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Sobre aumento para o STF, Bolsonaro
diz que Temer “sabe o que fazer”
Nova rede de postos prevê geração
de 3 mil empregos em São Paulo
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Tesouro diz que 14 estados superam
limite de gastos com pessoal
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O Palácio do Planalto anunciou na terça-feira (13) que a
União será responsável pela administração do sistema prisional
de Roraima. Denominado “Acordo de Cooperação”, a transferência dos poderes de gestão administrativa, financeira e orçamentária do governo estadual para o
federal deverá ocorrer em até
dois dias, segundo o Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência. Além de penitenciárias, o sistema socioeducativo de
Roraima também será gerido
pela União até o dia 31 de
dezembro de 2018.
Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República
solicitou ao presidente Michel
Temer uma intervenção no estado. O acordo celebrado na
tarde de hoje contou com a

Presos
presença de Temer, da governadora Suely Campos e de ministros da área de segurança do governo federal.
Segundo o GSI, o administra-
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dor do sistema prisional será
Paulo Rodrigues da Costa, atualmente corregedor-geral do
Departamento Penitenciário Nacional.
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A Caixa anunciou nesta terça-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 máxima de até R$ 2,6 mil.
De acordo com o banco, o
orçamento para esta linha de crédito imobiliário foi “utilizado em
sua totalidade” e as contratações
do programa para esta faixa serão retomadas no início de 2019.
Em comunicado, a Caixa in-

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 financiamento diversas. A faixa 1,5 é financiada com recursos do Fundo de Garantia 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 habitacionais.”, informou o comunicado.
(Agencia Brasil)

Tríplice Coroa Havaiana
Kartismo: CCSKA
encerrou o
começa com vitória brasileira

Quarta rodada terá início
na próxima sexta-feira
Após a terceira rodada, em
que a Superliga Cimed masculina de vôlei 2018/2019
teve transmissão em cinco
dos seus seis jogos, a competição volta a ser disputada 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 acumuladas, e ainda tem os dois
maiores pontuadores do campe-

onato até agora: o oposto Evandro e o central Isac. Os dois marcaram 56 pontos.
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campeonato em
Paulínia (SP)
Foto/Emerson Santos

Uma dobradinha brasileira
abriu a Tríplice Coroa Havaiana
de ondas de 4-6 pés em Haleiwa
Beach, na ilha de Oahu. O carioca Jeronimo Vargas venceu a primeira bateria do QS 10000 Hawaiian Pro, com o catarinense Mateus
Herdy passando em segundo lugar.
Doze sul-americanos competiram
na primeira fase e mais três se classificaram, o paulista Victor Bernardo fazendo os recordes do dia –
nota 8,33 e 15,70 pontos, o carioca Lucas Silveira e o argentino Santiago Muniz. Mais oito
entram na segunda fase e onze
brasileiros estão entre os cabeças de chave.
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Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

STF mantém denúncia contra
Lula na Justiça Federal no
Distrito Federal

Esporte

Mateus Herdy (SC)

Previsão do Tempo

dente eleito, após visitar o Superior Tribunal Militar (STM).
Segundo ele, o tema é assunto de preocupação no governo 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 problema que a gente vai ter.”
O aumento foi aprovado no
último dia 7 pelo Senado e reajusta de R$ 33,7 mil para R$
39 mil, gerando efeito cascata
sobre os funcionários do Judiciário e abre caminho também
para um possível aumento dos
vencimentos dos parlamentares
e do presidente da República.
(Agencia Brasil)

Caixa suspende Minha Casa
Minha Vida para faixa
intermediária

Foto/@WSL / Keoki Saguibo

O presidente eleito Jair
Bolsonaro disse na terça-feira (13), durante entrevista coletiva no Superior Tribunal
Militar, que pretende reduzir
em 30% o número de servidores comissionados no Executivo. “No mínimo 30% a gente
vai cortar, no mínimo”.
Bolsonaro reconheceu a
importância dos servidores indicados politicamente, mas
disse que nos ministérios há
um “exagero”. “Eu fui deputado 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 valores lá dentro.
Depois de anunciar que os
nomes para as pastas de Relações Exteriores e Meio Ambiente devem ser conhecidos ainda nesta semana, o presidente
eleito citou Luiz Fernando de
Andrade Serra, que foi embaixador do Brasil na Coreia do
Sul até meados deste. “O Serra
foi cogitado o nome dele, entre outros que estão sendo cogitados. O estudo é feito e eu
decido com a minha equipe
quem vai ser o ministro”, disse durante a coletiva.
O presidente eleito falou
que o perfil do ocupante do cargo 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 gente da área”. (Agência Brasil)

União vai assumir
administração do sistema
prisional de Roraima
Foto/Arquivo/ABr

Bolsonaro quer
reduzir em 30%
número de
comissionados
nos ministérios

O presidente eleito, Jair
Bolsonaro, afirmou na terça-feira (13) que o presidente Michel
Temer “sabe o que fazer” em
relação ao reajuste dos salários
dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e
procuradora-geral da República.
Anteriormente, Bolsonaro disse
que se ele fosse o presidente da
República, vetaria o reajuste.
Bolsonaro lembrou que Temer tem prazo para definir a
questão e indicou que não fará
qualquer tipo de apelo ao presidente 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-

