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OCDE reduz projeção de crescimento
da economia brasileira em 2019
Obras de arte voltarão a ser taxadas
em aeroportos de acordo com peso
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Criação de emprego formal desacelera
24,6% em outubro, revela Caged
Página 3

Um acordo de livre comércio assinado na quarta-feira
(21) em Santiago entre os presidentes do Brasil, Michel Temer, e do Chile, Sebastián
Piñera, entre outros itens,
põe fim à cobrança de roaming
internacional para dados e telefonia móvel entre os dois
países.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

27º C
17º C

Noite

Viaduto na Marginal Pinheiros
O Ministério Público de São
Paulo (MP-SP) moveu uma ação
civil pública para multar a prefeitura da capital paulista por não ter
feito a manutenção de pontos e
viadutos na cidade. Em 2007, foi

Black Friday: Fundação
Procon-SP tem plano
especial de atendimento
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Futuros comandantes do
Exército, Marinha e
Aeronáutica são anunciados
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Médicos cubanos começam
a deixar Brasil nesta
quinta-feira, diz Opas
Profissionais cubanos que
atuavam no programa Mais Médicos começarão a deixar o Brasil nesta quinta-feira (22). A informação foi divulgada na quarta-feira (21) pela Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas),

responsável pela intermediação
do convênio entre Brasil e Cuba.
A estimativa da organização é
que o processo de saída dos mais
de 8 mil médicos contratados no
âmbito do convênio dure até o
dia 12 de dezembro.
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Esporte

Mundial de motovelocidade
encerra ótima temporada
Muita emoção na última
prova da temporada do Mundial de Motociclismo. A chuva
causou a queda de muitos pilotos nas três categorias durante
todo o final de semana. Na categoria principal o vencedor foi
Andrea Dovisioso. Na Moto2 o
português Miguel Oliveira se
despediu da categoria em alto
estilo e vitória e na Moto3 uma
surpresa e quebra de um recorde: o piloto turco Can Öncü,
campeão da “Rookies Cup” foi
convidado a participar da última
prova da categoria, subiu no
degrau mais alto do pódio e com
isso detém o recorde de piloto mais jovem a vencer uma
prova no Mundial de Motovelocidade.
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EURO
Compra: 4,32
Venda:
4,32

OURO
Daniel Serra

será no domingo, reunindo
1000 atletas de 19 países
para os 1,9km de natação, 90
km de ciclismo e 21,1 km de
corrida. Serão definidas 30
vagas para o Mundial IRONMAN 70.3 2019, programado para a cidade de Nice, na
França. A largada, em ondas,
começará às 6h.
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Vôlei Renata e SesiSP encerram a rodada
nesta quinta-feira

Marquez foi ao chão em Valencia

Foto/ Duda Bairros

Turismo
Compra: 3,65
Venda:
3,95

CAIXA IRONMAN 70.3
Fortaleza 2018 abrirá
programação nesta quinta
A programação oficial do
CAIXA IRONMAN 70.3 Fortaleza começará nesta quintafeira, dia 22. A partir das 14h
serão abertas a EXPO IRONMAN (até 20h) e a entrega de
kits (até às 18h), ambas na arena montada no Aterro, na Praia
de Iracema, na Av. Historiador
Raimundo Girão, 800. A prova

A matemática do título:
confira as chances de
Daniel Serra e Felipe Fraga

Comercial
Compra: 3,78
Venda:
3,78

Compra: 135,85
Venda: 165,20

assinado um termo de ajuste de
conduta (TAC) entre a administração municipal e a promotoria
para que fosse feito o monitoramento e recuperação de 50 estruturas. Elas estavam em situa-

ção não adequada segundo um estudo feito pela Superintendência de
Obras da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana, pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva e
pelo Instituto de Engenharia.
Como a prefeitura não estabeleceu um programa de manutenção das pontes e viadutos,
conforme previsto no TAC, o MP
ajuizou em 2014 uma ação para
multar a administração municipal. Em 27 de setembro deste
ano foi feita uma audiência de conciliação entre a prefeitura e a Promotoria de Habitação e Urbanismo.
Na ocasião, foi decidido que a municipalidade deveria apresentar em
até 60 dias um diagnóstico da situação das estruturas e uma proposta
concreta para execução da manutenção.
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mico do Brasil ganhará impulso em 2019 e 2020, à medida
que o consumo privado, apoiado por melhorias no mercado
de trabalho, aumentar. A organização também espera por recuperação do crédito e maior
segurança política com a posse do novo governo. Entretanto, a OCDE diz que a incerteza
política em torno da
implementação das reformas permanece significativa e pode atrapalhar a recuperação, mas, ressalta, que se a incerteza desaparecer e as reformas avançarem,
como se supõe, o investimento
se tornará mais forte. Página 3

A Stock Car define o campeão
de 2018 no próximo dia 9 no Autódromo de Interlagos, em São
Paulo, e os dois postulantes ao
título vão para a etapa final separados por apenas 25 pontos – de
60 que estão em jogo na corrida.
Daniel Serra e Felipe Fraga lutam
pelo bicampeonato – Serra é o
atual campeão e Fraga levantou a
taça em 2016. Assim, as chances
de cada um são variadas e apesar
da vantagem numérica de Serra, o
cenário ainda permanece completamente aberto.
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Foto/ Wander Roberto

Brasil e Chile
assinam acordo
que acaba com
roaming entre
dois países

Foto/TV

O Brasil vai priorizar os
temas de comércio internacional e de mudanças climáticas
na Cúpula de Líderes do G20
(grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo), entre 30 de novembro e 1º de
dezembro, em Buenos Aires. A
comitiva brasileira será liderada pelo presidente Michel Temer, que convidou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, para
acompanhá-lo. O Itamaraty já
confirmou que Bolsonaro não
irá à cúpula argentina.
Sobre a participação brasileira no encontro, o diretor do
Departamento de Assuntos Financeiros e Serviços do Ministério das Relações Exteriores,
ministro Luiz Cesar Gasser, informou que a crise no comércio
internacional, os compromissos
do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e as discussões
sobre o futuro do trabalho estarão entre os principais tópicos a
serem abordados.
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MP quer multar prefeitura
de SP por falta de
manutenção de viadutos

