional de Roraima

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 14 de novembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

33º C

20º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Página 4

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,82
Venda:       3,83

Turismo
Compra:   3,68
Venda:       3,98

Compra:   4,31
Venda:       4,31

Compra: 136,32
Venda:     163,18

Tríplice Coroa Havaiana
começa com vitória brasileira

Mateus Herdy (SC)

Uma dobradinha brasileira
abriu a Tríplice Coroa Havaiana
de ondas de 4-6 pés em Haleiwa
Beach, na ilha de Oahu. O cario-
ca Jeronimo Vargas venceu a pri-
meira bateria do QS 10000 Hawaii-
an Pro, com o catarinense Mateus
Herdy passando em segundo lugar.
Doze sul-americanos competiram
na primeira fase e mais três se clas-
sificaram, o paulista Victor Bernar-
do fazendo os recordes do dia –
nota 8,33 e 15,70 pontos, o ca-
rioca Lucas Silveira e o argenti-
no Santiago Muniz. Mais oito
entram na segunda fase e onze
brasileiros estão entre os cabe-
ças de chave.                 Página 8
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Quarta rodada terá início
na próxima sexta-feira

Após a terceira rodada, em
que a Superliga Cimed mas-
culina de vôlei 2018/2019
teve transmissão em cinco
dos seus seis jogos, a com-
petição volta a ser disputa-
da na próxima sexta-feira
(16) com o confronto Sada
Cruzeiro (MG) e Caramuru
Vôlei (PR), que será às 20h,
no ginásio do Riacho, em
Contagem (MG). As outras
cinco partidas serão realizadas
no sábado (17).

O time cruzeirense lidera
a tabela, com 11 pontos e um
jogo a mais, já que tem alguns
jogos antecipados devido a sua
participação no Campeonato
Mundial de Clubes, no final do
mês. A equipe comandada pelo
técnico Marcelo Mendez tem

Caramuru Vôlei

cinco jogos e quatro vitórias acu-
muladas, e ainda tem os dois
maiores pontuadores do campe-

onato até agora: o oposto Evan-
dro e o central Isac. Os dois mar-
caram 56 pontos.          Página 8

O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador (CCSKA) en-
cerrou no último final de se-
mana a sua temporada 2018
com a realização da 10ª e últi-
ma etapa no Kartódromo Inter-
nacional San Marino. Lá de
Paulínia (SP) saíram campeões
Matheus Barros (Light), Yvis
Rodrigues (Graduados), Ryan
Nishioka (Elite) e a equipe
UXF Sky, formada pela dupla
Ryan Nishioka/Gustavo Ariel
(Mini Endurance).

Na categoria de iniciação
Gabriella Morais alcançou a
sua quarta vitória, mas mesmo
abandonando a prova Matheus
Barros garantiu o título da Li-
ght. Em dez etapas ele venceu
cinco provas, e ainda pontuou
com quatro poles e três voltas
mais rápidas. O placar final foi
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Kartismo: CCSKA
encerrou o

campeonato em
Paulínia (SP)

Largada da principal prova do encerramento da
temporada do CCSKA

apertado: 446 a 442 pontos.
Além do vice, Gabriella foi a
campeão da Corrida das Prin-
cesas.

Na Graduados Yvis Ro-
drigues desencantou e alcan-
çou a sua segunda vitória
consecutiva, garantindo a
coroa de campeão com 420
pontos, 40 de vantagem so-
bre o vice José Jurandir Ju-
nior. Além das duas vitóri-
as, Yvis teve três poles e
quatro voltas mais rápidas.

Na principal categoria do
CCSKA, Ryan Nishioka con-
firmou o favoritismo e venceu
pela terceira vez na tempora-
da, sagrando-se campeão com
425 pontos, enquanto o ex-
campeão Everton Carajeleas-
cow ficou com o vice, soman-
do 385 pontos.        Página 8
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O presidente eleito, Jair
Bolsonaro, afirmou na terça-fei-
ra (13) que o presidente Michel
Temer “sabe o que fazer” em
relação ao reajuste dos salários
dos ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e
procuradora-geral da República.
Anteriormente, Bolsonaro disse
que se ele fosse o presidente da
República, vetaria o reajuste.

Bolsonaro lembrou que Te-
mer tem prazo para definir a
questão e indicou que não fará
qualquer tipo de apelo ao pre-
sidente Temer. “Ele sabe, é
uma pessoa responsável, não
precisa de apelo, ele sabe o que
tem que fazer, se vai fazer,
compete a ele”, disse o presi-

dente eleito, após visitar o Su-
perior Tribunal Militar (STM).

Segundo ele, o tema é as-
sunto de preocupação no go-
verno eleito. “Está nas mãos
do Michel Temer. É motivo de
preocupação, já estamos com
um déficit enorme para o ano
que vem e é mais um proble-
ma que a gente vai ter.”

O aumento foi aprovado no
último dia 7 pelo Senado e re-
ajusta de R$ 33,7 mil para R$
39 mil, gerando efeito cascata
sobre os funcionários do Judi-
ciário e abre caminho também
para um possível aumento dos
vencimentos dos parlamentares
e do presidente da República.
(Agencia Brasil)
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Presos

dor do sistema prisional será
Paulo Rodrigues da Costa, atu-
almente corregedor-geral do
Departamento Penitenciário Na-
cional.                             Página 4

O Palácio do Planalto anun-
ciou  na terça-feira (13) que a
União será responsável pela ad-
ministração do sistema prisional
de Roraima. Denominado “Acor-
do de Cooperação”, a transferên-
cia dos poderes de gestão admi-
nistrativa, financeira e orçamen-
tária do governo estadual para o
federal deverá ocorrer em até
dois dias, segundo o Gabinete de
Segurança Institucional da Pre-
sidência. Além de penitenciári-
as, o sistema socioeducativo de
Roraima também será gerido
pela União até o dia 31 de
dezembro de 2018.

Na semana passada, a Pro-
curadoria-Geral da República
solicitou ao presidente Michel
Temer uma intervenção no es-
tado. O acordo celebrado na
tarde de hoje contou com a

presença de Temer, da gover-
nadora Suely Campos e de minis-
tros da área de segurança do go-
verno federal.

Segundo o GSI, o administra-

Bolsonaro quer
reduzir em 30%

número de
comissionados
nos ministérios

O presidente eleito Jair
Bolsonaro disse  na terça-fei-
ra (13), durante entrevista co-
letiva no Superior Tribunal
Militar, que pretende reduzir
em 30% o número de servido-
res comissionados no Execu-
tivo. “No mínimo 30% a gente
vai cortar, no mínimo”.

Bolsonaro reconheceu a
importância dos servidores in-
dicados politicamente, mas
disse que nos ministérios há
um “exagero”. “Eu fui deputa-
do e  vereador por 30 anos com
comissionados do meu lado.
[Eles] são importantes. Mas eu
concordo que há um exagero
no número de comissionados
nos ministérios. Pretendemos
diminuir enquanto há gente
comprometida com outros va-
lores lá dentro.

Depois de anunciar que os
nomes para as pastas de Rela-
ções Exteriores e Meio Ambi-
ente devem ser conhecidos ain-
da nesta semana, o presidente
eleito citou Luiz Fernando de
Andrade Serra, que foi embai-
xador do Brasil na Coreia do
Sul até meados deste. “O Serra
foi cogitado o nome dele, en-
tre outros que estão sendo co-
gitados. O estudo é feito e eu
decido com a minha equipe
quem vai ser o ministro”, dis-
se durante a coletiva.

O presidente eleito falou
que o perf il do ocupante do car-
go deve ser de alguém da área que
não tenha viés ideológico: “Fazer
comércio com o mundo todo,
sem o viés ideológico. [Isso] não
interessa de um lado ou de outro.
[Será] uma pessoa que realmente
tenha muita iniciativa. É isso que
nós queremos. A ideia é ter gen-
te da área”.   (Agência Brasil)

A Caixa anunciou nesta ter-
ça-feira (13) que suspendeu, por
falta de recursos, a contratação
de novas unidades habitacionais
do programa Minha Casa Minha
Vida para a faixa 1,5, voltada para
famílias com renda mensal má-
xima de até R$ 2,6 mil.

De acordo com o banco, o
orçamento para esta linha de cré-
dito imobiliário foi “utilizado em
sua totalidade” e as contratações
do programa para esta faixa se-
rão retomadas no início de 2019.

Em comunicado, a Caixa in-

Caixa suspende Minha Casa
Minha Vida para faixa

intermediária
formou que somente a faixa 1,5
foi suspensa, todas as outras linhas
de crédito continuam contratando
novas unidades. As diferentes faixas
do programa usam fontes de financi-
amento diversas. A faixa 1,5 é finan-
ciada com recursos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O orçamento do Minha Casa,
Minha Vida para 2018 é de R$
57,4 bilhões. “Até o momento,
foram contratadas cerca de 4,7
milhões de unidades habitacio-
nais.”, informou o comunicado.
(Agencia Brasil)

STF mantém denúncia contra
Lula na Justiça Federal no

Distrito Federal
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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
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O essencial numa República não é quantos são os beneficia-
dos, mas sim os tipos de bens que são procurados. Nós podemos
e devemos nos lembrar (não só a cada dia 15 de novembro), que
os bens comuns ...

A N O S  

... são antes de tudo bens públicos, conceito que não pode
nem deve ser confundido com bens privados, embora o Direito
republicanizado dê garantias Constitucionais aos detentores de
bens privados. Exemplo ...    

‘ R E P U B L I C A N O S ‘ 

... disso são os candidatos e candidatas aos cargos públicos
(nos níveis federais, estaduais e municipais), na real são contra
os princípios republicanos, na medida que prometem vantagens a
todos sempre na conta ...  

N A S 

... dos cofres públicos; enquanto os que lutam pra não permi-
tirem tal acesso aos mesmos cofres públicos seriam os verda-
deiros defensores da essência da filosofia republicana. Também
por causa destas realidades ... 

 
‘ P Á T R I A S ‘ 

... é que evoluíram as ideias de Pátria e que portanto não exis-
tiriam Repúblicas sem Pátrias. A Pátria, em suma, seria o espaço
comum, coletivo e público, bem diferentemente de tudo o que é
privado e particular ...  

B R A S I L E I R A S  

... Por isso, as Pátrias envolveriam afetividade, amor, identi-
dade e a noção de que pertencemos a grupos (hoje em descons-
trução) via globalização), cujo pai era progenitor das famílias
(também em desconstrução).  