Largada da principal prova do encerramento da
temporada do CCSKA
O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador (CCSKA) encerrou no último final de semana a sua temporada 2018
com a realização da 10ª e última etapa no Kartódromo Internacional 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 Light. Em dez etapas ele venceu
cinco provas, e ainda pontuou
com quatro poles e três voltas
mais rápidas. O placar final foi

apertado: 446 a 442 pontos.
Além do vice, Gabriella foi a
campeão da Corrida das Princesas.
Na Graduados Yvis Rodrigues desencantou e alcançou a sua segunda vitória
consecutiva, garantindo a
coroa de campeão com 420
pontos, 40 de vantagem sobre o vice José Jurandir Junior. Além das duas vitórias, Yvis teve três poles e
quatro voltas mais rápidas.
Na principal categoria do
CCSKA, Ryan Nishioka confirmou o favoritismo e venceu
pela terceira vez na temporada, sagrando-se campeão com
425 pontos, enquanto o excampeão Everton Carajeleascow ficou com o vice, somando 385 pontos.
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Nova rede de postos prevê geração
de 3 mil empregos em São Paulo
Taxa de informalidade de
novos ocupados chega a 74%
em pesquisa Dieese
A taxa de informalidade entre as pessoas que entraram no
mercado de trabalho atingiu
74,2% de 9,4 milhões de pessoas 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 terça-feira, (13) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O saldo final foi de 600 mil
trabalhadores a mais no mercado de trabalho, passando de
90,6 para 91,2 milhões, na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2018. A rotatividade, no entanto, continua alta:
8,8 milhões que estavam ocupados ficaram desempregados ou
saíram da força de trabalho, em
contraposição aos 9,4 milhões

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 precários: maior informalidade, menor cobertura previdenciária,
ocupações típicas de uma economia com baixo dinamismo
(especialmente para as mulheres) e rendimentos inferiores
à metade do mercado de trabalho em geral.
“Mais do que o estreitamento das oportunidades para
os novos trabalhadores, o movimento descreve a falta de fôlego da economia brasileira para
proporcionar, no curto prazo, alternativas mais estruturadas de
trabalho, devido à fraca recuperação e a ausências de perspectivas melhores para o próximo
período”, divulgou o instituto
de pesquisa. (Agência Brasil)
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O prefeito Bruno Covas recebeu na segunda-feira, 12, as
direções das empresas Rede
Meta e Grupo Ipiranga, que estão 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 estiverem funcionando, a rede pre-

vê gerar 500 empregos diretos
e 3 mil indiretos, num investimento estimado pela empresa
em R$ 550 milhões.
“É uma importante conquista 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 momento”, avalia Juan Quirós, presidente 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 estiveram presentes o diretor geral da
Rede Meta, Paulo Silveira; o diretor comercial da Ipiranga Petróleo, Grupo Ultra, Marcio Bur-

tet; o diretor presidente da Spirale 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 atividade e os outros dez devem
começar a funcionar nos próximos meses — alguns em construção e outros aguardando licenças 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 último fim de semana na cidade de
São Paulo, movimentou a economia 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 apresentadas 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 crescimento de mais de 80% na presença 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 corrida é a redução do número de
visitantes que fizeram “batevolta” este ano: 14,5% contra
27,5 em 2017.
Os principais meios de
transporte utilizados para chegada ao autódromo foram: serviço de carro ou táxi por aplicativo (30,4%), carro particular (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 turísticas 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 pontos percentuais, para mais ou
para menos, e nível de confiança de 95%.

5ª edição do Contrata SP atende
pessoas com deficiência
O prefeito Bruno Covas visitou 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 Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimento Econômico, em
parceria com a pasta de Cultura e
as subprefeituras da Freguesia
do Ó e Casa Verde/Cachoeirinha.
A edição da Zona Norte conta com mais de 50 empresas cadastradas, como a Ambev, CocaCola, Latam, Via Varejo (Casas
Bahia), Burger King, Raia Drogasil, Sonda Supermercados,

Carrefour, CIEE, Makro, entre
outros.
O Contrata SP integra o
Programa de Inclusão Econômica (PRIEC), iniciativa da Prefeitura de São Paulo para a inserção de pessoas em situação
econômica vulnerável no mercado de trabalho ou no empreendedorismo na região onde moram.
De acordo com o relatório
elaborado pelo Observatório
Municipal da Pessoa com Deficiência, 49,4% dos profissionais
já concluíram o ensino médio e
14,9% deles têm ensino superior completo, ou seja, a escolaridade não é um problema.
Embora a falta de acessibilidade no local de trabalho seja
outra questão apontada pelos
empregadores, boa parte do público 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 Brasileira 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 economicamente ativa e apenas 42,8
mil estão empregadas com
contrato formal. Com o intuito 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 dignidade e autoestima para as pessoas
com deficiência. A partir da inclusão no mercado de trabalho,
elas enxergam que são plenamente capazes de exercer funções no ambiente corporativo e
na sociedade. A contratação de
pessoas com deficiência exige
algumas condições, como promover a acessibilidade no posto
de trabalho e a capacitação tanto
do contratado como das demais
pessoas que já pertencem ao quadro funcional da empresa contratante. Certamente, esse é um custo muito menor do que o que as
empresas vêm pagando em multas, 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 terçafeira (13) o Memorando de Entendimento 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, Desenvolvimento Econômico, Gestão
Pública, Assistência e Desenvolvimento Social, Inovação, Transparência, Cultura e Sustentabilidade, além de Inclusão Produtiva, Desenvolvimento Urbano
Sustentável, Segurança Alimentar e Integração de Migrantes e
Refugiados.
Também fazem parte do documento os eixos prioritários
do planejamento estratégico do
Sistema ONU no país até 2021,
como Direitos Humanos, Cultura de Paz e Meio Ambiente, alinhados à Agenda 2030 e
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
A renovação irá beneficiar

São Paulo, estimulando o estabelecimento de novos projetos
e parcerias, que irão contribuir
para o desenvolvimento da cidade e aumentar seu protagonismo
internacional nas mais diversas
áreas de políticas públicas. Sempre trabalhando em conjunto
com as mais importantes organizações no âmbito mundial.
“Contaremos com a assistência e a interação com a ONU,
alinhados com a agenda
2030. Trata-se de um passo
importante, que reforça os
vínculos desta gestão com os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
trazendo mais facilidade para
a obtenção de recursos e cooperação por parte das agências especializadas do sistema ONU, além de impulsionar o papel de protagonismo
e liderança da Prefeitura de
São Paulo nos campos nacional
e internacional”, enfatiza o secretário de Relações Internaci-