Foto/ MotoGP

Brasil vai
priorizar
comércio
internacional na
cúpula do G20

A economia brasileira deve
crescer 2,1% no próximo ano.
Essa é a previsão para o Produto Interno Bruto (PIB), soma
de todos os bens e serviços produzidos pelo país, divulgada na
quarta-feira (21) pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE). A estimativa é menor
que a divulgada pela organização em setembro: 2,5%.
Para este ano, o OCDE
manteve a estimativa de 1,2%.
Em 2020, a organização prevê
crescimento de 2,4%.
Segundo relatório da
OCDE, o crescimento econô-

Vôlei Renata joga em casa nesta quinta-feira
Vôlei Renata (SP) e Sesi-SP
se enfrentarão nesta quintafeira (22) no encerramento da
quinta rodada do turno da Superliga Cimed masculina de
vôlei 2018/2019. O confronto será no ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), casa do
Vôlei Renata, e terá transmissão

ao vivo do SporTV 2. Este será
o fechamento da rodada em
que o Sada Cruzeiro (MG) já
venceu o Corinthians-Guarulhos (SP). O Sesi -SP é o terceiro colocado na tabela de
classificação, com 10 pontos
após quatro jogos e quatro vitórias.
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Black Friday: Fundação Procon-SP
tem plano especial de atendimento
CESAR
NETO
MÍDIAS
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Imprensa: “O DIA” (3º mais antigo jornal diário em
São Paulo - SP). Internet: desde 1996, www.cesarneto.com foi
um dos pioneiros no Brasil. Twitter @CesarNetoReal
C Â MA RA ( S P)
Volta do vereador Tuma, virtualmente eleito - 2019 / 2020 presidente da Mesa Diretora, pode inaugurar no PSDB o início
de uma política do Século 21, em bases que não sejam as utopias
do Presidente Fernando Henrique.
P R E FE IT U R A
Por enquanto vai se sendo bem reconstruída a ‘obra’ que recuperará o pontilhão que cedeu na Marginal e por muita sorte não
feriu gravemente nem matou ninguém. No Tribunal de Contas do
Município tem o ‘material’ jurídico.
A S S E M B LE IA ( S P)
Quem segue dizendo que “não adianta vir com guaraná, que é
chocolate o que ela quer beber”, é a advogada e professora (Direito - USP) Janaína Paschoal (PSL). Quer ser a 1ª mulher presidente da Mesa (15 março 2019).
CONGRESSO
Após tomarem posse, dia 1º fevereiro 2019, os atuais deputados federais major Olimpio (PSL) e Mara Gabrili (PSDB) passam a ser candidatos naturais pra disputar a prefeitura paulistana
em 2020 ou o governo paulista em 2022.
GOVERNO (SP)
O eleito vice-governador Garcia (DEM / ex-PFL) e seu exmentor Kassab (refundador e dono do PSD) vão dividir os comandos de como será a gestão de Doria (já dono do PSDB paulista). Em tempo: pra Kassab é tudo ou nada.
P R E S I D Ê N C IA
Enquanto a atual 1ª Dama, Marcela Temer, deixará o Palácio
como quem mais cuidou do filho Michelzinho do que exerceu
algum poder, a futura - Michelle Bolsonaro - pode se tornar a
mais importante da nossa história após 1990.
J U S T I ÇA S
O agora ex-juiz federal Sérgio Moro é um dos nossos enfocados na versão mensal desta coluna pra edição deste mês do
jornal ítalo-brasileiro “Il Giorno del Sudamerica”. O eleito governador (SP) Doria também será um dos destaques.
PA R T I D O S
Seguem rolando negociações pra que o REDE (criado por
Marina pro mando de Marina) e o PPS (ainda de Freire), em vez
de se fundirem acabem é se juntando no que pode vir a ser o novo
PV (Partido Verde ainda só do Penna).
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
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Com a chegada da Black Friday, na próxima sexta-feira (23),
os consumidores buscam esclarecer dúvidas sobre direitos e
deveres durante o período de
grandes descontos nas vendas.
Um dos órgãos de referência no assunto é a Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria
de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, que conta com um
plano de atendimento especial
para esclarecer dúvidas, receber
queixas e denúncias durante a
Black Friday 2018.
Neste mês, especialistas do
Procon-SP receberam representantes do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV), que
representa 22% do mercado e
reúne as maiores empresas do
setor para debater os problemas
registrados com mais frequência pelos clientes.
Edições
Na comparação entre as edições de 2016 e 2017 da Black

Friday, os relatórios indicam diminuição na quantidade de queixas: foram 2.654 reclamações
em 2016, contra 2.091 no ano
passado. Contudo, as irregularidades constadas em lojas físicas
pela fiscalização subiram de
15,5% para 78,26%.
“Do mesmo jeito que o consumidor faz a pesquisa em relação aos produtos, deve realizar buscas a respeito da reputação das empresas. O cliente
fará bons negócios ao negociar com uma companhia idônea”, explica Bruno Stroebel,
supervisor de Fiscalização do
Procon-SP. “Temos casos de
sites que anunciam promoções,
por exemplo, e desaparecem”,
acrescenta o especialista.
Vale destacar que, em 2017,
as principais queixas estiveram
ligadas a anúncios de produtos
ou serviços indisponíveis, maquiagem do desconto, mudança
de preço ao finalizar a compra
(no carrinho) e site inconstante,

congestionado ou bloqueado.
Outras dicas
O Procon-SP monitora preços dos produtos mais procurados em lojas físicas e virtuais 60
dias antes da Black Friday. Ao
todo, são mais de 100 produtos
monitorados, em mais de dez
companhias do mercado. O desconto deve ser dado sobre o
menor preço dos últimos 60
dias.
Os itens participantes devem
estar sinalizados como “Black
Friday”. Nas lojas físicas, se
houver desconto geral (por
exemplo, toda a loja com 15%
de desconto) ou descontos em
categorias (todos os vinhos chilenos com 30% de desconto, a
título de exemplo), é obrigatório informar o preço original e
o promocional e ter leitor de
código de barras próximo.
Ações
Confira as atividades que

serão realizadas pelo ProconSP em relação à Black Friday
2018:
Meios de reclamação e denúncia
#PROCONSPNABLACKFRIDAY – Utilização da Hashtag
nas Redes Sociais;
Facebook oficial da Fundação Procon;
Twitter oficial da Fundação
Procon;
Formulário para reclamações disponível no site entre 22
(quinta) até 28 de novembro
(quarta);
Atendimento telefônico
pelo 151: dia 22 de novembro,
das 19h à meia-noite; dia 23 de
novembro, das 8h às 20h.
Fiscalização
Plantão das 19h do dia 22 até
23h59 do dia 23 de novembro;
Fiscalização de lojas físicas:
Equipes nas ruas na capital,
Grande São Paulo e nos oito núcleos regionais.