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

O prefeito Bruno Covas  re-
cebeu na segunda-feira, 12,  as
direções das  empresas Rede
Meta e Grupo Ipiranga, que es-
tão instalando 15 novos postos
de combustível com lojas de
conveniência no município –
em especial nas zonas Norte,
Leste e Sul —, além de outros
cinco na região metropolitana.
Quando todas as unidades esti-
verem funcionando, a rede pre-

vê gerar 500 empregos diretos
e 3 mil indiretos, num investi-
mento estimado pela empresa
em R$ 550 milhões.

“É uma importante conquis-
ta para a cidade porque, além do
investimento expressivo, serão
gerados um grande volume de
postos de trabalho, que é o que
o país mais precisa neste mo-
mento”, avalia Juan Quirós, pre-
sidente da SP Negócios, agência

de promoção de investimentos
e exportações do município, que
viabilizou a operação, dando
apoio para a regularização dos
empreendimentos e obtenção
das licenças de funcionamento
junto às subprefeituras.

Durante o encontro estive-
ram presentes o diretor geral da
Rede Meta, Paulo Silveira; o di-
retor comercial da Ipiranga Pe-
tróleo, Grupo Ultra, Marcio Bur-

tet; o diretor presidente da Spi-
rale Consultoria, Paulo Esteves;
o presidente da SP Negócios,
Juan Quirós, e o secretário de
Subprefeituras, Marcos Penido.

No município de São Paulo,
cinco postos já entraram em ati-
vidade e os outros dez devem
começar a funcionar nos próxi-
mos meses — alguns em cons-
trução e outros aguardando licen-
ças para p início de atividades.

Fórmula 1 movimenta R$ 334 milhões
com turismo na cidade de São Paulo
O Grande Prêmio do Brasil

de Fórmula 1, realizado no últi-
mo fim de semana na cidade de
São Paulo, movimentou a eco-
nomia da capital. O impacto no
turismo foi de R$ 334 milhões,
crescimento de 19,2% frente
aos R$ 280 milhões registrados
do ano passado.

Houve aumento de todos os
indicadores em relação a 2017.
As informações foram apresen-
tadas pela Secretaria Municipal
de Turismo, segundo pesquisa
do Observatório de Turismo e
Eventos da Cidade de São Paulo.

O número total de turistas
passou de 67% do público total
em Interlagos em 2017, para
77,5% em 2018. O número de
visitantes estrangeiros também
aumentou: de 10,9% em 2017
para 18,6% em 2018. O cresci-
mento de mais de 80% na pre-
sença de público internacional.
Um recorde nas pesquisas que
são realizadas desde 2005.

Os turistas hospedados em
hotel neste ano representam
69,2%. Em 2017, eram 55,4%,
com crescimento de 24,9%.
Um dado que demonstra que

mais pessoas se hospedaram na
cidade para acompanhar a cor-
rida é a redução do número de
visitantes que fizeram “bate-
volta” este ano: 14,5% contra
27,5 em 2017.

Os principais meios de
transporte utilizados para che-
gada ao autódromo foram: ser-
viço de carro ou táxi por apli-
cativo (30,4%), carro particu-
lar (27,4%), ônibus (17,9%),
trem (12,4%) e outros meios
(11,9%).

Mais de 90% dos turistas
entrevistados afirmaram que re-

alizaram outras atividades turís-
ticas durante a permanência na
cidade, além de assistir ao GP
Brasil de F1. Visitas a museus e
parques, gastronomia, compras
e entretenimento, como bares e
casas noturnas, foram algumas
das opções apontadas.

Foram entrevistadas 1208
pessoas durante o GP Brasil de
F1, nos setores destinados à
venda de ingressos. A pesquisa
tem margem de erro de 2 pon-
tos percentuais, para mais ou
para menos, e nível de confi-
ança de 95%.

5ª edição do Contrata SP atende
pessoas com deficiência

O prefeito Bruno Covas visi-
tou na terça-feira a 5ª edição
do Contrata SP – Pessoa com
Deficiência no Centro Cultural
da Juventude, na Vila Nova
Cachoeirinha, Zona Norte da
capital. A ação tem o objetivo de
inserir pessoas com deficiência
no mercado de trabalho ou no
empreendedorismo.

O evento é uma iniciativa das
secretarias municipais da  Pes-
soa com Deficiência e de  De-
senvolvimento Econômico, em
parceria com a pasta de Cultura e
as subprefeituras da Freguesia
do Ó e Casa Verde/Cachoeiri-
nha. 

A edição da Zona Norte con-
ta com mais de 50 empresas ca-
dastradas, como a Ambev, Coca-
Cola, Latam, Via Varejo (Casas
Bahia), Burger King, Raia Dro-
gasil, Sonda Supermercados,

Carrefour, CIEE, Makro, entre
outros.

O Contrata SP integra o 
Programa de Inclusão Econômi-
ca (PRIEC), iniciativa da  Pre-
feitura de São Paulo para a in-
serção de pessoas em situação
econômica vulnerável no merca-
do de trabalho ou no empreen-
dedorismo na região onde mo-
ram.

De acordo com o relatório
elaborado pelo Observatório
Municipal da Pessoa com Defi-
ciência, 49,4% dos profissionais
já concluíram o ensino médio e
14,9% deles têm ensino superi-
or completo, ou seja, a escola-
ridade não é um problema.

Embora a falta de acessibili-
dade no local de trabalho seja
outra questão apontada pelos
empregadores, boa parte do pú-
blico presente na 4ª edição

do Contrata SP informou não
precisar de adaptações. Tornar a
empresa acessível é apenas uma
etapa do processo, e, mais que
isso, não adequar o ambiente de
trabalho, segundo a Lei Brasilei-
ra de Inclusão, já é considerada
uma forma de discriminação.

Segundo dados do Censo
2010 do IBGE, na cidade de São
Paulo vivem quase 2,8 milhões
de pessoas com deficiência.
Dentre elas, 500 mil fazem
parte da população economi-
camente ativa e apenas 42,8
mil estão empregadas com
contrato formal. Com o intui-
to de aumentar este número,
foi sancionada em 1991 a Lei
de Cotas (Lei  Federal  nº
8.213). A legislação exige que
as empresas com mais de cem
funcionários destinem de 2%
a 5% dos postos de trabalho para

pessoas com deficiência.

A inclusão como uma via
de mão dupla

O trabalho significa dignida-
de e autoestima para as pessoas
com deficiência. A partir da in-
clusão no mercado de trabalho,
elas enxergam que são plena-
mente capazes de exercer fun-
ções no ambiente corporativo e
na sociedade. A contratação de
pessoas com deficiência exige
algumas condições, como pro-
mover a acessibilidade no posto
de trabalho e a capacitação tanto
do contratado como das demais
pessoas que já pertencem ao qua-
dro funcional da empresa contra-
tante. Certamente, esse é um cus-
to muito menor do que o que as
empresas vêm pagando em mul-
tas, como penalidade pelo não
cumprimento da Lei de Cotas.

Memorando de Entendimento com a ONU
renova cooperação em áreas prioritárias

O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas, assinou na terça-
feira (13) o Memorando de En-
tendimento com a Organização
das Nações Unidas (ONU) que
renova por mais quatro anos a
cooperação entre as partes em
áreas prioritárias como Saúde,
Educação, Segurança, Desenvol-
vimento Econômico, Gestão
Pública, Assistência e Desenvol-
vimento Social, Inovação, Trans-
parência, Cultura e Sustentabili-
dade, além de Inclusão Produti-
va, Desenvolvimento Urbano
Sustentável, Segurança Alimen-
tar e Integração de Migrantes e
Refugiados.

Também fazem parte do do-
cumento os eixos prioritários
do planejamento estratégico do
Sistema ONU no país até 2021,
como Direitos Humanos, Cultu-
ra de Paz e Meio Ambiente, ali-
nhados à Agenda 2030 e
aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). 

A renovação irá beneficiar

São Paulo, estimulando o esta-
belecimento de novos projetos
e parcerias, que irão contribuir
para o desenvolvimento da cida-
de e aumentar seu protagonismo
internacional nas mais diversas
áreas de políticas públicas. Sem-
pre trabalhando em conjunto
com as mais importantes orga-
nizações no âmbito mundial.

“Contaremos com a assistên-
cia e a interação com a ONU,
a l inhados  com a  agenda
2030. Trata-se de um passo
importante, que reforça os
vínculos desta gestão com os
Objet ivos do Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS),
trazendo mais facilidade para
a obtenção de recursos e co-
operação por parte das agên-
cias especializadas do siste-
ma ONU, além de impulsio-
nar o papel de protagonismo
e liderança da Prefeitura de
São Paulo nos campos nacional
e internacional”, enfatiza o se-
cretário de Relações Internaci-

onais, Affonso Massot

Outras parcerias e ativida-
des

Muitos temas tradicionais de
trabalho da ONU abrangem di-
retamente o objetivo de atuação
da Prefeitura de São Paulo. A
cidade já desenvolveu parcerias
e atividades em conjunto com
diversas de suas agências espe-
cializadas, fortalecendo as polí-
ticas públicas municipais.

Algumas delas ainda vigen-
tes, como o acordo de coopera-
ção entre a Prefeitura de São Pau-
locom o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância – UNICEF, para
implementação da Plataforma
dos Centros Urbanos com o pro-
pósito de promover os direitos
das crianças e dos adolescentes
mais afetados pela desigualdade.

Outros exemplos são
o Programa Mundial de Alimen-
tos-PMA, para compartilhar ex-
periências brasileiras de segu-
rança alimentar e social, apoio

e aprimoramento de projetos
locais, e o Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV/
AIDS – UNAIDS, com o objeti-
vo de auxiliar as políticas muni-
cipais para pessoas com HIV.

Destaca-se, ainda, a parceria
da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura – UNESCO –
com a Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia, com ob-
jetivo de proporcionar melhori-
as na área de TI e no acesso da
população à informação na ges-
tão da cidade de São Paulo.

Os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
da ONU foram referência para a
elaboração do Programa de Me-
tas da Prefeitura Municipal de
São Paulo 2017-2020 e, a par-
tir da lei municipal nº 16.817, o
município adota oficialmente a
Agenda 2030 para o  Desenvol-
vimento Sustentável da ONU 
como diretriz das políticas pú-
blicas da cidade.

Aprendiz Paulista oferece 121
oportunidades para estudantes das Etecs

O programa Aprendiz Paulis-
ta, gerenciado pela Secretaria do
Emprego e Relações do Traba-
lho (SERT), disponibiliza nesta
semana 121 oportunidades para
jovens entre 14 e 24 anos que
estudam nas Etecs do Centro
Paula Souza de todo o Estado.