onais, Affonso Massot
Outras parcerias e atividades
Muitos temas tradicionais de
trabalho da ONU abrangem diretamente o objetivo de atuação
da Prefeitura de São Paulo. A
cidade já desenvolveu parcerias
e atividades em conjunto com
diversas de suas agências especializadas, fortalecendo as políticas públicas municipais.
Algumas delas ainda vigentes, como o acordo de cooperação entre a Prefeitura de São Paulocom o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, para
implementação da Plataforma
dos Centros Urbanos com o propósito de promover os direitos
das crianças e dos adolescentes
mais afetados pela desigualdade.
Outros exemplos são
o Programa Mundial de Alimentos-PMA, para compartilhar experiências brasileiras de segurança alimentar e social, apoio

e aprimoramento de projetos
locais, e o Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV/
AIDS – UNAIDS, com o objetivo de auxiliar as políticas municipais para pessoas com HIV.
Destaca-se, ainda, a parceria
da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO –
com a Secretaria Municipal de
Inovação e Tecnologia, com objetivo de proporcionar melhorias na área de TI e no acesso da
população à informação na gestão da cidade de São Paulo.
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU foram referência para a
elaboração do Programa de Metas da Prefeitura Municipal de
São Paulo 2017-2020 e, a partir da lei municipal nº 16.817, o
município adota oficialmente a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU
como diretriz das políticas públicas da cidade.

Aprendiz Paulista oferece 121
oportunidades para estudantes das Etecs
O programa Aprendiz Paulista, gerenciado pela Secretaria do
Emprego e Relações do Trabalho (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 intermédio gratuito entre o empregador
que está em busca de um técnicoprofissional e o estudante que deseja ingressar em sua profissão.
As vagas são disponibilizadas por empresas que se cadastram no Emprega São Paulo de

forma gratuita e destinadas aos
alunos matriculados nos cursos
técnicos presenciais do Centro
Paula Souza.
Dentre as oportunidades disponíveis estão Administração,
Serviços jurídicos e Cozinha.
Para se candidatar a essas e

outras oportunidades, basta
acessar o site, criar login e senha, e informar os dados solicitados. Outras opções são o enviar o currículo pelo email
aprendizpaulista@emprego.sp.gov.br
e contatar o programa pelo whatsapp (11) 9 6634-4251.
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Tesouro diz que 14 estados superam
limite de gastos com pessoal
A Secretaria do Tesouro Nacional informou na terça-feira
(13) que 14 estados superaram
o limite de gastos com pessoal
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei determina que
os estados não podem comprometer mais de 60% das receitas
com essas despesas.
De acordo com o Boletim
de Finanças dos Entes Subnacionais 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, Ser gipe, 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 melhor forma possível, os conceitos e procedimentos do Manual
de Demonstrativos Fiscais
(MDF) e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)”
No entanto, a secretaria observa que há diferença nas metodologias de cálculo das despesas com pessoal, sancionadas pelos tribunais de contas
estaduais. “Há diversos critérios de apuração da despesa
com pessoal. Nesse sentido,
alguns estados, por exemplo,
não consideram em suas despesas com pessoal algumas rubri-

cas importantes, como as despesas com pensionistas, imposto
de renda retido na fonte e com
obrigações patronais”.
Para tentar padronizar as informações, em março deste ano
a Secretaria do Tesouro Nacional firmou convênio com os tribunais 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 Responsabilidade Fiscal, como os gastos
com pessoal. Para a secretaria,
a falta de uma padronização dificulta 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 gastos 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 segurança), ao pagamento de horas-extras e à proibição de alterar estruturas de carreiras. Quem estoura o limite máximo também
fica proibido de contrair financiamentos, de conseguir garantias de outras unidades da Federação para linhas de crédito e de
obter transferências voluntárias.
(Agencia Brasil)

Volume de vendas do varejo
cai 1,3% em setembro
O volume de vendas do comércio varejista teve queda de
1,3% em setembro, na comparação com agosto, divulgou na
terça-feira (13) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa 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 sazonalmente.
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 período 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 queda em setembro. A venda de
combustíveis e lubrificantes recuou 2% em relação a agosto, e
a dos hipermercados, supermercados, produtos alimentícios,

bebidas e fumo caiu 1,2%. Tiveram resultados positivos no volume de vendas os setores de
móveis e eletrodomésticos
(2%) e tecidos, vestuário e calçados (0,6%).
O varejo ampliado, que inclui
todas as atividades do varejo comum mais materiais de construção, veículos, motos, partes e
peças teve um recuo de 1,5% em
setembro ante agosto, mas cresceu 2,2% em relação a setembro de 2017. A alta foi a décima
sétima taxa positiva seguida na
comparação interanual.
O volume de vendas dos materiais de construção teve queda
de 1,7% em setembro, na comparação com agosto. Já os Veículos, motos, partes e peças teve

estabilidade, com variação negativa de 0,1%.
A queda de vendas em relação 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 tiveram crescimento no volume
de vendas, os destaques foram
Rondônia, com 8,4%, Tocantins,
com 2,9%, e Acre, com 2,1%.
No comércio varejista ampliado, diminui para oito o número de estados que tiveram recuo no volume de vendas. Entre
essas unidade da federação estão Paraíba (-4,9%), Rio de Janeiro (-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 eleito Jair Bolsonaro, na manhã desta terça-feira (13), a futura ministra da Agricultura, deputada
federal Tereza Cristina (DEMMS), questionou o resultado de
projetos coordenados por organizações não-governamentais
(ONGs) com uso de dinheiro
público. Em geral, são recursos
provenientes da arrecadação de
multas por crimes ambientais.
Ela concedeu entrevista coletiva na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em
Brasília, na qual também comentou a reestruturação que fará
no ministério.
“Se tem dinheiro, e é dinheiro público, a gente precisa saber
se tem resultado”, afirmou a deputada, que disse ter ficado “espantada” com as cifras do setor.
“Eu sabia que era grandioso, mas
não tão grande. Temos mais ou
menos R$ 15,3 bilhões em multas em cima do setor agropecuário. Um percentual desses recursos 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 principais queixas do setor produtivo do
agronegócio é a falta de resposta
nos processos de licenciamento
ambiental. Na opinião da deputada, esses procedimentos têm tido
análises subjetivas e se prolongam
por prazos indefinidos.
“Vai um fiscal fala uma coisa, 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, dependendo do grau de complexidade desses projetos, você tem
que ter 30, 60, 90 dias, o tempo
necessário para que o empreendimento seja estudado, que dê
garantias e segurança a quem vai
empreender e ao meio ambiente, 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 avançar 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 tramitação na Casa, visa a simplificar procedimentos para a concessão de licenças e reduzir prazo para que os órgãos ambientais decidam sobre projetos e
empreendimentos agrícolas e de
infraestrutura.
PL dos agrotóxicos
Defensora do Projeto de Lei
6.299/02, que flexibiliza as regras 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 votado. Sei que, sem agrotóxico,
não vai se produzir em escala
nesse país. Hoje, na nossa agricultura tropical, é impossível.
(...) Se a gente não fizer a nova
lei, não vão entrar os novos [defensivos agrícolas]. Essa é a diferença, 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 presidida pela própria Tereza Cristina na Câmara e ainda precisa
passar pelo plenário. O relatório prevê que pesticidas possam
ser liberados pelo Ministério da
Agricultura, mesmo se órgãos
reguladores, como Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
não tiverem concluído suas análises. Nesse caso, os produtos receberão 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 produtos de fora que a gente desconhece como são feitos. Hoje,
existe muito contrabando na
área de defensivos agrícolas e,
enquanto isso, estamos com a
fila parada, impedindo que produtos entrem [no país] de maneira oficial”, acrescentou.
(Agencia Brasil)