Decreto institui o Comitê de
Crise de Pontes e Viadutos
O decreto nº 58.516, assinado pelo prefeito Bruno Covas, e
publicado no Diário Oficial do
Município de São Paulo de terça-feira (20), instituiu o Comitê
de Crise de Pontes e Viadutosno Gabinete do Prefeito, considerando a gravidade dos efeitos
da interdição do viaduto na região do Jaguaré, Zona Oeste da
capital, o que levou à interdição
da pista expressa da Marginal
Pinheiros no sentido Rodovia
Castelo Branco.
O Comitê será responsável

pelo enfrentamento da atual situação emergencial e também
pelo planejamento e monitoramento de outras questões relativas à segurança e estabilidade
de pontes e viadutos na Cidade
de São Paulo, propondo medidas
preventivas ou reparadoras, administrativas e judiciais, inclusive eventuais alterações legais
e regulatórias que sejam necessárias para assegurar que as medidas e obras ocorram no prazo
adequado, até mesmo no que se
refere a eventual licenciamento

urbanístico e ambiental.
O Comitê de Crise de Pontes e Viadutos tem a seguinte
composição:
- Prefeito, a quem caberá a
coordenação do colegiado;
- Chefe de Gabinete do Prefeito;
- Secretário do Governo
Municipal;
- Secretário Municipal de
Justiça;
- Procurador Geral do Município;

– Secretário Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras;
– Secretário Municipal de
Subprefeituras;
- Secretário Municipal da
Fazenda;
- Secretário Municipal de
Transportes e Mobilidade Urbana;
- Secretário Municipal de
Segurança Urbana;
– Secretário Municipal do
Verde e do Meio Ambiente;
– Secretário Especial de
Comunicação.

Rede Municipal vai convocar 1.346
professores aprovados em concurso para
Educação Infantil e Ensino Fundamental
O prefeito Bruno Covas autoriza a nomeação de 1.346 candidatos aprovados no Concurso
Público para Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I (PEIF).
A publicação no Diário
Oficial desta quinta-feira (22)
determina que a Secretaria
Municipal de Educação dê sequência ao procedimento da
convocação, que será feita de
forma escalonada para atender

as necessidades da rede e a
projeção orçamentária para o
próximo ano.
Ainda não há datas para a sessão de escolha de vagas. A secretaria está finalizando o processo de remoção (procedimento
que acontece todos os anos, no
qual os funcionários podem optar por trocar de escola).
Os convocados foram aprovados no concurso realizado em
2014 e deverão receber telegra-

ma, com prazo para comparecimento, efetivação e escolha
do local de trabalho, que é
feito no auditório do COGEP,
na Avenida Angélica, 2.606,
na Consolação. Em seguida,
recebem orientações sobre a
documentação que deve ser
providenciada, incluindo guia
para exames médicos pré-admissionais, para que todos
possam estar aptos a ingressar na rede.

Investimentos em Educação
Desde 2017, a Prefeitura já
chamou mais de 13 mil professores aprovados em concurso
para atuar nas escolas da Rede
Municipal de Ensino. A última
nomeação, inclusive, foi feita
em 14 de novembro, quando foram convocados 201 novos profissionais de Educação Infantil.
Os candidatos escolherão vaga
no dia 10 de janeiro de 2019.

Etecs: alunos querem representar SP
no Parlamento Juvenil do Mercosul
Vai até a próxima sexta-feira
(23) a votação eletrônica, aberta
a estudantes do Ensino Médio
de todo Brasil com idade entre
14 e 18 anos, para eleger o representante de cada Estado e do
Distrito Federal para o Parlamento Juvenil do Mercosul
(PJM),
A iniciativa do Ministério da
Educação (MEC) em parceria
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o
Instituto Internacional para o
Desenvolvimento da Cidadania
(IIDAC) vai selecionar 27 jo-

vens para representar todos os
Estados brasileiros e o Distrito Federal.
Em mandatos de dois
anos, os parlamentares aprendem como funciona o Mercosul, suas instâncias, como dialogar e buscar consenso para
proposição de soluções para
problemas comuns.
Candidatos
Dois alunos de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) estão
entre os quatro candidatos
paulistas. Carla Benfica, que cur-

sa o Ensino Médio da Etec de
Lins, na Região de Bauru, concorre com o projeto Socioeducando, que incentiva o debate entre estudantes de temas de relevância social, por
meio de dinâmicas contextual izadas e atividades aplicáveis
nas escolas.
No início deste ano, Carla
esteve entre os 50 alunos da rede
pública de ensino que participaram do Programa Jovens Embaixadores, nos Estados Unidos.
Mais arte porque faz parte é
o projeto inscrito por Gabriel

Xavier, do curso técnico de Eletrotécnica integrado ao Ensino
Médio da Etec Jaraguá, localizada na zona norte da capital. Ele
propõe ampliar a produção e reflexão artística na escola, por
meio de oficinas e outras atividades ligadas ao teatro, música
e dança.
Para conhecer os demais projetos e candidatos basta acessar
o site do PJM. O primeiro encontro dos eleitos está previsto
para o início de 2019, na sede
do Mercosul, em Montevideo,
no Uruguai.