O programa realiza o intermé-
dio gratuito entre o empregador
que está em busca de um técnico-
profissional e o estudante que de-
seja ingressar em sua profissão.

As vagas são disponibiliza-
das por empresas que se cadas-
tram no Emprega São Paulo de

forma gratuita e destinadas aos
alunos matriculados nos cursos
técnicos presenciais do Centro
Paula Souza.

Dentre as oportunidades dis-
poníveis estão Administração,
Serviços jurídicos e Cozinha.

Para se candidatar a essas e

outras oportunidades, basta
acessar o site, criar login e se-
nha, e informar os dados solici-
tados. Outras opções são o en-
viar o currículo pelo email
aprendizpaulista@emprego.sp.gov.br
e contatar o programa pelo what-
sapp (11) 9 6634-4251.

A taxa de informalidade en-
tre as pessoas que entraram no
mercado de trabalho atingiu
74,2% de 9,4 milhões de pes-
soas que começaram a trabalhar
no segundo trimestre. O valor
é muito maior do que os 39%
de informalidade em relação
ao número total de pessoas
empregadas no país, que são
91,2 milhões de ocupados. Os
dados foram divulgados na ter-
ça-feira, (13) pelo Departa-
mento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese).

 O saldo final foi de 600 mil
trabalhadores a mais no merca-
do de trabalho, passando de
90,6 para 91,2 milhões, na pas-
sagem do primeiro para o segun-
do trimestre de 2018. A rotativi-
dade, no entanto, continua alta:
8,8 milhões que estavam ocupa-
dos ficaram desempregados ou
saíram da força de trabalho, em
contraposição aos 9,4 milhões

Taxa de informalidade de
novos ocupados chega a 74%

em pesquisa Dieese
de inativos ou desocupados que
conseguiram trabalho.

A conclusão do Dieese é
que a maioria dessas pessoas
que entraram no mercado de
trabalho no segundo trimestre
ingressou em trabalhos precá-
rios: maior informalidade, me-
nor cobertura previdenciária,
ocupações típicas de uma eco-
nomia com baixo dinamismo
(especialmente para as mulhe-
res) e rendimentos inferiores
à metade do mercado de traba-
lho em geral.

“Mais do que o estreita-
mento das oportunidades para
os novos trabalhadores, o mo-
vimento descreve a falta de fô-
lego da economia brasileira para
proporcionar, no curto prazo, al-
ternativas mais estruturadas de
trabalho, devido à fraca recupe-
ração e a ausências de perspec-
tivas melhores para o próximo
período”, divulgou o instituto
de pesquisa.    (Agência Brasil)



Tesouro diz que 14 estados superam
limite de gastos com pessoal
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A Secretaria do Tesouro Na-
cional informou  na terça-feira
(13) que 14 estados superaram
o limite de gastos com pessoal
previsto na Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. A lei determina que
os estados não podem compro-
meter mais de 60% das receitas
com essas despesas.

De acordo com o Boletim
de Finanças dos Entes Subna-
cionais de 2018, divulgado
pelo Tesouro, os estados que
descumpriram a regra foram
Minas Gerais, Mato Grosso do
Sul, Rio Grande do Norte, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Mato Grosso, Sergipe, Acre,
Paraíba,  Roraima, Paraná, Bahia,
Santa Catarina e Alagoas.

No documento, o Tesouro

diz que os cálculos foram feitos
de acordo com o Programa de
Reestruturação e Ajuste Fiscal,
com ajustes para seguir “da me-
lhor forma possível, os concei-
tos e procedimentos do Manual
de Demonstrativos Fiscais
(MDF) e do Manual de Contabi-
lidade Aplicada ao Setor Públi-
co (MCASP)”

No entanto, a secretaria ob-
serva que há diferença nas me-
todologias de cálculo das des-
pesas com pessoal, sanciona-
das pelos tribunais de contas
estaduais. “Há diversos crité-
rios de apuração da despesa
com pessoal. Nesse sentido,
alguns estados, por exemplo,
não consideram em suas despe-
sas com pessoal algumas rubri-

cas importantes, como as despe-
sas com pensionistas, imposto
de renda retido na fonte e com
obrigações patronais”.

Para tentar padronizar as in-
formações, em março deste ano
a Secretaria do Tesouro Nacio-
nal firmou convênio com os tri-
bunais de contas estaduais. O
objetivo é que todos os estados
da Federação passem a usar os
mesmos parâmetros para atestar
o cumprimento, por exemplo, de
limites da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, como os gastos
com pessoal. Para a secretaria,
a falta de uma padronização di-
ficulta a comparação entre as
situações fiscais dos estados.

As restrições previstas na
Lei de Responsabilidade Fiscal

atingem estados que ultrapassam
o limite prudencial (46,55% da
receita corrente líquida de gas-
tos com pessoal). As restrições
são relacionadas à concessão de
reajustes (apenas os aumentos
determinados por contratos e
pela Justiça são autorizados), à
contratação de pessoal (exceto
reposição de funcionários na
saúde, na educação e na seguran-
ça), ao pagamento de horas-ex-
tras e à proibição de alterar es-
truturas de carreiras. Quem es-
toura o limite máximo também
fica proibido de contrair finan-
ciamentos, de conseguir garan-
tias de outras unidades da Fede-
ração para linhas de crédito e de
obter transferências voluntárias.
(Agencia Brasil)

O Ministro de Minas e
Energia, Moreira Franco, criti-
cou,  na terça-feira (13), o que
classificou como “excessiva”
cobrança de impostos na tarifa
de energia elétrica. Para o mi-
nistro, é preciso tornar o estado
mais eficiente e menos depen-
dente da cobrança de tributos
como o Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS).

“É incompreensível alguns
estados cobrarem 35%, 36%, de
ICMS sobre um bem que é funda-
mental para as pessoas. A energia
precisa ser barata, pois há muita
gente que a consome”, disse o
ministro ao participar, na sede da
Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), em Brasília, do
lançamento de um aplicativo
para celulares.

Para o ministro, é preciso
fazer com que a máquina
pública seja menos onerosa.
“Se cobramos 36% [de
ICMS] na conta de energia
elétrica; 35% sobre o [pre-
ço] do combustível; é para
manter uma máquina que, vi-
sivelmente, não está cum-
prindo com suas obrigações
essenciais”,  acrescentou
Franco, mencionando a cri-
se fiscal enfrentada por mui-
tos estados e municípios. “É
uma crise muito mais dura e
profunda que a federal. Isso
é fruto do mau uso dos re-
cursos recebidos”, comen-
tou o ministro, criticando o
aumento da al íquota do
ICMS sobre energia, com-
bustível e telecomunicações
a que alguns governantes re-
correm em tempos de crise.

Ele também defendeu que
o país passe por uma reforma
fiscal que não signifique au-
mento de impostos. “É o que
vem sendo feito desde [a pro-
mulgação] da Constituição
Federal, em 1988. Para mudar
esta lógica, temos que 
ter equilíbrio fiscal e respei-
to às pessoas, cobrando im-
postos justos, e não exorbi-
tantes”, defendeu o ministro.

Ao comentar sobre o apli-
cativo para celulares desen-
volvido pela Aneel, Moreira
Franco também cobrou mais
transparência do setor elétrico. “O
setor elétrico tem uma governan-
ça soviética: altamente autoritária;
de transparência muito
questionável e com sistemas de-
cisórios que não usam as ferra-
mentas democráticas  [disponí-
veis]”, declarou o ministro.

Para ele, o atual modelo
favorece que “um grupo extre-
mamente reduzido” de pesso-
as decida sobre o aumento dos
preços das tarifas de energia
elétrica. “O modelo de orga-
nização do sistema impõe 
que, a cada setembro,  a tarifa

Moreira Franco critica peso
dos tributos na conta de luz

aumente sem que as pessoas
saibam como e porque isto se
dá”, lamentou Franco, defen-
dendo a necessidade de que
“processos sejam revistos”.

“As pessoas têm o direito
de pagar um preço justo pelo
que consomem, mas o que ve-
mos no sistema elétrico não é
isso. A conta é indecifrável.
As pessoas não sabem o que
pagam; pagam por aquilo que
não consomem e, com exce-
ção dos grandes consumidores,
não têm acesso ao mercado li-
vre.  O  sistema  sequer  tem
condições de absorver os gan-
hos de produtividade de fontes
que tenham um custo mais
barato”, disse Moreira, defen-
dendo o debate sobre a neces-
sidade de revisão do modelo.

O aplicativo Aneel Consu-
midor promete ajudar os con-
sumidores a entender a com-
posição da conta de luz e faci-
litar a apresentação de recla-
mações, sugestões, elogios e
denúncias relacionados à qua-
lidade do serviço prestado pe-
las empresas concessionárias
e permissionárias.

Segundo o diretor-geral da
Aneel, André Pepitone  da
Nóbrega, o aplicativo  repre-
senta “um salto qualitativo” na
forma de dar mais transparên-
cia ao setor.

De acordo com Pepitone,
ajudar os consumidores a
compreender tudo o que está
incluso nos valores pagos pelo
fornecimento de energia pode
levar à redução da tarifa. “Uma
sociedade bem informada está
preparada para contribuir para
discutir, nos fóruns adequados,
os diversos itens que compõe
a tarifa de energia e contribuir
[na elaboração] das políticas
públicas”, disse Pepitone.

O aplicativo Aneel Consu-
midor já está disponível para
aparelhos móveis com siste-
mas IOS e Android. Segundo
Pepitone, novas funções para
a plataforma já estão sendo
desenvolvidas e devem ser
lançadas em breve, incluindo
um detalhamento dos impos-
tos e tributos que incidem na
conta de luz. À Agência Bra-
sil, Pepitone disse que a ex-
pectativa da agência é dispo-
nibilizar estas informações
até julho de 2019.

“Esta questão está previs-
ta para este segundo momento
porque teremos que identificar
o [percentual cobrado de] ICMS
nas 27 unidades da federação. E
planejamos apresentar também o
quanto se paga de PIS-Cofins
[Programas de Integração Soci-
al-Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social] e
CIP  nos municípios”, concluiu
o diretor-geral da Aneel. (Agen-
cia Brasil)

Volume de vendas do varejo
cai 1,3% em setembro

O volume de vendas do co-
mércio varejista teve queda de
1,3% em setembro, na compa-
ração com agosto, divulgou na
terça-feira (13) o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). O resultado repre-
senta uma perda de ritmo, depois
que as vendas subiram  2% no
mês anterior.