Estudantes de escola pública criam
dicionário de línguas indígenas
Mba’éichapa significa olá na
língua indígena guarani. Foi esse
simples cumprimento que inspirou o projeto Dicionário Indígena Ilustrativo: resgatando as línguas 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 distribuído nas escolas do município e para a biblioteca da cidade.
O Dicionário Indígena Ilustrativo é um dos premiados no
Desafio Criativos da Escola, cujos vencedores foram anunciados
nesta terça-feira (13).
Segundo os estudantes, há
apenas cinco falantes da língua
ofaié. Os mais jovens não chegaram a aprender o idioma. O projeto começou quando a professora de história da escola, Marciana 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 sempre 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 aproximou do grupo e começou a conversar sobre o idioma. O assunto
foi novidade também para os alunos não indígenas, que já conviviam com os colegas, mas que
não conheciam a cultura deles.
A ideia de criar um dicionário 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 etnia Ofaié, mas, como os demais
jovens, não chegou a aprender o
idioma. “A gente não tem muita
oportunidade de resgatar a cultura e levar para fora. Achei muito

legal”, diz. Ela fez entrevistas
com quem ainda fala o idioma na
aldeia, uma dessas pessoas, a própria avó, Neuza da Silva, 57 anos.
“Para mim o idioma é difícil,
eu nasci falando português. Minha 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 escolhas de palavras, quanto os não
indígenas que se interessaram por
aprender um pouco das duas línguas.
Os alunos produziram ainda um vídeo. Agora, pretendem oferecer oficinas nos colégios da cidade sobre
o material que produziram. “A história, 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 responsáveis por equipe, R$ 500. O prêmio é parte do programa Criativos na Escola da organização não
governamental Instituto Alana.
“A premiação é uma estratégia
para valorizarmos não só os 11 projetos selecionados, mas principalmente este movimento de crianças
e jovens que estão pensando criticamente suas realidades e desenvolvendo projetos de transformação
social”, diz um dos coordenadores
do programa Criativos da Escola
Gabriel Maia Salgado. “Mesmo em
contextos políticos e sociais adversos, os estudantes vêm construindo
transformações e, inclusive, pressionando escola, comunidade e a
própria gestão pública para trabalharem juntos”. (Agencia Brasil)

Moreira Franco critica peso
dos tributos na conta de luz
O Ministro de Minas e
Energia, Moreira Franco, criticou, na terça-feira (13), o que
classificou como “excessiva”
cobrança de impostos na tarifa
de energia elétrica. Para o ministro, é preciso tornar o estado
mais eficiente e menos dependente da cobrança de tributos
como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS).
“É incompreensível alguns
estados cobrarem 35%, 36%, de
ICMS sobre um bem que é fundamental 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 Elétrica (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 [preço] do combustível; é para
manter uma máquina que, visivelmente, não está cumprindo com suas obrigações
essenciais”, acrescentou
Franco, mencionando a crise fiscal enfrentada por muitos estados e municípios. “É
uma crise muito mais dura e
profunda que a federal. Isso
é fruto do mau uso dos recursos recebidos”, comentou o ministro, criticando o
aumento da alíquota do
ICMS sobre energia, combustível e telecomunicações
a que alguns governantes recorrem em tempos de crise.
Ele também defendeu que
o país passe por uma reforma
fiscal que não signifique aumento de impostos. “É o que
vem sendo feito desde [a promulgação] da Constituição
Federal, em 1988. Para mudar
esta lógica, temos que
ter equilíbrio fiscal e respeito às pessoas, cobrando impostos justos, e não exorbitantes”, defendeu o ministro.
Ao comentar sobre o aplicativo para celulares desenvolvido pela Aneel, Moreira
Franco também cobrou mais
transparência do setor elétrico. “O
setor elétrico tem uma governança soviética: altamente autoritária;
de
transparência
muito
questionável e com sistemas decisórios que não usam as ferramentas democráticas [disponíveis]”, declarou o ministro.
Para ele, o atual modelo
favorece que “um grupo extremamente reduzido” de pessoas decida sobre o aumento dos
preços das tarifas de energia
elétrica. “O modelo de organização do sistema impõe
que, a cada setembro, a tarifa