Ferramenta on-line auxiliará em
políticas de segurança alimentar
Uma plataforma virtual de
conselhos municipais de segurança alimentar pode ajudar na
elaboração e implantação de políticas públicas no setor em São
Paulo. O Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea-SP)
lançou uma ferramenta on-line
para a consulta da situação dos
conselhos. Realizado entre
abril e outubro deste ano, o estudo revelou que 373 cidades
no território estadual possuem
legislação que cria o conselho
municipal.
O levantamento promovido

pela secretaria-executiva do órgão levou em conta os municípios que não responderam ao
questionário em 2017. Entre as
fontes consultadas para levantar
os dados estão Ministério Público, câmaras municipais, departamentos jurídicos municipais e
gabinetes das prefeituras, de
modo a cruzar informações e
consolidar o documento final.
Vale destacar, contudo, que a
participação e o controle social
estão ainda em processo de
construção do desenvolvimento
da política pública. Por isso, a
plataforma a ser oferecida

pelo site do Consea-SP proporcionará aos agentes públicos a
possibilidade de estruturar estratégias ligadas às políticas locais.
Resultados
Os resultados do levantamento foram apresentados na
última reunião do Consea-SP,
em outubro, pelo secretárioexecutivo do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CONSEASP) e da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN-SP), José
Valverde.

Na apresentação, o gestor
enatizou que o trabalho deve ser
orientado para estimular, junto
às comissões regionais, as
ações para a reativação dos conselhos municipais, considerando a necessidade e importância
do desenvolvimento da política
pública.
Dos 373 municípios, 117
estão ativos e 256 estão inativos. Não foi encontrada legislação em 272 cidades consultadas. O Consea-SP é dividido
em 16 comissões regionais
que abrangem as 645 localidades paulistas.
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OCDE reduz projeção de crescimento
da economia brasileira em 2019
A economia brasileira deve
crescer 2,1% no próximo ano.
Essa é a previsão para o Produto
Interno Bruto (PIB), soma de
todos os bens e serviços produzidos pelo país, divulgada na
quarta-feira (21) pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE). A estimativa é menor
que a divulgada pela organização
em setembro: 2,5%.
Para este ano, o OCDE manteve a estimativa de 1,2%. Em
2020, a organização prevê crescimento de 2,4%.
Segundo relatório da OCDE,
o crescimento econômico do

Brasil ganhará impulso em 2019
e 2020, à medida que o consumo privado, apoiado por melhorias no mercado de trabalho, aumentar. A organização
também espera por recuperação do crédito e maior segurança política com a posse do
novo governo. Entretanto, a
OCDE diz que a incerteza política em torno da implementação das reformas permanece significativa e pode atrapalhar a recuperação, mas, ressalta, que se a incerteza desaparecer e as reformas avançarem, como se supõe, o investimento se tornará mais forte.

PIB mundial
A previsão para o crescimento da economia brasileira ficará
abaixo da média mundial. A estimativa da OCDE para o crescimento da economia mundial é
3,7%, em 2018, 3,5%, no próximo ano e em 2020. Em setembro, a organização previa expansão de 3,7% tanto neste ano
quanto em 2019.
Para a OCDE, o crescimento das tensões comerciais é um
risco para os investimentos,
empregos e padrão de vida. Outro risco que pode reduzir o crescimento mundial, citado no relatório, é a alta dos preços do

petróleo.
O relatório indica que, apesar do crescimento da produção nos Estados Unidos e na
Rússia, os preços têm subido
desde o início do ano impulsionado pelo crescimento
contínuo da demanda, crise na
Venezuela e incertezas sobre
o impacto das sanções sobre
a produção no Irã. O relatório cita ainda o risco de desaceleração do crescimento
da China e aumento mais intenso da taxa de juros dos
Estados Unidos, com impactos sobre economias emergentes. (Agencia Brasil)

Criação de emprego formal desacelera
24,6% em outubro, revela Caged
Apesar do bom desempenho
do setor de serviços e do aquecimento do comércio próximo
do fim do ano, a criação de empregos com carteira assinada desacelerou em outubro. Segundo
dados divulgados pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, 57.733 postos formais de trabalho foram criados
no último mês, número 24,6%
inferior às 76.599 vagas abertas
no mesmo mês do ano passado.
O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.
Mesmo com a desaceleração, a criação de empregos é a
segunda melhor registrada desde outubro de 2013, quando as
admissões tinham superado as
dispensas em 94.893. Em outubro de 2014, 2015 e 2016, o
saldo tinha ficado negativo, com
as empresas demitindo mais do

que contratando.
A criação de empregos totaliza 790.579 de janeiro a outubro, alta de 2,09% em relação ao
mesmo período de 2017. Nos
últimos 12 meses, o país contratou 444.483 trabalhadores
com carteira assinada a mais do
que demitiu, alta de 1,16%.
Na divisão por ramos de atividade, seis dos oito setores
econômicos criaram empregos
formais em outubro. O campeão foi o setor de comércio,
com a abertura de 34.133 postos, seguido pelo de serviços
(28.759 postos) e pela indústria de transformação (7.048
postos). A construção civil
abriu 560 vagas, seguida pela
indústria extrativa mineral
(377 vagas) e pelos serviços industriais de utilidade pública,
categoria que inclui energia e saneamento, com 268 vagas.
O nível de emprego caiu ape-

nas no setor da agropecuária, que
demitiu 13.059 trabalhadores a
mais do que contratou no mês
passado, e na administração pública (-353 postos). Tradicionalmente, outubro registra contratações pelo comércio, por causa do fim de ano. Em contrapartida, o mês registra demissões
no campo, por causa da entressafra de diversos produtos.
No comércio, o setor varejista abriu 28.984 postos formais de trabalho. O setor atacadista criou 5.149 vagas. Nos
serviços, os grandes destaques foram o comércio e a administração de imóveis, valores mobiliários e serviço técnico, que abriu 9.946 postos,
e os serviços médicos, odontológicos e veterinários, com
7.046 vagas. A indústria foi
impulsionada pelos produtos
alimentícios, bebidas e álcool
etílico, com 3.223 postos.