Segundo o IBGE, a média
móvel do trimestre encerrado
em setembro desacelerou de
0,5% para 0,1%. Os dados fazem
parte da Pesquisa Mensal do
Comércio e estão ajustados sa-
zonalmente.

Na série sem ajuste sazonal, a
comparação com setembro do ano
anterior mostra estabilidade, com
uma variação positiva de 0,1%. 

O terceiro trimestre de 2018
teve uma alta 1% em relação ao
mesmo período do ano passado,
e o ano de 2018 acumula alta de
2,3% na comparação com os
mesmos meses do ano anterior.

Nos últimos doze meses, o
comércio varejista acumula uma
alta de vendas de 2,8% no perí-
odo encerrado em setembro. No
ano fechado em agosto, a alta
havia sido de 3,3%. 

Combustíveis e mercados
Seis das oito atividades do

comércio varejista tiveram que-
da em setembro. A venda de
combustíveis e lubrificantes re-
cuou 2% em relação a agosto, e
a dos hipermercados, supermer-
cados, produtos alimentícios,

bebidas e fumo caiu 1,2%. Tive-
ram resultados positivos no vo-
lume de vendas os setores de
móveis e eletrodomésticos
(2%) e tecidos, vestuário e cal-
çados (0,6%).

O varejo ampliado, que inclui
todas as atividades do varejo co-
mum mais materiais de constru-
ção, veículos, motos, partes e
peças teve um recuo de 1,5% em
setembro ante agosto, mas cres-
ceu 2,2% em relação a setem-
bro de 2017. A alta foi a décima
sétima taxa positiva seguida na
comparação interanual. 

O volume de vendas dos ma-
teriais de construção teve queda
de 1,7% em setembro, na com-
paração com agosto. Já os Veí-
culos, motos, partes e peças teve

estabilidade, com variação nega-
tiva de 0,1%.

A queda de vendas em rela-
ção a agosto foi registrada em
16 das 27 unidades da federação.
A maior retração foi na Paraíba,
de -6,4%, e em Minas Gerais, de
-3,1%.

Entre os 11 estados que ti-
veram crescimento no volume
de vendas, os destaques foram
Rondônia, com 8,4%, Tocantins,
com 2,9%, e Acre, com 2,1%.

No comércio varejista am-
pliado, diminui para oito o nú-
mero de estados que tiveram re-
cuo no volume de vendas. Entre
essas unidade da federação es-
tão Paraíba (-4,9%), Rio de Ja-
neiro (-3,3%) e São Paulo (-
1,1%). (Agencia Brasil)

Futura ministra quer fiscalizar
recursos repassados a ONGs

Após mais uma reunião de
trabalho com o presidente elei-
to Jair Bolsonaro, na manhã des-
ta terça-feira (13), a futura mi-
nistra da Agricultura, deputada
federal Tereza Cristina (DEM-
MS), questionou o resultado de
projetos coordenados por orga-
nizações não-governamentais
(ONGs) com uso de dinheiro
público. Em geral, são recursos
provenientes da arrecadação de
multas por crimes ambientais.
Ela concedeu entrevista coleti-
va na sede da Frente Parlamen-
tar da Agropecuária (FPA), em
Brasília, na qual também co-
mentou a reestruturação que fará
no ministério.

“Se tem dinheiro, e é dinhei-
ro público, a gente precisa saber
se tem resultado”, afirmou a de-
putada, que disse ter ficado “es-
pantada” com as cifras do setor.
“Eu sabia que era grandioso, mas
não tão grande. Temos mais ou
menos R$ 15,3 bilhões em mul-
tas em cima do setor agropecu-
ário. Um percentual desses re-
cursos vai para essas ONGs, mas
vai para quê, para melhorar o quê,
qual a utilidade desses projetos,
eles vão mesmo para recupera-

ção?”, questionou. 

Falta de resposta
Segundo ela, uma das princi-

pais queixas do setor produtivo do
agronegócio é a falta de resposta
nos processos de licenciamento
ambiental. Na opinião da deputa-
da, esses procedimentos têm tido
análises subjetivas e se prolongam
por prazos indefinidos. 

“Vai um fiscal fala uma coi-
sa, depois de dois meses, vai
outro fiscal e fala outra. Temos
que ter clareza das licenças, a
fiscalização tem que ser menos
subjetiva. A outra coisa é a data.
Se você pede uma licença, de-
pendendo do grau de complexi-
dade desses projetos, você tem
que ter 30, 60, 90 dias, o tempo
necessário para que o empreen-
dimento seja estudado, que dê
garantias e segurança a quem vai
empreender e ao meio  ambien-
te, mas não pode ficar lá dois
anos”, criticou. 

A futura ministra disse que
pretende conversar em breve
com o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, para tentar avan-
çar na tramitação do projeto de
lei que cria uma nova lei geral

de licenciamento ambiental no
país (PL 3.729/04). A medida,
uma das mais polêmicas em tra-
mitação na Casa, visa a simplifi-
car procedimentos para a con-
cessão de licenças e reduzir pra-
zo para que os órgãos ambien-
tais decidam sobre projetos e
empreendimentos agrícolas e de
infraestrutura.

PL dos agrotóxicos
Defensora do Projeto de Lei

6.299/02, que flexibiliza as re-
gras de utilização de agrotóxicos
no país, conhecido como PL do
Veneno, Tereza Cristina afirmou
que a votação da matéria caberá
ao Congresso Nacional, mas
classificou a iniciativa como
uma modernização para o setor.

“O legislativo é que vai votar
o que ele acha que deve ser vo-
tado. Sei que, sem agrotóxico,
não vai se produzir em escala
nesse país. Hoje, na nossa agri-
cultura tropical, é impossível.
(...) Se a gente não fizer a nova
lei, não vão entrar os novos [de-
fensivos agrícolas]. Essa é a di-
ferença, nós precisamos de uma
lei, para que a fila [de aprovação]
ande e esses produtos novos

cheguem aqui”, argumentou. 
O PL foi aprovado em junho

por uma comissão especial pre-
sidida pela própria Tereza Cris-
tina na Câmara e ainda precisa
passar pelo plenário. O relató-
rio prevê que pesticidas possam
ser liberados pelo Ministério da
Agricultura, mesmo se órgãos
reguladores, como Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama) e Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
não tiverem concluído suas aná-
lises. Nesse caso, os produtos re-
ceberão um registro temporário,
desde que tenham especificações
idênticas em pelo menos três dos
37 países da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

“Precisamos de produtos
mais modernos para deixar pro-
dutos de fora que a gente desco-
nhece como são feitos. Hoje,
existe muito contrabando na
área de defensivos agrícolas e,
enquanto isso, estamos com a
fila parada, impedindo que pro-
dutos entrem [no país] de manei-
ra oficial”, acrescentou.  
(Agencia Brasil)

Eletrobras tem prejuízo de
R$ 1,6 bi no terceiro trimestre

A Eletrobras registrou pre-
juízo líquido de R$ 1,613 bi-
lhão no terceiro trimestre des-
te ano, depois do lucro líquido
de R$ 550 milhões em igual
período de 2017. O resultado,
de acordo com balanço divul-
gado na noite dessa segunda-
feira (12) pela companhia, foi
impactado principalmente  pe-
las reservas para imprevistos
no montante de R$ 2,201 bi-
lhões, com destaque para R$
1,518 bilhão de empréstimos
compulsórios. O segmento de
distribuição também contri-
buiu negativamente, registran-
do prejuízo de R$ 998 milhões
no terceiro trimestre.

Os segmentos de geração e
de transmissão apresentaram
lucro de R$ 832 milhões e R$

103 milhões no período, res-
pectivamente.

Há ainda R$ 2,8 bi de pas-
sivo, referentes à venda das dis-
tribuidoras Cepisa, Ceron, Boa
Vista Energia e Eletroacre, que
poderão ser revertidos no
quarto trimestre, destacou a
empresa.

No resultado acumulado de
nove meses, a Eletrobras apre-
sentou um lucro líquido de R$
1,275 bilhão, em comparação
com R$ 2,272 bilhões nos
nove meses de 2017. Os seg-
mentos de geração e transmis-
são apresentaram lucro de R$
2,518 bilhões e R$ 1.629 bi-
lhão, respectivamente, enquan-
to o segmento de distribuição
apresentou prejuízo de R$
2,002 bilhões. (Agencia Brasil)

Estudantes de escola pública criam
dicionário de línguas indígenas

Mba’éichapa significa olá na
língua indígena guarani. Foi esse
simples cumprimento que inspi-
rou o projeto Dicionário Indíge-
na Ilustrativo: resgatando as lín-
guas ofaié e guarani. Estudantes
do 6°ano do ensino fundamental
da Escola Municipal Antônio
Henrique Filho, de Brasilândia
(MS) produziram um dicionário
com ilustrações próprias das duas
línguas. O livro chegou a ser dis-
tribuído nas escolas do municí-
pio e para a biblioteca da cidade. 

O Dicionário Indígena Ilus-
trativo é um dos premiados no
Desafio Criativos da Escola, cu-
jos vencedores foram anunciados
nesta terça-feira (13). 

Segundo os estudantes, há
apenas cinco falantes da língua
ofaié. Os mais jovens não chega-
ram a aprender o idioma. O pro-
jeto começou quando a profes-
sora de história da escola, Mar-
ciana Santiago de Oliveira, ouviu
dois estudantes indígenas se cum-

primentando. 
“Os alunos indígenas estudam

à tarde, pela dificuldade para se
deslocarem até a escola. Eu sem-
pre dei aula de manhã, quando
mudei para a tarde, a presença
deles foi novidade para mim. Eles
falaram essa palavra e eu achei
interessante”, disse. Ela se apro-
ximou do grupo e começou a con-
versar sobre o idioma. O assunto
foi novidade também para os alu-
nos não indígenas, que já convi-
viam com os colegas, mas que
não conheciam a cultura deles. 

A ideia de criar um dicioná-
rio dos idiomas foi construída em
conjunto com os estudantes, a
partir dos relatos deles. 

Tânia Rodrigues da Silva Lins,
13 anos é uma das estudantes que
faz parte do projeto. Ela é da et-
nia Ofaié, mas, como os demais
jovens, não chegou a aprender o
idioma. “A gente não tem muita
oportunidade de resgatar a cultu-
ra e levar para fora. Achei muito

legal”, diz. Ela fez entrevistas
com quem ainda fala o idioma na
aldeia, uma dessas pessoas, a pró-
pria avó, Neuza da Silva, 57 anos. 