aumente sem que as pessoas
saibam como e porque isto se
dá”, lamentou Franco, defendendo a necessidade de que
“processos sejam revistos”.
“As pessoas têm o direito
de pagar um preço justo pelo
que consomem, mas o que vemos 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 exceção dos grandes consumidores,
não têm acesso ao mercado livre. O sistema sequer tem
condições de absorver os ganhos de produtividade de fontes
que tenham um custo mais
barato”, disse Moreira, defendendo o debate sobre a necessidade de revisão do modelo.
O aplicativo Aneel Consumidor promete ajudar os consumidores a entender a composição da conta de luz e facilitar a apresentação de reclamações, sugestões, elogios e
denúncias relacionados à qualidade do serviço prestado pelas empresas concessionárias
e permissionárias.
Segundo o diretor-geral da
Aneel, André Pepitone da
Nóbrega, o aplicativo representa “um salto qualitativo” na
forma de dar mais transparência 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 Consumidor já está disponível para
aparelhos móveis com sistemas IOS e Android. Segundo
Pepitone, novas funções para
a plataforma já estão sendo
desenvolvidas e devem ser
lançadas em breve, incluindo
um detalhamento dos impostos e tributos que incidem na
conta de luz. À Agência Brasil, Pepitone disse que a expectativa da agência é disponibilizar estas informações
até julho de 2019.
“Esta questão está prevista para e ste 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 Social-Contribuição para Financiamento da Seguridade Social] e
CIP nos municípios”, concluiu
o diretor-geral da Aneel. (Agencia Brasil)

Dólar fecha em alta,
cotado a R$ 3,83
A cotação da moeda norteamericana encerrou o pregão da
terça-feira (13) em alta de
1,98%, cotada a R$ 3,8313 para
venda. O dólar mantém a tendência de alta com o fechamento de
ontem também em valorização
de 0,55%.
Na última sexta-feira (9), a
moeda fechou com uma série acumulada em queda, cotada a R$
3,7350. O Banco Central seguiu
com as ofertas tradicionais de swaps

cambiais, sem leilões extraordinários de venda futura do dólar.
O Ibovespa, índice da B3,
bolsa de valores de São Paulo,
fechou esta terça-feira em baixa de 0,71%, com 84.914 pontos. Os papéis das grandes empresas, chamadas de blue chip, acompanharam a tendência, com Petrobras encerrando com queda de
4,03%, Bradesco com menos
1,80% e Itaú com desvalorização
de 0,37% . (Agencia Brasil)

Eletrobras tem prejuízo de
R$ 1,6 bi no terceiro trimestre
A Eletrobras registrou prejuízo líquido de R$ 1,613 bilhão no terceiro trimestre deste ano, depois do lucro líquido
de R$ 550 milhões em igual
período de 2017. O resultado,
de acordo com balanço divulgado na noite dessa segundafeira (12) pela companhia, foi
impactado principalmente pelas reservas para imprevistos
no montante de R$ 2,201 bilhões, com destaque para R$
1,518 bilhão de empréstimos
compulsórios. O segmento de
distribuição também contribuiu negativamente, registrando 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, respectivamente.
Há ainda R$ 2,8 bi de passivo, referentes à venda das distribuidoras 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 apresentou um lucro líquido de R$
1,275 bilhão, em comparação
com R$ 2,272 bilhões nos
nove meses de 2017. Os segmentos de geração e transmissão apresentaram lucro de R$
2,518 bilhões e R$ 1.629 bilhão, respectivamente, enquanto o segmento de distribuição
apresentou prejuízo de R$
2,002 bilhões. (Agencia Brasil)
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União vai assumir administração
do sistema prisional de Roraima
Bolsonaro vai manter
Trabalho com status
de ministério
O presidente eleito Jair
Bolsonaro disse na terça-feira (13) que a pasta do Trabalho
será mantido com o status de
ministério. A afirmação ocorre depois de ele ter anunciado
que a pasta seria extinta. “Vai
continuar com o status de ministério, não vai ser secretaria”, 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 Lorenzoni [ministro extraordinário da
transição] e mais algumas pessoas que trabalham nessa área,
e temos tempo para definir”,
disse o presidente eleito. “A

princípio é o enxugamento do
ministério, ninguém está menosprezando o Ministério do
Trabalho, está apenas sendo absorvido por outra pasta.”
Bolsonaro negou que o Ministério do Trabalho será agregado à Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) no futuro Ministério da Economia.
“Indústria e comércio está lá no
superministério do Paulo Guedes, 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 acordo com assessores, ele ficou
apenas alguns minutos no local e foi para o apartamento
funcional na Asa Norte. (Agencia Brasil)

STF mantém denúncia
contra Lula na Justiça
Federal no DF
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve na terça-feira (13) decisão
individual do ministro Edson
Fachin que enviou para a primeira 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 colegiado 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 inquérito. Para a defesa, Gleisi tem foro
privilegiado, e os demais inves-

tigados também deveriam responder aos fatos no Supremo.
Segundo a denúncia, em setembro do ano passado, todos
foram acusados pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de praticar “uma
miríade [quantidade grande e indeterminada] de delitos” na administração pública durante os
governos de Lula e de Dilma
Rousseff, somando R$ 1,4 bilhão em prejuízo para os cofres
públicos.
Em março, ao determinar o
desmembramento do processo,
Fachin atendeu parcialmente ao
pedido do MPF, embora não tenha enviado todos os processos
contra pessoas sem foro privilegiado para o juiz Sergio Moro,
da 13ª Vara Federal de Curitiba,
como queriam os procuradores.
(Agencia Brasil)

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

O Palácio do Planalto anunciou na terça-feira (13) que a
União será responsável pela administração do sistema prisional
de Roraima. Denominado
“Acordo de Cooperação”, a
transferência dos poderes de
gestão administrativa, financeira e orçamentária do governo
estadual para o federal deverá
ocorrer em até dois dias, segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Além
de penitenciárias, o sistema socioeducativo de Roraima também será gerido pela União até
o dia 31 de dezembro de 2018.
Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República solicitou ao presidente Michel Temer uma
intervenção no estado. O acordo celebrado na tarde de hoje contou com
a presença de Temer, da governa-

dora Suely Campos e de ministros da área de segurança do governo federal.
Segundo o GSI, o administrador do sistema prisional será
Paulo Rodrigues da Costa, atualmente corregedor-geral do
Departamento Penitenciário
Nacional. Já o coordenador-geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo Guilherme Astolfi Caetano Nico
será responsável por comandar
o sistema socioeducativo do estado, que cuida de medidas punitivas a crianças e adolescentes
em conflito com a lei.
“Pelos termos do Acordo, o
governo de Roraima designará
por ato próprio, em até 48 horas, servidores indicados pela
União como administradores
dos sistemas prisional e socio-