Regiões
Quatro regiões brasileiras
criaram empregos com carteira
assinada em outubro. O Sul liderou a abertura de vagas, com
25.999 postos, seguido pelo
Sudeste (15.988 vagas). Foram
abertos 13.426 no Nordeste e
2.379 no Norte. Por causa do
peso da agropecuária na economia da região, apenas o CentroOeste demitiu mais do que contratou, com o fechamento de
59 vagas.
Na divisão por estados, as
maiores variações positivas no
saldo de emprego ocorreram em
São Paulo (13.088 postos), Santa Catarina (9.743), no Rio
Grande do Sul (9.319) e Paraná
(6.937). Quatro estados demitiram mais do que contrataram:
Goiás (-3.565 vagas), Pernambuco (-1.330), Rio de Janeiro (847) e Rondônia (-374). (Agencia Brasil)

Relator da reforma tributária vai
debater texto com novo governo
O relator da reforma tributária e deputado federal, Luiz
Carlos Hauly (PSDB-PR), disse nesta quarta-feira (21) que
vai se reunir com a equipe de
transição do novo governo para
ajustar alterações no projeto em
tramitação no Congresso Nacional. Hauly esteve hoje no Centro Cultural do Banco do Brasil
(CCBB) para tratar do tema com
equipe econômica do presidente eleito, Jair Bolsonaro.
De acordo com o parlamentar, o projeto prevê a criação de

um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que substituiria nove
tributos da base de consumo:
PIS, Pasep, Cofins, IPI, ICMS
estadual, ISS municipal, Cide,
salário-educação e IOF. A ideia
é simplificar e desburocratizar
a cobrança, com isso combater
a sonegação.
“Disse [ao Bolsonaro] que o
ambiente é 100% favorável
à aprovação, nesse ano ainda, da
criação do IVA. É a reforma
econômica mais importante que
deve ser feita”, contou Hauly ao

deixar o CCBB.
Como é uma proposta de
emenda constitucional, a matéria
só pode ser votada se a intervenção federal na segurança pública
no estado do Rio de Janeiro, prevista para durar até 31 de dezembro, for suspensa. Durante a vigência de intervenção, não é possível
modificar a Constituição.
A alíquota a ser cobrada deverá ser definida posteriormente, por lei complementar. Além
da agregação de tributos, a
emenda deve definir o tempo de

transição, que segundo Hauly,
deve ser de um ano para teste do
modelo de cobrança eletrônico,
cinco de transição e mais o tempo de transição da mudança de
origem para destino, no caso de
estados e municípios.
Questionado sobre a possibilidade de a reforma prever a
criação de um imposto sobre
movimentação financeira, Hauly disse que isso é uma decisão
da equipe de transição e que o
projeto é focado no IVA. (Agencia Brasil)

Trabalhadores que usarão 13º para
presentes de Natal chegam a 23%
Estudo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e do Se rviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) indica que dois a cada dez trabalhadores, 23%, que receberão o 13º
salário neste final de ano usarão
parte do dinheiro para comprar
presentes de Natal. Outros 27%
dos trabalhadores pretendem
poupar ou investir o valor recebido, enquanto 17% pretendem
utilizar o dinheiro extra para quitar dívidas em atraso.
A pesquisa, feita nas 27 capitais do país com 761 pessoas,
revelou que 16% vão gastar o
13°salário durante as festividades de Natal e Ano Novo e 13%
vão pagar despesas essenciais da

casa, como contas de água e luz.
Para 11%, a alternativa é o uso
do recurso para o pagamento de
tributos e impostos típicos de
início de ano, como IPTU e
IPVA, por exemplo.
“O dinheiro deveria ser primeiramente pensado para pagar
dívidas atrasadas, empréstimos
ou para investir. Se o consumidor tem apenas uma dívida em
aberto, é mais fácil resolver o
problema. Caso exista mais de
uma, o ideal é escolher aquela
que está atrasada ou optar pela
que possui o valor com juros
mais altos como, por exemplo,
cheque especial e cartão de crédito”, recomenda o educador financeiro do SPC Brasil José

Vignoli.
Segundo ele, é importante
considerar os gastos que costumam aparecer no começo do
ano, como o IPTU, as mensalidades escolares e o IPVA, por
exemplo. “Assim como a quitação de dívidas atrasadas, a formação de uma reserva para saldar compromissos típicos de
início de ano também deve ser
uma prioridade do consumidor.
Todos os anos elas aparecem,
mas muitos só deixam para pensar nessas despesas quando elas
chegam”, alerta.
A pesquisa também mostrou
que 44% dos entrevistados pretendem fazer alguma atividade
que possa gerar renda extra para

comprar mais presentes de Natal. Esse grupo abrange principalmente os mais jovens (54%)
e as pessoas das classes C, D e E
(51%). “Muitos consumidores
costumam recorrer aos trabalhos
informais e temporários para
comprar presentes melhores ou
em maior quantidade. O Natal é
uma data comercial de grande
apelo e tem uma importância
simbólica para as pessoas”.
Vignoli orienta ainda a não
dividir o pagamento dos presentes em muitas parcelas para não
sobrecarregar o orçamento com
as contas de início de ano, e pesquisar bastante para conseguir
bons descontos e condições vantajosas. (Agencia Brasil)

Levantamento aponta 784 mil
famílias paulistanas com o nome sujo
Levantamento da Federação
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) revelou que o
número de paulistanos inadimplentes se manteve em um patamar elevado no mês de outubro,
somando 20,1% dos consumidores, o que representa 784 mil famílias que não conseguiram pagar
a dívida até a data do vencimento.
O indicador mostra ainda que
esse percentual registrava 19,6%
de paulistanos com o nome sujo no
mesmo período do ano passado.
Sobre o número de famílias

da cidade de São Paulo que têm
algum tipo de dívida, o estudo
aponta que essa taxa se manteve
estável no mês de outubro, mas
que representa mais da metade
das famílias paulistanas (54,7%).
De acordo com índice, a
modalidade em que as pessoas
mais se endividam é o cartão de
crédito, o que representa 71,9%
dos consumidores. Na sequência estão os carnês de compras
(14,7%), financiamento de carros (12,7%) e de casas (12,2%).
O estudo destacou também a
dificuldade das famílias em