“Para mim o idioma é difícil,
eu nasci falando português. Mi-
nha avó, é a mais antiga da aldeia,
às vezes ela tenta ensinar a gente
e às vezes a gente aprende, mas
ela tem vergonha de falar”, diz. 

O projeto envolveu tanto os
indígenas com as entrevistas e es-
colhas de palavras, quanto os não
indígenas que se interessaram por
aprender um pouco das duas línguas.
Os alunos produziram ainda um ví-
deo. Agora, pretendem oferecer ofi-
cinas nos colégios da cidade sobre
o material que produziram. “A his-
tória, se não for para transformar a
nossa realidade, não faz sentido”, diz
a professora que se emociona ao
contar das atividades. 

Premiação 
O Desafio Criativo da Escola

celebra e premia projetos prota-

gonizados por crianças e jovens
de todo o país que, apoiados por
seus educadores e educadoras,
estão transformando as escolas,
comunidades e municípios. As
equipes premiadas recebem R$
1,5 mil e os educadores respon-
sáveis por equipe, R$ 500. O prê-
mio é parte do programa Criati-
vos na Escola da organização não
governamental Instituto Alana. 

“A premiação é uma estratégia
para valorizarmos não só os 11 pro-
jetos selecionados, mas principal-
mente este movimento de crianças
e jovens que estão pensando criti-
camente suas realidades e desenvol-
vendo projetos de transformação
social”, diz um dos coordenadores
do programa Criativos da Escola
Gabriel Maia Salgado. “Mesmo em
contextos políticos e sociais adver-
sos, os estudantes vêm construindo
transformações e, inclusive, pres-
sionando escola, comunidade e a
própria gestão pública para traba-
lharem juntos”. (Agencia Brasil)

A cotação da moeda norte-
americana encerrou o pregão da
terça-feira (13) em alta de
1,98%, cotada a R$ 3,8313 para
venda. O dólar mantém a tendên-
cia de alta com o fechamento de
ontem também em valorização
de 0,55%.  

Na última sexta-feira (9), a
moeda fechou com uma série acu-
mulada em queda, cotada a R$
3,7350. O Banco Central seguiu
com as ofertas tradicionais de swaps

Dólar fecha em alta,
cotado a R$ 3,83

cambiais, sem leilões extraordiná-
rios de venda futura do dólar.

O  Ibovespa, índice da B3,
bolsa de valores de São Paulo,
fechou esta terça-feira em bai-
xa de 0,71%, com 84.914 pon-
tos. Os papéis das grandes empre-
sas, chamadas de blue chip, acom-
panharam a tendência, com Petro-
bras encerrando com queda de
4,03%, Bradesco com menos
1,80% e Itaú com desvalorização
de 0,37% . (Agencia Brasil)
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Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 14 de novembro de 2018Página 4

O Palácio do Planalto anun-
ciou  na terça-feira (13) que a
União será responsável pela ad-
ministração do sistema prisional
de Roraima. Denominado
“Acordo de Cooperação”, a
transferência dos poderes de
gestão administrativa, financei-
ra e orçamentária do governo
estadual para o federal deverá
ocorrer em até dois dias, segun-
do o Gabinete de Segurança Ins-
titucional da Presidência. Além
de penitenciárias, o sistema so-
cioeducativo de Roraima tam-
bém será gerido pela União até
o dia 31 de dezembro de 2018.

Na semana passada, a Procu-
radoria-Geral da República solici-
tou ao presidente Michel Temer uma
intervenção no estado. O acordo ce-
lebrado na tarde de hoje contou com
a presença de Temer, da governa-

dora Suely Campos e de minis-
tros da área de segurança do go-
verno federal.

Segundo o GSI, o adminis-
trador do sistema prisional será
Paulo Rodrigues da Costa, atu-
almente corregedor-geral do
Departamento Penitenciário
Nacional. Já o coordenador-ge-
ral do Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo Gui-
lherme Astolfi Caetano Nico
será responsável por comandar
o sistema socioeducativo do es-
tado, que cuida de medidas pu-
nitivas a crianças e adolescentes
em conflito com a lei.

“Pelos termos do Acordo, o
governo de Roraima designará
por ato próprio, em até 48 ho-
ras, servidores indicados pela
União como administradores
dos sistemas prisional e socio-

educativo do Estado, com pode-
res para ordenar despesas, requi-
sitar documentos, ter acesso a
processos de contratação, paga-
mentos e praticar quaisquer atos
necessários à gestão e adminis-
tração das unidades prisionais e
de internação socioeducativa”,
informou o governo.

A intervenção “urgente” no
sistema penitenciário do estado
foi solicitada a Temer pelos mi-
nistérios públicos Federal e lo-
cal na última quarta-feira (7). Já
a Procuradoria-Geral de Roraima
havia negado a necessidade do
decreto, classificando a medida
e “extrema” e “injustificável”.

Em janeiro de 2017, uma re-
belião na Penitenciária Agríco-
la de Monte Cristo (Pamc) ter-
minou com o massacre de 33
detentos. Desde o início deste

ano, a Justiça estadual bloqueou
recursos do Fundo Penitenciá-
rio Nacional que seriam desti-
nados somente à construção de
um novo presídio. Autores do
pedido, o MPF e o Ministério
Público de Roraima pediram que
o presídio em funcionamento
atual também fosse contempla-
do com os recursos.

No último dia 25, os gover-
nos federal e do estado fecha-
ram um acordo que permitiu a
liberação de R$ 17 milhões
para a reforma da penitenciária
em caráter urgente, além da
construção de um presídio de
segurança máxima. A obra de-
verá ser objeto de relatórios
mensais que serão repassados
ao governo federal e aos minis-
térios públicos federal e do es-
tado. (Agencia Brasil)

O presidente eleito Jair
Bolsonaro disse  na terça-fei-
ra (13) que a pasta do Trabalho
será mantido com o status de
ministério. A afirmação ocor-
re depois de ele ter anunciado
que a pasta seria extinta. “Vai
continuar com o status de mi-
nistério, não vai ser secreta-
ria”, disse o presidente eleito
depois de visitar o Superior
Tribunal Militar (STM).

Mais cedo durante visita ao
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Bolsonaro afirmou que
a estrutura do ministério será
absorvida por outra pasta, mas
não indicou qual.

“Eu não sei como vai ser,
está tudo com Onyx Lorenzo-
ni [ministro extraordinário da
transição] e mais algumas pes-
soas que trabalham nessa área,
e temos tempo para definir”,
disse o presidente eleito. “A

Bolsonaro vai manter
Trabalho com status

de ministério
princípio é o enxugamento do
ministério, ninguém está me-
nosprezando o Ministério do
Trabalho, está apenas sendo ab-
sorvido por outra pasta.”

Bolsonaro negou que o Mi-
nistério do Trabalho será agre-
gado à Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços (MDIC) no fu-
turo Ministério da Economia.
“Indústria e comércio está lá no
superministério do Paulo Gue-
des, botar mais o Trabalho lá
acho que fica muito pesado.”

O presidente eleito deixou
o STF e seguiu de helicóptero
até o Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB), em Brasília,
onde está a equipe de transição
para o novo governo. De acor-
do com assessores, ele ficou
apenas alguns minutos no lo-
cal e foi para o apartamento
funcional na Asa Norte. (Agen-
cia Brasil)

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) man-
teve na terça-feira (13) decisão
individual do ministro Edson
Fachin que enviou para a primei-
ra instância da Justiça Federal
denúncia feita pelo Ministério
Público Federal (MPF) contra o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e outros integrantes do PT
por organização criminosa. Na
decisão, os investigados que não
têm foro privilegiado passaram
a responder às acusações fora da
Corte Suprema. 

Por unanimidade, o colegia-
do discordou da argumentação
feita pelos advogados de Lula,
que queriam a permanência da
denúncia no STF em função da
presença da senadora Gleisi
Hoffmann (PT-PR) no inquéri-
to. Para a defesa, Gleisi tem foro
privilegiado, e os demais inves-

STF mantém denúncia
contra Lula na Justiça

Federal no DF
tigados também deveriam res-
ponder aos fatos no Supremo.

Segundo a denúncia, em se-
tembro do ano passado, todos
foram acusados pelo então pro-
curador-geral da República, Ro-
drigo Janot, de praticar “uma
miríade [quantidade grande e in-
determinada] de delitos” na ad-
ministração pública durante os
governos de Lula e de Dilma
Rousseff, somando R$ 1,4 bi-
lhão em prejuízo para os cofres
públicos.

Em março, ao determinar o
desmembramento do processo,
Fachin atendeu parcialmente ao
pedido do MPF, embora não te-
nha enviado todos os processos
contra pessoas sem foro privi-
legiado para o juiz Sergio Moro,
da 13ª Vara Federal de Curitiba,
como queriam os procuradores.
(Agencia Brasil)

Witzel anuncia mais titulares
 de secretarias e órgãos

O governador eleito Wilson
Witzel anunciou na terça-feira
(13) o nome de mais sete titula-
res de secretarias e órgãos de
governo. Como prometido duran-
te sua campanha, a Secretaria de
Segurança foi extinta, dando lu-
gar a duas secretarias, da Polícia
Militar e da Polícia Civil.

Para a recém  criada Secre-
taria de Governança, que substi-
tui a Casa Civil, foi escolhido

José Luís Cardoso Zamith. A
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Geração de Em-
prego e Renda, que substitui a
Secretaria do Trabalho, será co-
mandada pelo advogado Lucas
Tristão.

A Secretaria da Polícia Civil
será comandada pelo delegado
Marcus Vinícius Braga. A Secre-
taria da Polícia Militar terá à fren-
te o coronel Rogério Figueiredo

de Lacerda. A Secretaria de Defe-
sa Civil e o Corpo de Bombeiros
continuarão sob o comando do
coronel Roberto Robadey Jr.

Também foram anunciados
os nomes do futuro controlador-
geral do Estado, que será o dele-
gado da Polícia Federal Bernar-
do Cunha Barbosa, e do procura-
dor-geral do Estado, o advogado
e atual integrante dos quadros da
PGE Marcelo Lopes da Silva.

Com o anúncio desta terça-
feira, já são 11 os novos titula-
res de órgãos do futuro gover-
no. Witzel havia divulgado na
semana passada os nomes dos
secretários de Governo, Gutem-
berg de Paula Fonseca; de Turis-
mo, Otavio Leite; do diretor-pre-
sidente do Rio Previdência, Sér-
gio Aureliano, e do diretor do
Procon, Cássio Coelho. (Agen-
cia Brasil)

Operação Anjos da Lei já prendeu
 166 pessoas em todo o país

Em seu primeiro dia de ação,
a operação Anjos da Lei, que
combate o tráfico de drogas na
proximidade de escolas ou den-
tro delas, deteve 166 pessoas
até o meio da tarde desta ter-
ça-feira (13), segundo balanço
parcial divulgado pela Secreta-
ria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo. 