educativo do Estado, com poderes para ordenar despesas, requisitar documentos, ter acesso a
processos de contratação, pagamentos e praticar quaisquer atos
necessários à gestão e administração das unidades prisionais e
de internação socioeducativa”,
informou o governo.
A intervenção “urgente” no
sistema penitenciário do estado
foi solicitada a Temer pelos ministérios públicos Federal e local 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 rebelião na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc) terminou com o massacre de 33
detentos. Desde o início deste

ano, a Justiça estadual bloqueou
recursos do Fundo Penitenciário Nacional que seriam destinados 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 contemplado com os recursos.
No último dia 25, os governos federal e do estado fecharam 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 deverá ser objeto de relatórios
mensais que serão repassados
ao governo federal e aos ministérios públicos federal e do estado. (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 titulares de secretarias e órgãos de
governo. Como prometido durante sua campanha, a Secretaria de
Segurança foi extinta, dando lugar a duas secretarias, da Polícia
Militar e da Polícia Civil.
Para a recém criada Secretaria de Governança, que substitui a Casa Civil, foi escolhido

José Luís Cardoso Zamith. A
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Geração de Emprego e Renda, que substitui a
Secretaria do Trabalho, será comandada pelo advogado Lucas
Tristão.
A Secretaria da Polícia Civil
será comandada pelo delegado
Marcus Vinícius Braga. A Secretaria da Polícia Militar terá à frente o coronel Rogério Figueiredo

de Lacerda. A Secretaria de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros
continuarão sob o comando do
coronel Roberto Robadey Jr.
Também foram anunciados
os nomes do futuro controladorgeral do Estado, que será o delegado da Polícia Federal Bernardo Cunha Barbosa, e do procurador-geral do Estado, o advogado
e atual integrante dos quadros da
PGE Marcelo Lopes da Silva.

Com o anúncio desta terçafeira, já são 11 os novos titulares de órgãos do futuro governo. Witzel havia divulgado na
semana passada os nomes dos
secretários de Governo, Gutemberg de Paula Fonseca; de Turismo, Otavio Leite; do diretor-presidente do Rio Previdência, Sérgio Aureliano, e do diretor do
Procon, Cássio Coelho. (Agencia 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 dentro delas, deteve 166 pessoas
até o meio da tarde desta terça-feira (13), segundo balanço
parcial divulgado pela Secretaria 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 estados do país e Distrito Federal.
Das 166 pessoas detidas, 29
eram foragidos; 74 foram presos em flagrante; 42, por mandado; e 21 adolescentes foram
apreendidos.
Também foram apreendidos
sete veículos, 16 armas, 24 celulares, 14 aparelhos eletrônicos, R$ 8,4 mil, 715 gramas de
maconha, 321 de cocaína 678
de crack, e quatro unidades de

ecstasy.
“Esse tipo de tráfico é extremamente doloso porque,
além de ter a questão das drogas tem também a questão da
infância, tem a questão da juventude. Toda sociedade é alcançada por esse tipo de atividade criminosa e dolosa nas
proximidades das escolas. Isso
afeta não são os nossos jovens,
mas todo o nosso futuro”, destacou o ministro da Segurança

Pública, Raul Jungmann.
Em São Paulo, participam
cerca de mil policiais dos departamentos 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 metros de duas escolas. Um homem foi preso em flagrante pelo
crime. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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 constantes 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 milhões, 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.
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 cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fernando Silveira Fabbri e Elizabeth Borges Fabbri, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre
o imóvel localizado na Rua Lácio,nº119 27ºSubdistrito Tatuapé-São Paulo SP, com área de 142,25 m², contribuinte nº
055.162.0032-6,alegando posse mansa e pacífica no prazo legal.Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [13,14]

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 cancelamento 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 partes ideais
dos bens imóveis assim descritos no item 3.1.3 do Anexo II da Ata de
Assembleia Geral de Constituição da sociedade, por seu valor Contábil
atual (R$191.814,00): “3.1.3) A fração ideal de terreno correspondente à casa 09, que se localiza na Avenida Mãe Bernarda, 1.395, no
“Condomínio Areias Brancas I”, Praia de Juqueí, 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”. b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. c) Outros assuntos de interesse da sociedade.
São Paulo, 19/10/18
Evani Kuperman Franco - Diretora

(',7$/'(,17,0$d®235$=2'(',$6352&(6621$00-Xt]DGH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,7DWXDSp(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0$5&,$&$5'262QDIRUPDGD/HL
HWF)$=6$%(5D:$*1(51(5$7,.$5*&3)TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPD
DomRGH&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU&21'20Ì1,25(6,'(1&,$/1292$1'$5$Ì(QFRQWUDQGRVH
RUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2
SRU (',7$/ SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO
SDJXH D TXDQWLD GH 5  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRV
WHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
LQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRH[HFXWDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomR
DSUHVHQWH QRV SUySULRV DXWRV VXD LPSXJQDomR 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 
(',7$/'(&,7$d®235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $QD/~FLD;DYLHU*ROGPDQQDIRUPD
GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  &21(;®2 6(59,d26 '( 3257$5,$ /,03(=$ ( 021,725$0(172 /7'$
&13-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH3URFHGLPHQWR&RPXPSRUSDUWHGH&21'20,1,2
(',),&,27(55$'(/62/(DOHJDQGRHPVtQWHVHLQDGLPSOHPHQWRGHREULJDomRFRQWUDWXDOSHODUpUHTXHUHQGR
VXD FRQGHQDomR D SDJDU R GpELWR GH 5 DWXDOL]DGR PRQHWDULDPHQWH j GDWD GR HIHWLYR SDJDPHQWR
DFUHVFLGRGHMXURVGHPRUDGHDOpPGDVFXVWDVSURFHVVXDLVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV VXFXPEHQFLDLV HGHPDLV
HQFDUJRV OHJDLV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL GHWHUPLQDGD D VXD &,7$d®2 SRU
(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGR
SUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVR
HPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 
 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO  63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q
 2 'U 6ZDUDL &HUYRQH GH 2OLYHLUD -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO
GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D $QGUp GH )UHLWDV 6FKXLQGW &3)   TXH QRV DXWRV GD DomR 0RQLWyULD
DMXL]DGDSRU6(636RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR3DXORSURFHGHXVHDSHQKRUDVREUH9HtFXORPDUFDPRGHOR+RQGD
1;   )DOFRQ SODFD &=<  DQRPRGHOR  FKDVVL Q &1'<5 (VWDQGR R H[HFXWDGR
HPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUD
RIHUHoDLPSXJQDomRQDDXVrQFLDGDTXDOSURVVHJXLUiRIHLWRHPVHXVXOWHULRUHVWHUPRV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR QRV PROGHV GR DUWLJR  ,9
GR1&3&6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL63H
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019577-85.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da
Lei, FAZ SABER a(o) ANDREZA CANOLA, PF 309.807.678-06 e PAULO HENRIQUE SANTOS ALVARISA, CPF
091.463.388- 02, que Associação Protetora Infância Província de São Paulo, ajuizou ação pelo Procedimento Comum
para cobrança de R$ 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]