acertar as contas. O perfil da dívida em atraso está cada vez mais
concentrado no longo prazo
(acima de 90 dias), e representa
55,5% dos consumidores entrevistados. Já a taxa dos que já dizem que não terão condições de
arcar com a dívida se manteve
estável, ao passar de 9,8% em
setembro para 9,5% em outubro.
Faixa de renda
Na avaliação por faixa de
renda, as famílias com renda
abaixo de dez salários mínimos
são as mais envidadas, represen-

tando 58,4%, tecnicamente estável em relação a setembro. Para
o grupo de famílias que ganham
acima desse patamar, a taxa é
mais baixa, de 44,2%, porém,
teve avanço de 0,7 ponto porcentual comparado a setembro.
Para as fa mílias com renda
mais baixa, a taxa de inadimplência passou de 25,5% em
setembro para 25% em outubro, enquanto que no grupo dos
que ganham acima de dez salários mínimos, a inadimplência
caiu de 8,9% para 8,3%. (Agencia Brasil)

Brasil vai priorizar
comércio
internacional na
cúpula do G20
O Brasil vai priorizar os temas de comércio internacional e
de mudanças climáticas na Cúpula de Líderes do G20 (grupo que
reúne as 20 maiores economias do mundo), entre 30 de novembro e 1º de dezembro, em Buenos Aires. A comitiva brasileira
será liderada pelo presidente Michel Temer, que convidou o presidente eleito, Jair Bolsonaro, para acompanhá-lo. O Itamaraty
já confirmou que Bolsonaro não irá à cúpula argentina.
Sobre a participação brasileira no encontro, o diretor do Departamento de Assuntos Financeiros e Serviços do Ministério
das Relações Exteriores, ministro Luiz Cesar Gasser, informou
que a crise no comércio internacional, os compromissos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e as discussões sobre o
futuro do trabalho estarão entre os principais tópicos a serem
abordados.
“Comércio internacional é um tema que preocupa o governo
brasileiro. É de extrema relevância. A mensagem estará presente
em termos de uma busca de solução para essa crise que o mundo
atravessa no comércio, a necessidade ou não de reforma da OMC
[Organização Mundial do Comércio]”, disse, em entrevista no
Palácio Itamaraty.
No final de outubro, ao participar da reunião ministerial do
Grupo de Fortalecimento e Modernização da OMC, em Ottawa,
Canadá, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, alertou para os riscos de paralisação do mecanismo de solução de controvérsias do organismo multilateral. O Brasil foi
um dos 12 países convidados pelo Canadá para discutir o futuro
da organização.
Desde o ano passado, os Estados Unidos têm resistido a liberar a nomeação de novos juízes para o Órgão de Apelação da OMC,
composto por sete membros. Atualmente, o tribunal tem apenas
quatro juízes, o que acarreta atrasos na análise de disputas comerciais entre os países.
Segundo o Itamaraty, o G20 tem importância central para o
Brasil por se tratar de um foro de governança global que reúne as
principais economias do mundo, em formato flexível, que facilita o debate e a formação de consensos, o que se torna especialmente relevante no momento atual em que o multilateralismo é
questionado.
“Na Cúpula de Buenos Aires, o Brasil reiterará seu compromisso com a democracia e com as reformas econômicas, no
plano doméstico, bem como com a defesa do diálogo e do multilateralismo, no plano externo”, destaca o ministério. (Agencia
Brasil)