A operação é coordenada
pelo Conselho dos Chefes de
Polícia Civil, e conta com a

participação de todos os esta-
dos do país e Distrito Federal.
Das 166 pessoas detidas, 29
eram foragidos; 74 foram pre-
sos em flagrante; 42, por man-
dado; e 21 adolescentes foram
apreendidos.

Também foram apreendidos
sete veículos, 16 armas, 24 ce-
lulares, 14 aparelhos eletrôni-
cos, R$ 8,4 mil, 715 gramas de
maconha, 321 de cocaína 678
de crack, e quatro unidades de

ecstasy.
“Esse tipo de tráfico é ex-

tremamente doloso porque,
além de ter a questão das dro-
gas tem também a questão da
infância, tem a questão da ju-
ventude. Toda sociedade é al-
cançada por esse tipo de ativi-
dade criminosa e dolosa nas
proximidades das escolas. Isso
afeta não são os nossos jovens,
mas todo o nosso futuro”, des-
tacou o ministro da Segurança

Pública, Raul Jungmann.
Em São Paulo, participam

cerca de mil policiais dos depar-
tamentos do Interior (Deinter),
do Departamento da Grande São
Paulo (Demacro) e da Capital
(Decap). Em Jundiaí, na região
de Campinas, aproximadamente
4 mil pinos de crack  foram
apreendidos a cerca de 100 me-
tros de duas escolas. Um ho-
mem foi preso em flagrante pelo
crime. (Agencia Brasil)

Imobel Participações Societárias S. A.
CNPJ nº 53.595.260/0001-13 - NIRE 35300099036

Edital de Convocação Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem no dia 20/11/2018, 
às 10 horas, na sede da companhia, Rua Octávio Zampirollo, 
270-A, SP/SP, para deliberar sobre: Ordem do dia: Eleição dos 
membros do conselho de administração para cumprir mandato 
até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. São Paulo, 09/11/2018. 
Ricardo de Almeida Pimentel Mendes - Diretor.    (10-13-14)

Coest Construtora S.A.
Companhia Aberta - C.N.P.J. nº 61.104.717/0001-78

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, nos escritórios de contabilidade, na Rua Cirene Jorge Ribeiro, 
397 - Vila Salete, São Paulo, SP, os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, correspondentes aos 
exercícios sociais findos em 31.12.2014; 31/12/2015; 31/12/2016 e 31/12/2017. São Paulo, 09 de novembro de 
2018. Marleine Serra Guimarães - Presidente do Conselho de Administração. 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0029668-61. 
2010.8.26.0100 (USUC 672) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara 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) Ana Miguel 
Bastos dos Santos, Lazinho Campoi, Mary dos Santos Baitelo, 
José Baitelo, Dirceu dos Santos, Cleide dos Santos, Rubens 
dos Santos, Jacinta Campoi dos Santos, Nelson dos Santos, 
Marlene de Fátima Soares dos Santos, Carlos dos Santos, 
Anai Baitelo, Aldrey Baitelo, Nadia Baitelo Kawan, Kaisar 
Kawan, Francisca Alves dos Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus côn-
juges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fer-
nando Silveira Fabbri e Elizabeth Borges Fabbri, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 
o imóvel localizado na Rua Lácio,nº119 27ºSubdistrito Tatua-
pé-São Paulo SP, com área de 142,25 m², contribuinte nº 
055.162.0032-6,alegando posse mansa e pacífica no prazo le-
gal.Estando em termos, expede-se o presente edital para cita-
ção 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. [13,14] 
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Areias Brancas Empreendimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 03.162.362/0001-77 - NIRE 35.300.171.420
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos 31/10/2018, às 11h, na sede social, Rua Petrópolis, 542, Sumaré, São Paulo/SP. Quorum: Presente a totalidade dos acionistas, 
representados pelo seu procurador José Inácio Cortellazzi Franco, convocados por anúncio fixado na sede da empresa, com a antecedência legal. Mesa: 
Presidente: Evani Kuperman Franco; Se cre tária: Ioshiko Mitsuushi Taminato. Resoluções aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes: 
a) Redução do capital social da Sociedade em R$ 191.814,00, passando-o de R$ 923.064,00 para R$ 731.250,00, o que implicará, também, no cancela-
mento de 191.814 ações do capital social e se dará mediante a devolução aos acionistas, na proporção de suas participações, de todos os seus direitos, 
vantagens e obrigações reconhecidas às frações ideais dos bens imóveis assim descritos no item 3.1.3 do Anexo II da Ata de Assembleia Geral de Constitui-
ção da sociedade, realizada em 30/04/99: “3.1.3. A fração ideal de terreno correspondente à casa nº 09, que se localiza na Avenida Mãe Bernarda, 1.395, 
no “Condomínio Areias Brancas I”, Praia de Juqueí, São Sebastião/SP (registrado sob o registro R10, como 1/14 avos do imóvel constante da Matrícula 
39.128, ficha 4 verso, do Livro 2, Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Sebastião/SP) e os direitos sobre a fração ideal de 
1/19 do imóvel situado na Avenida Mãe Bernarda, 1.548, no “Condomínio Areias Brancas III” - Área de Lazer, Praia de Juqueí, São Sebastião/SP. (registrado 
sob o registro R9, na proporção de 1/19 avos do imóvel constante da Matrícula 40.090, ficha 02, do Livro 2, Registro Geral do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de São Sebastião/SP)”. b) Alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O 
Capital da companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 731.250,00, dividido em 731.250 ações sem valor nominal, sendo todas ordinárias 
nominativas”. c) Outros assuntos de interesse da sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, tendo-se 
antes, feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes. São Paulo, 31/10/2018. Evani Kuperman Franco 
- Presidente; Ioshiko Mitsuushi Taminato - Secretária. 

BUTIÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.898.362/0001-28-NIRE N° 35.300.316.177

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: No dia 12 de novembro de 2018, às 9:00 horas, na sede da sociedade, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n° 14.171, 15º andar. MESA: Presidente, Michael Leon 
Schmulian; Secretário, Virgilio Borba. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do art. 
124, § 4º, da Lei n° 6.404/76, face à presença do único acionista da Companhia, conforme assinaturas constan-
tes do livro de Presença de Acionistas. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas as seguintes matérias: (1) a lavratura 
da ata sob a forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130, § 1º, da Lei n° 6.404, de 1976; (2) considerando 
que o montante do capital social se mostra excessivo diante das reais necessidades de recursos financeiros para 
o custeio das atividades da Companhia, a redução do capital social de R$244.311.330,00  (duzentos e quarenta 
e quatro milhões, trezentos e onze mil, trezentos e trinta reais) para R$ 226.611.330,00 (duzentos e vinte e seis 
milhões, seiscentos e onze mil, trezentos e trinta reais) mediante o cancelamento de 17.700.000 (dezessete 
milhões e setecentas mil) ações ordinárias com a restituição ao único acionista Alumina Limited do Brasil S.A., 
em dinheiro, do valor de R$ 17.700.000,00 (dezessete milhões e setecentos mil reais), a ser feita na forma da lei; 
(3) em consequência da resolução ora aprovada, aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social, que passará 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 226.611.330,00 (duzentos e vinte seis mi-
lhões, seiscentos e onze mil, trezentos e trinta reais) dividido em 226.611.330 (duzentos e vinte e seis milhões, 
seiscentos e onze mil, trezentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00 (um real) 
cada”; (4) determinar à diretoria que proceda à publicação desta ata na forma prevista no artigo 174 da Lei n° 
6.404, de 1976, e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. ENCERRAMENTO: Às 10:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da Assembleia. ASSINATURAS: 
Michael Leon Schmulian, presidente da assembleia, Virgílio Borba, secretário, ALUMINA LIMITED DO BRASIL 
S.A., Michael Leon Schmulian, diretor.

Areias Brancas  
Empreendimentos e Participações S.A. 

CNPJ/MF nº 03.162.362/0001-77 - NIRE 35.300.171.420
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os Acionistas a se reunirem em AGE dia 31/10/18, às 
11h, na sede social à Rua Petrópolis, 542, Sumaré, SP/SP. Ordem do 
dia: a) Redução do capital social em R$ 191.814,00, passando de R$ 
923.064,00 para R$ 731.250,00, o que implicará, também, no cance-
lamento de 191.814 ações do capital social e se dará mediante a de-
volução aos acio nis tas, na proporção de suas participações, de todos 
os seus direitos, vantagens e obrigações reconhecidas às partes ideais 
dos bens imóveis assim descritos no item 3.1.3 do Anexo II da Ata de 
As sem bleia Geral de Constituição da socie da de, por seu valor Contábil 
atual (R$191.814,00): “3.1.3) A fração ideal de ter reno correspon-
dente à casa 09, que se localiza na Avenida Mãe Bernar da, 1.395, no 
“Condomínio Areias Brancas I”, Praia de Juqueí, São Sebas tião/SP e os 
direitos sobre a fração ideal de 1/19 do imóvel si tua do na Avenida Mãe 
Bernarda, 1.548, no “Condomínio Areias Brancas III” - Área de Lazer, 
Praia de Juqueí, São Sebastião/SP”. b) Alte ração do Artigo 5º do Esta-
tuto Social. c) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