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)

Associação Brasileira do Programa de
Ajuda Humanitária Psicológica - ABRAPAHP
CNPJ nº 13.551.441/0001-23
Edital de Convocação - Rerratificação
Na publicação do edital de convocação nos jornais “Diário Oficial do Estado e O Dia SP” em suas edições do dia
31/10/2018, por um lapso foi publicada com a data da assembleia errada, onde se lê: 17/11/2018 leia-se: 04/12/2018.
Reinaldo Franco - Presidente.

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.

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; Secretária: 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 cancelamento 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 Constituição 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.
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Tríplice Coroa Havaiana
começa com vitória brasileira
pernambucano Ian Gouveia e o
paulista Jessé Mendes. Filipe,
Italo e Willian, já estão garantidos no World Surf League
Championship Tour de 2019,
mas os outros tentam confirmar
suas permanências no encerramento da temporada no Havaí.
Completam a relação de cabeças de chave do Brasil, os quatro que defendem vagas no grupo dos dez indicados pelo QS
para a elite dos top-34 do CT, o
paranaense Peterson Crisanto
em quinto lugar, o paulista Deivid Silva em sexto, o potiguar
Jadson André em sétimo e o catarinense Alejo Muniz em décimo no ranking, que no momento está garantindo até o 13º colocado. Isto porque três dispensam as vagas do QS, por já estarem 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 próximos de entrar no G-10, vão estrear 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

Foto/@WSL / Keoki Saguibo

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
Uma dobradinha brasileira
abriu a Tríplice Coroa Havaiana
de ondas de 4-6 pés em Haleiwa
Beach, na ilha de Oahu. O carioca Jeronimo Vargas venceu a
primeira bateria do QS 10000
Hawaiian Pro, com o catarinense Mateus Herdy passando em
segundo lugar. Doze sul-americanos competiram na primeira fase e mais três se
classificaram, o paulista Victor Bernardo fazendo os recordes do dia – nota 8,33 e
15,70 pontos, o carioca Lucas
Silveira e o argentino Santiago Muniz. Mais oito entram
na segunda fase e onze brasileiros estão entre os cabeças
de chave que só estreiam na terceira rodada, já disputando vagas para as oitavas de final da
penúltima etapa do WSL Qualifying Series 2018 no Havaí.
O número 1 é o paulista Filipe Toledo, que vai defender o
título do Hawaiian Pro conquistado no ano passado e o número
2 é o potiguar Italo Ferreira. Outros cinco titulares da “seleção
brasileira” do CT também estão
nesta lista da terceira fase, os
catarinenses Willian Cardoso,
Yago Dora e Tomas Hermes, o

Jeronimo Vargas (RJ)
australianos, Matt Banting e
Liam O´Brien. Pupo entra na
quinta, com o também paulista
Weslley Dantas e dois havaianos, 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 BRASILEIRA – Assim como na segunda-

feira, Jeronimo Vargas também
vai competir na primeira bateria 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 Herdy completando a dobradinha

Kartismo: CCSKA encerrou o
campeonato em Paulínia (SP)

brasileira sobre o havaiano Lahiki Minamishin e o argentino Leandro Usuna.
Mateus Herdy entra na segunda bateria com Thiago Camarão e na terceira está um
dos dois peruanos que vão estrear na segunda fase do Hawaiian Pro, Lucca Mesinas,
que conquistou o título de campeão 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 carioca 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 depois da contusão sofrida no início do ano na Austrália, que o
afastou de toda a temporada. Na
sétima, está o argentino Santiago Muniz, que estreou com vitória na segunda-feira. E na oitava, entra o recordista absoluto
do primeiro dia nas ondas de Haleiwa Beach, o paulista Victor
Bernardo, junto com outro peruano estreante da segunda fase,
Alonso Correa.
MELHORES DO DIA – A

melhor apresentação da segunda-feira aconteceu na nona bateria 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 tinham sido registrados na sétima bateria, vencida pelo argentino 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.