Brasil e Chile
assinam acordo que
acaba com roaming
entre dois países
Um acordo de livre comércio assinado na quarta-feira (21)
em Santiago entre os presidentes do Brasil, Michel Temer, e do
Chile, Sebastián Piñera, entre outros itens, põe fim à cobrança
de roaming internacional para dados e telefonia móvel entre os
dois países.
Piñera classificou o acordo assinado hoje como “moderno e
de última geração”. Segundo ele, o documento apresenta “muitos conteúdos importantes” tanto para o povo chileno como para
o brasileiro. “Portanto vemos a eliminação do roaming, o que
fará com que os cerca de 500 mil brasileiros que vem ao Chile, e
os cerca 300 mil chilenos que visitam o Brasil possam se comunicar melhor”, disse o presidente chileno, ao destacar que micro
e pequenas dos dois países terão papel de destaque na integração
que será promovida pelo acordo.
O acordo de livre comércio que reúne 17 itens. Além do fim
da cobrança de roaming internacional entre os dois países, há
ainda compromissos em comércio eletrônico, práticas regulatórias, medidas de combate à corrupção, meio ambiente e questões trabalhistas.
O presidente chileno disse que o Brasil não é apenas principal parceiro comercial de seu país, mas também o principal destino em termos de investimentos chilenos. “Esse acordo de livre
comércio vem aprofundar o comércio de bens e serviços e a integração. Portanto é um grande passo adiante que estabelecemos
nessa relação”, disse. “Temos também novos capítulos no que
diz respeito a tecnologia, cibersegurança, negociação com relação à Região Antártica e vários outros aspectos que evidenciam a
firme vontade de avançarmos em questões como a do corredor
bioceânico, que atravessará o Chile”.
Desoneração
Durante o encontro bilateral, também foi anunciado que os
chilenos que se aposentaram no Brasil e retornaram a seu país
serão beneficiados com a desoneração de uma taxa de 25% cobrada para o envio do benefício ao Chile.
“Quero anunciar que determinei ao secretário da Receita Federal do Brasil que, como consequência deste acordo comercial
que fizemos, haja também a desoneração da cobrança desses 25%
dos aposentados chilenos que trabalharam no Brasil e vieram para
o Chile”, disse Temer, que retorna ainda nesta quarta-feira ao
Brasil. (Agencia Brasil)
INDÚSTRIAS J.B.DUARTE S.A - Companhia Aberta - CNPJ 60.637.238/0001-54 - NIRE 35.300.030.257 - Fato Relevante
- INDÚSTRIAS J.B DUARTE S.A.("JBDuarte") (B3: JBDU3; JBDU4), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em
geral que entabulou negociações com o espólio de José Casal Del Rey Junior, com o objetivo de viabilizar a sua entrada na
sociedade, visando o fortalecimento de sua estrutura de capital. A operação deverá consistir numa conferencia de bem, no
valor de R$ 57.500.000,00 (cinqüenta e sete milhões e quinhentos mil reais), mediante aporte de bem imóvel, com o devido
laudo de avaliação. Parte desta conferencia poderá se dar como aumento de capital, e parte como adiantamento para futuro
aumento de capital, não estando ainda deﬁnido o formato ﬁnal. Para tanto será convocada proximamente uma Assembléia
Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a referida conferencia de bem, assim como sobre a eventual formalização
do ato de aumento de capital. Se aprovada em AGE a conferencia de bem e o aumento de capital, os atuais acionistas
terão direito de preferência no referido aumento, que será feito pelo preço de emissão baseado no valor de negociação da
ação em bolsa e que guardará a proporção entre ações ordinárias e ações preferenciais. Manteremos o mercado informado
sobre a evolução dos fatos. São Paulo, 21 de Novembro de 2018. Edison Cordaro - Diretor de Relações com Investidores
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Futuros comandantes do Exército,
Marinha e Aeronáutica são anunciados
SECRETARIA. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo completou, no dia 11 de novembro, 127 anos de sua criação. A data remete à publicação
da Lei n° 15, publicada na referida data em 1891, na qual o
Governo do Estado orçou a receita e despesas de quatro secretarias de Estado para o ano seguinte. Entre elas, a Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, organizada
pelo Decreto n° 28, de 1º de março de 1892 e regulamentada pelo Decreto n° 58, de 2 de maio de 1892.
GASTRONOMIA. A cozinha que emociona também
pode ser recheada de descobertas científicas. É o que propõs a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(APTA), ao participar do evento Mesa São Paulo, de 9 a 11
de novembro de 2018, no Memorial da América Latina, em
São Paulo, capital. O evento organizado pela revista Prazeres da Mesa e que teve a temática “Cozinha que emociona”,
reuniu os maiores especialistas da gastronomia mundial.
SEMINÁRIO. Na próxima semana, nos dias 28 e 29, Brasília sediará o Seminário Internacional sobre Perdas na Armazenagem e Transporte de Grãos, realizado pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab). O objetivo do evento,
realizado em parceria com a Organização das Nações Unidas
para Alimentação e Agricultura (FAO), é encontrar maneiras
de reduzir a perda de grãos no período pós-colheita.
ARÁBIA. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) recebeu na segunda-feira (19) comunicado
de que as autoridades sauditas aprovaram o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de produtos apícolas (mel, propólis, cera). “É mais um mercado aberto para o Brasil, que auxilia na diversificação da pauta de produtos e na ampliação da participação do país no agronegócio
internacional”, afirmou o ministro Blairo Maggi.
MÉXICO. O Ministério da Agricultura, recebeu comunicado nessa semana sobre a habilitação de 26 novos estabelecimentos para exportação de carne de aves ao México. As
habilitações foram resultado de missão de auditoria efetuada por autoridades mexicanas, em agosto de 2018. Essa medida representa aumento de 130% no número de plantas brasileiras agora aptas a exportar carne de aves àquele destino,
que chega ao total de 46.
NORMAS. Todos os produtos hortícolas comercializados no país, quer seja no varejo ou atacado, terão de seguir
os requisitos mínimos de qualidade e identidade definidos
pelo Ministério da Agricultura, por meio da Instrução Normativa nº 69, publicada dia (16). De acordo com a medida,
os produtos terão que estar inteiros, limpos, firmes, isentos
de pragas visíveis a olho nu, livres de odores estranhos, sem
podridões ou danos profundos. Também não poderão estar
excessivamente maduros ou passados, ou estar congelados,
murchos nem desidratados.
AGRO+. O Comitê Gestor do Selo Agro+ Integridade
2018 homologou 10 empresas premiadas, que assinarão o
Pacto pela integridade, ética e sustentabilidade e de uso adequado do Selo, durante o ano de uso da marca, nos seus produtos, sites comerciais, propagandas e publicações. A decisão ocorreu em reunião realizada no último dia 18. Mais de
mil empresas participaram da primeira etapa de seleção e
apenas 23 conseguiram apresentar toda a documentação exigida pelas normas do Selo Agro+ Integridade.
MINISTÉRIO. O atual ministro Agricultura, Blairo Maggi, e a futura ministra, deputada Tereza Cristina, se reuniram
durante 1h30, na manhã do dia (14), para tratar da transição.
Ficou acertado que, a ministra e alguns assessores terão acesso às instalações físicas do Mapa e acompanharão de perto a
rotina da pasta. “As portas do ministério estarão abertas a ela
e toda sua equipe”, afirmou Maggi após a reunião.
DECLARAÇÃO. O Brasil assinou no início de novembro, em Genebra, a Declaração Internacional sobre Aplicações Agrícolas de Biotecnologia de Precisão. A declaração
foi apresentada ao Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio (WTO-SPS,
sigla em inglês) pela Argentina, com o copatrocínio da Austrália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguai, República Dominicana e Uruguai.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos
morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo setor do agronegócio, onde agora tem esta
coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agro-cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s):
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, APTA, Mapa)