São Paulo, 19/10/18
Evani Kuperman Franco - Diretora

Associação Brasileira do Programa de
Ajuda Humanitária Psicológica - ABRAPAHP

CNPJ nº 13.551.441/0001-23
Edital de Convocação - Rerratifi cação

Na publicação do edital de convocação nos jornais “Diá-
rio Ofi cial do Estado e O Dia SP” em suas edições do dia 
31/10/2018, por um lapso foi publicada com a data da as-
sembleia errada, onde se lê: 17/11/2018 leia-se: 04/12/2018. 
Reinaldo Franco - Presidente.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019577-85.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da 
Lei, FAZ SABER a(o) ANDREZA CANOLA, PF 309.807.678-06 e PAULO HENRIQUE SANTOS ALVARISA, CPF 
091.463.388- 02, que Associação Protetora Infância Província de São Paulo, ajuizou ação pelo Procedimento Comum 
para cobrança de R$ 3.931,74 (Junho/2016), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais prestados a 
R.H.C.A não adimplidos. Estando os requeridos em local incerto e/ou não sabido foi determinado a citação por EDITAL 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do p resente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                         [13,14] 
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Edital de 1° e 2° Praça de bem imóvel e de intimação do executado SANTO FELTRIN COMERCIO DE
MOTOCICLETAS LTDA (CNPJ n° 00.414.868/0001-38) na pessoa de seu representante legal, e SANTO
FELTRIN NETO (CPF nº 056.947.888-00). O Dr. Felipe Poyares Miranda, MM Juiz de Direito da 16º Vara Civel
do Foro Central da Comarca da Capital/SP, na forma da Lei. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1° e
2° Leilão/Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam que, por esse r. Juízo
processam-se os autos da ação de Execução DE Titulo Extrajudicial, ajuizada por JUCELINO BANDEIRA
FIRMINO BORGES DE BRITO, Processo n° 1078888-35.2015.8.26.0100, tendo sido designada a venda do
bem abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir: O bem será vendido no estado em que se
encontra e o leilão será realizado por meio eletrônico, e presencial, com fulcro nos artigos 886 a 903 do Código
de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e artigo 250 e seguintes das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do portal www.allianceleiloes.com.br. A Praça 1ª terá início no
dia 04/02/2019 às 13:00 horas e término dia 07/02/2019 às 13:00 horas onde serão aceitos lances de
interessados previamente cadastrados no site www.allianceleiloes.com.br; Não havendo lance superior ou
igual ao valor da avaliação em 1ª Praça, fica desde já designado para início da 2ª Praça o dia 07/02/2019 às
13:01 horas que se estenderá por no mínimo vinte dias e se encerrará em 28/02/2019, às 13:00 horas.
Em segundo leilão/praça a arrematação poderá se dar por qualquer valor, ainda que inferior a avaliação e
desde que não se trade de inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos indices
adotados pelo TJSP desde o laudo), na forma do art. 13 do provimento CSM 1625/2009 ou de 80% (oitenta
por cento) do valor de avaliação atualizada, caso se trade de imóvel de incapaz, não sendo aceito em
hipótese alguma lance vil, de acordo com o art. 891, § único do Novo CPC. Os leilões serão conduzidos pelo
Leiloeiro Público Oficial Sr° Cláudio Sousa dos Santos, matriculado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo JUCESP, sob o n° 857. Os lances poderão ser ofert ados pela lnternet, por meio do site
www.allianceleiloes.com.br - Gestor Oficial, ou de forma presencial na Rua Tabatinguera, 140, 11º andar, sala
1.114, centro/SP. Correrão pôr conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse
do bem, bem como, as despesas com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários, exceto débitos
fiscais e tributários gerados pelo imóvel, que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do parágrafo
único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro) horas após o encerramento do praça/ciência da
liberação do lance condicional, por meio de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, com a
comprovação do efetivo pagamento do valor da arrematação e da comissão será assinado o auto de
arrematação, caso não sejam efetuados os depósitos o gestor comunicará, imediatamente, o fato ao Juízo,
informando também os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação judicial,
sem prejuízo, se o caso, da aplicação da sanção prevista no art. 695 do CPC. O arrematante deverá pagar
ainda a Alliance Leilões Gestor Judicial, no mesmo prazo, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem, conforme disposição expressa do artigo 24, parágrafo
único do Decreto-Lei 21.981/32, e art. 17 do provimento CSM 1.625/2009, por meio de deposito bancário em
nome de Cláudio Sousa dos Santos – CPF 073.919.578-60, Banco Bradesco Agência: 0095, Conta Corrente:
171.261-6, não estando a referida comissão incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias a
vontade do arrematante e deduzidas as despesas incorridas. Se o leilão for diversos bens o houver mais e um
laçador, terá preferência aquele que se propuser a arremata-los todos, em conjunto, oferecendo para os bens
que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao maior lance que, na
tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para ele. Descrição do bem: Prédio comercial
e residência, que recebeu os nºs 1.732 e 1.734 para os salões comerciais pela Av. Dr. Heitor Penteado e 876
e 880 para os residenciais pela rua Pero Lopes, no Jardim Campinas, medindo o terreno inclusive a área
edificada a que corresponde ao lote 8, da quadra 2, 12,25m de frente, igual medida nos fundos por 34,50mm
da frente aos fundos, de ambos os lados, com a área total de 422,60m², confrontando em sua integralidade
com o parque de Portugal, transcrição nº 58.403. Objeto da matricula 13651 do 2º CRI de Campinas.
Avaliação R$ 1.400.000,00 (05/2018), valor que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP. Conforme Av. 16/13.651- Por instrumento particular datado de 12/06/2011,
consta como credor fiduciário o Banco Yamaha Motors do Brasil S/A, foi emitida pela devedora em favor do
credor fiduciário a cédula de crédito bancário para 25 de abril de 2031. Consta do Av.17/13651 – penhora
exequenda. Do Pagamento Parcelado – Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento
parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: claudio@allianceleiloes.com.br (Art. 895, I e II,
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO
DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução
em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). Adjudicação - Na hipótese de adjudicação do bem
pelo exeqüente, este ficará responsável pelo pagamento da comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial,
que nesse caso será de 5% (cinco por cento). Remição da Execução ou Acordo - Se o(s) executado(s), após a
publicação do Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de adjudicado ou alienado o bem, deverão
apresentar até a data e hora designados para o praça, a guia comprobatória do referido pagamento,
acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto a remição da execução ou celebração do
acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverão o(s) executado(s)
pagar a importância devida atualizada, acrescida de juros, custas processuais, honorários advocatícios e a
comissão devida ao Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre da avaliação. A publicação deste
Edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais dos executados e dos respectivos patronos. Dos autos,
não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma
da Lei. São Paulo/SP, 12 de novembro de 2018. Felipe Poyares Miranda – Juiz de Direito
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Tríplice Coroa Havaiana
começa com vitória brasileira
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O carioca Jeronimo Vargas e o catarinense Mateus Herdy passaram juntos na bateria que abriu o Hawaiian Pro e o paulista Victor Bernardo fez os recordes da segunda-feira em Haleiwa

Jeronimo Vargas (RJ)

Uma dobradinha brasileira
abriu a Tríplice Coroa Havaiana
de ondas de 4-6 pés em Haleiwa
Beach, na ilha de Oahu. O cari-
oca Jeronimo Vargas venceu a
primeira bateria do QS 10000
Hawaiian Pro, com o catarinen-
se Mateus Herdy passando em
segundo lugar. Doze sul-ame-
ricanos competiram na pri-
meira  fase  e  mais  t rês  se
classificaram, o paulista Vic-
tor Bernardo fazendo os re-
cordes do dia – nota 8,33 e
15,70 pontos, o carioca Lucas
Silveira e o argentino Santia-
go Muniz. Mais oito entram
na segunda fase e onze brasi-
leiros estão entre os cabeças
de chave que só estreiam na ter-
ceira rodada, já disputando va-
gas para as oitavas de final da
penúltima etapa do WSL Quali-
fying Series 2018 no Havaí.

O número 1 é o paulista Fi-
lipe Toledo, que vai defender o
título do Hawaiian Pro conquis-
tado no ano passado e o número
2 é o potiguar Italo Ferreira. Ou-
tros cinco titulares da “seleção
brasileira” do CT também estão
nesta lista da terceira fase, os
catarinenses Willian Cardoso,
Yago Dora e Tomas Hermes, o

pernambucano Ian Gouveia e o
paulista Jessé Mendes. Filipe,
Italo e Willian, já estão garanti-
dos no World Surf League
Championship Tour de 2019,
mas os outros tentam confirmar
suas permanências no encerra-
mento da temporada no Havaí.

Completam a relação de ca-
beças de chave do Brasil, os qua-
tro que defendem vagas no gru-
po dos dez indicados pelo QS
para a elite dos top-34 do CT, o
paranaense Peterson Crisanto
em quinto lugar, o paulista Dei-
vid Silva em sexto, o potiguar
Jadson André em sétimo e o ca-
tarinense Alejo Muniz em déci-
mo no ranking, que no momen-
to está garantindo até o 13º co-
locado. Isto porque três dispen-
sam as vagas do QS, por já esta-
rem entre os top-22 do ranking
do CT que são mantidos na elite
para o ano que vem.

Três brasileiros do litoral
paulista que estão mais próxi-
mos de entrar no G-10, vão es-
trear na segunda fase, Miguel
Pupo em vigésimo no ranking,
Thiago Camarão em 22º e Alex
Ribeiro em 25º. Camarão está
na segunda bateria com o jovem
catarinense Mateus Herdy e dois

australianos, Matt Banting e
Liam O´Brien. Pupo entra na
quinta, com o também paulista
Weslley Dantas e dois havaia-
nos, Elijah Gates e Benji Brand.
E o Alex na 12ª, com o francês
Charles Martin, o americano
Skip McCullough e o havaiano
Torrey Meister.

DOBRADINHA BRASILEI-
RA – Assim como na segunda-

feira, Jeronimo Vargas também
vai competir na primeira bate-
ria do segundo dia do Hawaiian
Pro em Haleiwa Beach, contra
o australiano Jack Freestone, o
americano Cam Richards e o
marroquino Ramzi Boukhiam. O
carioca ganhou o confronto que
abriu a Tríplice Coroa Havaiana,
com o catarinense Mateus Her-
dy completando a dobradinha

brasileira sobre o havaiano Lahi-
ki Minamishin e o argentino Le-
andro Usuna.

Mateus Herdy entra na se-
gunda bateria com Thiago Ca-
marão e na terceira está um
dos dois peruanos que vão es-
trear na segunda fase do Ha-
waiian Pro, Lucca Mesinas,
que conquistou o título de cam-
peão norte-americano de 2018
por ser filiado à WSL North
America. Depois, mais dois
brasileiros competem juntos
em duas baterias seguidas, o
baiano Bino Lopes com o ca-
rioca Lucas Silveira na quarta
e os paulistas Miguel Pupo e
Weslley Dantas na quinta.

Na sexta, Caio Ibelli volta a
vestir a lycra de competição de-
pois da contusão sofrida no iní-
cio do ano na Austrália, que o
afastou de toda a temporada. Na
sétima, está o argentino Santia-
go Muniz, que estreou com vi-
tória na segunda-feira. E na oi-
tava, entra o recordista absoluto
do primeiro dia nas ondas de Ha-
leiwa Beach, o paulista Victor
Bernardo, junto com outro pe-
ruano estreante da segunda fase,
Alonso Correa.