Superliga Cimed 18/19

Quarta rodada terá início
na próxima sexta-feira

Gustavo Ariel e Ryan Nishioka foram campeões do Mini
Endurance do CCSKA
O Campeonato ClickSpeed com 420 pontos, 40 de vantagem
de Kart Amador (CCSKA) en- sobre o vice José Jurandir Junicerrou no último final de sema- or. Além das duas vitórias, Yvis
na a sua temporada 2018 com a teve três poles e quatro voltas
realização da 10ª e última etapa mais rápidas.
no Kartódromo Internacional
Na principal categoria do
San Marino. Lá de Paulínia (SP) CCSKA, Ryan Nishioka confirsaíram campeões Matheus Bar- mou o favoritismo e venceu
ros (Light), Yvis Rodrigues (Gra- pela terceira vez na temporaduados), Ryan Nishioka (Elite) e da, sagrando-se campeão com
a equipe UXF Sky, formada pela 425 pontos, enquanto o exdupla Ryan Nishioka/Gustavo campeão Everton CarajeleasAriel (Mini Endurance).
cow ficou com o vice, somanNa categoria de iniciação do 385 pontos. O jovem camGabriella Morais alcançou a sua pineiro de 16 anos largou três
quarta vitória, mas mesmo aban- vezes da pole position e estabedonando a prova Matheus Barros leceu duas voltas mais rápidas no
garantiu o título da Light. Em dez certame da Elite.
etapas ele venceu cinco provas,
Novidade da temporada, a prie ainda pontuou com quatro po- meira equipe campeã do Mini
les e três voltas mais rápidas. O Endurance – provas de 50 minuplacar final foi apertado: 446 a tos – foi a UXF Sky, formada pela
442 pontos. Além do vice, Ga- dupla Ryan Nishioka/Gustavo
briella foi a campeão da Corrida Ariel, que venceram pela terceidas Princesas.
ra vez. Com as duas pole positiNa Graduados Yvis Rodri- ons e uma volta mais rápida, eles
gues desencantou e alcançou a atingiram 421 pontos, apenas três
sua segunda vitória consecutiva, de vantagem sobre a Agaxtur Ragarantindo a coroa de campeão cing (Everton Carajeleascow/

Thiago Barros), vice-campeões.
Resultado da 10ª etapa da categoria Elite do CCSKA: 1) Ryan
Nishioka, 23 voltas em
20min43s217; 2) Stefano Paladini, a 4s312; 3) Everson Nishioka, a 4s426; 4) Alberto Otazú, a
7s443; 5) Gustavo Ariel, a
14s379; 6) Everton Carajeleascow, a 14s493.
Classificação final da Elite
após dez etapas: 1) Ryan Nishioka, 425 pontos; 2) Everton Carajeleascow, 385; 3) Gustavo Ariel, 375; 4) Alberto Otazú, 363;
5) Thiago Barros, 343; 6) Stefano Paladini e Everson Nishioka,
329; 8) Bruno Galli, 299; 9) Denis Urbanavicius, 260; 10) Kleberson Felix, 216.
Resultado da 10ª etapa da categoria Graduados do CCSKA:
1) Yvis Rodrigues, 23 voltas em
21min12s419; 2) Jurandir Junior; 3) Roni Batista; 4) Leonardo
Testa; 5) Lucas Takaoka.
Classificação final da Graduados 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) Sidnei Sky Santiago, 189; 8) Roberto Sakaya, 131; 9) Bruno Fernandes, 125; 10) Luciana Rossi, 119.
Resultado da 10ª etapa da categoria Light do CCSKA: 1) Gabriella Morais, 23 voltas em
21min12s419; 2) Rogério ‘Cebola’ Cardoso; 3) Filipe Ferrero;
4) Rafael Tokumori; 5) Leslie
França; 6) Matheus Barros.
Classificação final da Light
após dez etapas: 1) Matheus Barros, 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/Gustavo Ariel), 48 voltas em
46min25s887; 2) Agaxtur Racing (Everton Carajeleascow/
Thiago Barros), a 4s775; 3) UXF
(Everson Nishioka/Stefano Paladini), a 12s282; 4) No Brakes
(Kleberson Felix/Denis Urbanavicius), a 34s575; 5) Sky Jegue
Racing (José Jurandir Jr), a 2
voltas; 6) Kazzo (Alberto Otazú/
Henrique Morbi), a 2 voltas.
Classificação final do MiniEndurance após dez etapas: 1)
UXF Sky - Ryan Nishioka/Gustavo Ariel, 421 pontos; 2) Agaxtur Racing - Everton Carajeleascow/Thiago Barros, 418; 3) UXF
- Everson Nishioka/Stefano Paladini, 399; 4) No Brakes - Kleberson Felix/Denis Urbanavicius,
382; 5) Kazzo - Alberto Otazú/
Henrique Morbi, 363; 6) Kartudos - Roni Batista/Fernando Leandrin, 229; 7) Sky Racing Team
– Sidnei Santiago/José Jurandir
Jr, 215; 8) Deustch Hangar Racing - Yvis Rodrigues/Bruno
Galli, 189; 9) Os Lights –Matheus Barros/Gabriella Morais,
180; 10) Os Graduados – Marcos Nogueira/Tiago Matos, 90.
O Campeonato ClickSpeed
de Kart Amador (CCSKA) é organizado e promovido pela ClickSpeed, com apoio de Agaxtur
Viagens (Shopping Jardim Pamplona) e One Photography Media. Visite www.ccska.com.br

Foto/ July Stanzioni

Foto/Emerson Santos

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

Equipe do São Judas Voleibol
Após a terceira rodada, em
que a Superliga Cimed masculina de vôlei 2018/2019 teve
transmissão em cinco dos seus
seis jogos, a competição volta
a ser disputada 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
cinco jogos e quatro vitórias
acumuladas, e ainda tem os dois
maiores pontuadores do campeonato 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 disso 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 Cimed e temos que estar prontos para isso”, afirmou o campeão olímpico, Evandro.
A terceira etapa deu destaques a outros campeões olímpicos. A seleção da rodada contou com o oposto Wallace e o
central Maurício Souza, ambos
do Sesc RJ, e o ponteiro Lucarelli, do EMS Taubaté Funvic (SP), além do ponteiro Sander 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 nesta temporada e já está adaptado ao voleibol brasileiro. O
jogador é o melhor sacador da
Superliga Cimed até agora,
com 10 aces. O central também tem 10 pontos de bloqueio – assim como o central
do São Judas Voleibol (SP),
Diego, e o também central Luizinho, do Vôlei Renata (SP).
Em outras estatísticas, o
ponteiro do Corinthians-Guarulhos (SP), Yago, é o primeiro
colocado no aproveitamento de
recepção, com 83% de positividade. Luizinho volta a aparecer como dono do melhor aproveitamento de ataque (69%).