MELHORES DO DIA – A

melhor apresentação da segun-
da-feira aconteceu na nona ba-
teria da primeira fase. Victor
Bernardo fez as marcas a serem
batidas no Hawaiian Pro, nas
duas últimas ondas que surfou
e valeram notas 8,33 e 7,37.
Com elas, totalizou imbatíveis
15,70 pontos no primeiro dia.
O sul-africano David Van Zyl
passou em segundo lugar com
11,00 pontos e dois havaianos
foram eliminados, Noah Hill e
Sheldon Paishon.

Antes, os recordes do dia ti-
nham sido registrados na séti-
ma bateria, vencida pelo argen-
tino Santiago Muniz por 13,13
pontos. Com a nota 6,80 da sua
melhor onda, ele superou por
pouco os 13,10 de Noe Mar
McGonagle, surfista da Costa
Rica que tinha a maior nota do
dia até ali, 8,00. O havaiano
Kekoa Cazimero também havia
surfado uma boa onda que valeu
7,17 e terminou em terceiro
com 10,84 pontos. O capixaba
Rafael Teixeira ficou em último
com 9,06.

O QS 10000 Hawaiian Pro
está sendo transmitido ao vivo
de Haleiwa Beach pelo
www.worldsurfleague.com.
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Kartismo: CCSKA encerrou o
campeonato em Paulínia (SP)

Matheus Barros (Light), Yvis Rodrigues (Graduados), Ryan Nishioka (Elite) e equipe UXF Sky-Ryan Nishioka/Gustavo Ariel
(Mini Endurance) foram os campeões

Gustavo Ariel e Ryan Nishioka foram campeões do Mini
Endurance do CCSKA

F
ot

o/
E

m
er

so
n 

Sa
nt

os

O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador (CCSKA) en-
cerrou no último final de sema-
na a sua temporada 2018 com a
realização da 10ª e última etapa
no Kartódromo Internacional
San Marino. Lá de Paulínia (SP)
saíram campeões Matheus Bar-
ros (Light), Yvis Rodrigues (Gra-
duados), Ryan Nishioka (Elite) e
a equipe UXF Sky, formada pela
dupla Ryan Nishioka/Gustavo
Ariel (Mini Endurance).

Na categoria de iniciação
Gabriella Morais alcançou a sua
quarta vitória, mas mesmo aban-
donando a prova Matheus Barros
garantiu o título da Light. Em dez
etapas ele venceu cinco provas,
e ainda pontuou com quatro po-
les e três voltas mais rápidas. O
placar final foi apertado: 446 a
442 pontos. Além do vice, Ga-
briella foi a campeão da Corrida
das Princesas.

Na Graduados Yvis Rodri-
gues desencantou e alcançou a
sua segunda vitória consecutiva,
garantindo a coroa de campeão

com 420 pontos, 40 de vantagem
sobre o vice José Jurandir Juni-
or. Além das duas vitórias, Yvis
teve três poles e quatro voltas
mais rápidas.

Na principal categoria do
CCSKA, Ryan Nishioka confir-
mou o favoritismo e venceu
pela terceira vez na tempora-
da, sagrando-se campeão com
425 pontos, enquanto o ex-
campeão Everton Carajeleas-
cow ficou com o vice, soman-
do 385 pontos. O jovem cam-
pineiro de 16 anos largou três
vezes da pole position e estabe-
leceu duas voltas mais rápidas no
certame da Elite.

Novidade da temporada, a pri-
meira equipe campeã do Mini
Endurance – provas de 50 minu-
tos – foi a UXF Sky, formada pela
dupla Ryan Nishioka/Gustavo
Ariel, que venceram pela tercei-
ra vez. Com as duas pole positi-
ons e uma volta mais rápida, eles
atingiram 421 pontos, apenas três
de vantagem sobre a Agaxtur Ra-
cing (Everton Carajeleascow/

Thiago Barros), vice-campeões.
Resultado da 10ª etapa da ca-

tegoria Elite do CCSKA: 1) Ryan
Nishioka, 23 voltas em
20min43s217; 2) Stefano Pala-
dini, a 4s312; 3) Everson Nishi-
oka, a 4s426; 4) Alberto Otazú, a
7s443; 5) Gustavo Ariel, a
14s379; 6) Everton Carajeleas-
cow, a 14s493.

Classificação final da Elite
após dez etapas: 1) Ryan Nishio-
ka, 425 pontos; 2) Everton Cara-
jeleascow, 385; 3) Gustavo Ari-
el, 375; 4) Alberto Otazú, 363;
5) Thiago Barros, 343; 6) Stefa-
no Paladini e Everson Nishioka,
329; 8) Bruno Galli, 299; 9) De-
nis Urbanavicius, 260; 10) Kle-
berson Felix, 216.

Resultado da 10ª etapa da ca-
tegoria Graduados do CCSKA:
1) Yvis Rodrigues, 23 voltas em
21min12s419; 2) Jurandir Juni-
or; 3) Roni Batista; 4) Leonardo
Testa; 5) Lucas Takaoka.

Classificação final da Gradu-
ados após dez etapas: 1) Yvis
Rodrigues, 420 pontos; 2) José
Jurandir Júnior, 380; 3) Marcos
Nogueira, 352; 4) Roni Batista,
338; 5) Danilo Barbosa, 207; 6)
Fernando Leandrin, 197; 7) Sid-
nei Sky Santiago, 189; 8) Rober-
to Sakaya, 131; 9) Bruno Fernan-
des, 125; 10) Luciana Rossi, 119.

Resultado da 10ª etapa da ca-
tegoria Light do CCSKA: 1) Ga-
briella Morais, 23 voltas em
21min12s419; 2) Rogério ‘Ce-
bola’ Cardoso; 3) Filipe Ferrero;
4) Rafael Tokumori; 5) Leslie
França; 6) Matheus Barros.

Classificação final da Light
após dez etapas: 1) Matheus Bar-
ros, 446 pontos; 2) Gabriella
Morais, 442; 3) Rafael Tokumo-

ri, 323; 4) Sheldon dos Santos,
315; 5) Walterlei Jesus, 296; 6)
Filipe Pelegi, 268; 7) Thiago
Matos, 215; 8) Elthon Akinaga,
171; 9) Ellen Lopes, 164; 10)
Juliana Gonçalez, 130.

Resultado da 10ª etapa do
Mini Endurance do CCSKA: 1)
UXF Sky (Ryan Nishioka/Gusta-
vo Ariel), 48 voltas em
46min25s887; 2) Agaxtur Ra-
cing (Everton Carajeleascow/
Thiago Barros), a 4s775; 3) UXF
(Everson Nishioka/Stefano Pala-
dini), a 12s282; 4) No Brakes
(Kleberson Felix/Denis Urbana-
vicius), a 34s575; 5) Sky Jegue
Racing (José Jurandir Jr), a 2
voltas; 6) Kazzo (Alberto Otazú/
Henrique Morbi), a 2 voltas.

Classificação final do Mini-
Endurance após dez etapas: 1)
UXF Sky - Ryan Nishioka/Gus-
tavo Ariel, 421 pontos; 2) Agax-
tur Racing - Everton Carajeleas-
cow/Thiago Barros, 418; 3) UXF
- Everson Nishioka/Stefano Pa-
ladini, 399; 4) No Brakes - Kle-
berson Felix/Denis Urbanavicius,
382; 5) Kazzo - Alberto Otazú/
Henrique Morbi, 363; 6) Kartu-
dos - Roni Batista/Fernando Le-
andrin, 229; 7) Sky Racing Team
– Sidnei Santiago/José Jurandir
Jr, 215; 8) Deustch Hangar Ra-
cing - Yvis Rodrigues/Bruno
Galli, 189; 9) Os Lights –Ma-
theus Barros/Gabriella Morais,
180; 10) Os Graduados – Mar-
cos Nogueira/Tiago Matos, 90.

O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador (CCSKA) é or-
ganizado e promovido pela Cli-
ckSpeed, com apoio de Agaxtur
Viagens (Shopping Jardim Pam-
plona) e One Photography Me-
dia. Visite www.ccska.com.br

Superliga Cimed 18/19

Quarta rodada terá início
na próxima sexta-feira

Equipe do São Judas Voleibol

Após a terceira rodada, em
que a Superliga Cimed mascu-
lina de vôlei 2018/2019 teve
transmissão em cinco dos seus
seis jogos, a competição volta
a ser disputada na próxima sex-
ta-feira (16) com o confronto
Sada Cruzeiro (MG) e Caramu-
ru Vôlei (PR), que será às 20h,
no ginásio do Riacho, em Con-
tagem (MG). As outras cinco
partidas serão realizadas no sá-
bado (17).

O time cruzeirense lidera a
tabela, com 11 pontos e um
jogo a mais, já que tem alguns
jogos antecipados devido a sua
participação no Campeonato
Mundial de Clubes, no final do
mês. A equipe comandada pelo
técnico Marcelo Mendez tem
cinco jogos e quatro vitórias
acumuladas, e ainda tem os dois
maiores pontuadores do cam-
peonato até agora: o oposto
Evandro e o central Isac. Os
dois marcaram 56 pontos.

“O mais bacana de aparecer
bem nas estatísticas é saber que
estamos conseguindo ajudar a
equipe. Claro que temos jogos
a mais do que os outros times,
mas estamos aproveitando dis-
so para o grupo ganhar mais
entrosamento e ir dando uma
cara ao time. Sabemos do equi-

líbrio que vamos enfrentar ao
longo de toda a Superliga Ci-
med e temos que estar pron-
tos para isso”, afirmou o cam-
peão olímpico, Evandro.

A terceira etapa deu desta-
ques a outros campeões olím-
picos. A seleção da rodada con-
tou com o oposto Wallace e o
central Maurício Souza, ambos
do Sesc RJ, e o ponteiro Lu-
carelli, do EMS Taubaté Fun-
vic (SP), além do ponteiro San-
der e o central Le Roux, do
Sada Cruzeiro, e o levantador
Carísio, do Fiar/Minas (MG).

O francês Le Roux chegou
a equipe do Sada Cruzeiro nes-
ta temporada e já está adapta-
do ao voleibol brasileiro. O
jogador é o melhor sacador da
Superliga Cimed até agora,
com 10 aces. O central tam-
bém tem 10 pontos de blo-
queio – assim como o central
do São Judas Voleibol (SP),
Diego, e o também central Lu-
izinho, do Vôlei Renata (SP).

Em outras estatísticas, o
ponteiro do Corinthians-Guaru-
lhos (SP), Yago, é o primeiro
colocado no aproveitamento de
recepção, com 83% de positi-
vidade. Luizinho volta a apare-
cer como dono do melhor apro-
veitamento de ataque (69%).
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