O general de Exército Fernando Azevedo e Silva, que assumirá o Ministério da Defesa
no governo de Jair Bolsonaro,
confirmou na quarta-feira (21)
os nomes dos próximos comandantes do Exército, Marinha e da
Força Aérea Brasileira (FAB).
Os três oficiais cuja patente
é o equivalente a general quatro
estrelas são integrantes do altocomando das Forças Armadas.
Para o comando da Marinha, foi
indicado o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, atual
chefe do Estado Maior da Armada (EMA), o segundo posto na
hierarquia da Força.
O Exército será comandado

pelo general Edson Leal Pujol,
que também já seria o substituto natural por ordem de antiguidade. Para assumir o comando,
Pujol deixará o Departamento de
Ciência e Tecnologia do Exército, em Brasília.
A Aeronáutica será comandada pelo tenente-brigadeiro-doar Antonio Carlos Moretti Bermudez, que estava no comandogeral de pessoal da Força Aérea
Brasileira (FAB).
“A escolha é seguindo o regulamento para a escolha do comandande do Exército, que diz
que deverá ser um oficial-general, incluindo Marinha e Aeronáutica, do último posto da car-

reira. Então, todos eles estão
habilitados a isso”, afirmou general Azevedo e Silva.
Segundo o general, a prioridade da sua pasta deverá ser manter os atuais projetos e apoiar as
três Forças Armadas “o máximo
possível”. Ele disse que a transição no Ministério da Defesa
deve começar em dezembro.
Intervenção no RJ
Questionado sobre a eventual prorrogação da intervenção
federal do Exército na segurança pública do estado do Rio de
Janeiro, o futuro ministro da
Defesa descartou a possibilidade. “O que está alinhado é a in-

tervenção durar até 31 de dezembro. É o que está regulamentado”.
Azevedo e Silva ressaltou,
no entanto, que o Exército poderá atuar no Rio de Janeiro
mediante a aplicação do decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), editado pelo presidente da República, mas que
não caracteriza estado de intervenção federal.
De acordo com o general, a
atuação das Forças Armadas na
segurança pública deve ser
“eventual”. “Esporadicamente,
eventual, como uma urgência.
Tem vezes que são necessárias”,
disse. (Agencia Brasil)

MP quer multar prefeitura de SP por
falta de manutenção de viadutos
O Ministério Público de
São Paulo (MP-SP) moveu
uma ação civil pública para
multar a prefeitura da capital
paulista por não ter feito a manutenção de pontos e viadutos
na cidade. Em 2007, foi assinado um termo de ajuste de
conduta (TAC) entre a administração municipal e a promotoria para que fosse feito o monitoramento e recuperação de
50 estruturas. Elas estavam em
situação não adequada segundo
um estudo feito pela Superintendência de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, pelo Sindicato
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consul-

tiva e pelo Instituto de Engenharia.
Como a prefeitura não estabeleceu um programa de manutenção das pontes e viadutos, conforme previsto no
TAC, o MP ajuizou em 2014
uma ação para multar a administração municipal. Em 27
de setembro deste ano foi
feita uma audiência de conciliação entre a prefeitura e a
Promotoria de Habitação e
Urbanism o. Na ocasião, foi
decidido que a municipalidade
deveria apresentar em até 60
dias um diagnóstico da situação das estruturas e uma proposta concreta para execução
da manutenção.

Solicitação de informações
O MP resolveu solicitar novamente as informações sobre
essa situação a partir do incidente ocorrido na última quinta-feira (15), quando um viaduto na Marginal Pinheiros cedeu. O rompimento provocou
um desnível de quase dois metros de altura entre as partes da
estrutura, localizada próximo a
Ponte do Jaguaré, zona oeste
paulistana.
A prefeitura tem prazo de
dez dias para atender a solicitação feita na quarta-feira, (21)
pela promotoria que incluem as
providências que serão tomadas
em relação ao viaduto atingido.

Impactos
Foram colocadas diversas
estacas para sustentação da estrutura. Os trens da Linha 9 –
Esmeralda, que passa sob o viaduto, estão circulando com
velocidade menor no trecho
para evitar abalos ainda maiores ao viaduto.
A Marginal Pinheiros foi
interrompido ao longo de 10
quilômetros na pista expressa, para que não houvesse
congestionamentos no ponto
interditado. A via tem um total de 20 quilômetros. A prefeitura pretende realizar uma
série de obras para desafogar
o trânsito na região. (Agencia Brasil)

STF adia decisão definitiva sobre
decreto de indulto natalino
O Supremo Tribunal Federal
(STF) adiou na quarta-feira, o término do julgamento sobre a constitucionalidade do decreto de indulto natalino editado pelo presidente Michel Temer, no ano passado. A retomada da sessão está
prevista para quarta-feira (28). O
decreto é editado todos os anos
pelo presidente da República.
O julgamento definitivo começou na quarta-feira, mas foi
suspenso após as sustentações da
Procuradoria-Geral da República (PGR), da Defensoria Pública
da União (DPU) e de entidades
em prol do direito de defesa.
Em dezembro do ano passado, durante o recesso de fim de
ano, a então presidente do STF,
ministra Cármen Lúcia, atendeu
a um pedido da PGR e suspendeu o decreto. Em seguida, o
relator do caso, ministro Luís
Roberto Barroso, restabeleceu
parte do texto, mas retirando a

possibilidade de benefícios para
condenados por crimes de corrupção, como apenados na Operação Lava Jato.
Durante as manifestações, a
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, defendeu a suspensão do indulto. Segundo Dodge, o presidente da República
tem a prerrogativa de fazer o
decreto, no entanto, o ato não é
absoluto e pode sofrer controle
constitucional.
Para a procuradora, o decreto não teve a finalidade de desencarcerar e foi “ampliativo e
generoso” com detentos que
cumpriram apenas 20% da pena.
“Sem justificativa, o decreto ampliou os benefícios e criou
cenário de impunidade no país,
reduziu em 80% o tempo de
cumprimento da pena aplicada,
extinguiu penas restritivas de
direito, suprimiu multas e o dever de reparação pelas práticas

de crimes graves”, disse Dodge.
O defensor público-geral federal, Gabriel Faria Oliveira,
defendeu a validade do decreto.
Segundo ele, o texto se aplica a
presos pobres, grande parte da
massa carcerária, e não aos condenados na Lava Jato.
Segundo Faria, apenas 0,4 %
do total de presos respondem
por crime de corrupção contra a
administração pública.
“A Defensoria Pública defende a competência discricionária
do presidente da República para
edição do decreto de indulto. Se
flexibilizarmos o decreto no presente momento, a todos decretos
de indulto futuros haverá contestação judicial”, afirmou.
Suspensão
Barroso considerou inconstitucionais as regras originais do
decreto editado por Temer, que
previa, por exemplo, a conces-

são do indulto mesmo a quem
não pagou as multas previstas em
suas penas, ou àqueles que tivessem cumprido somente 20% do
tempo de prisão a qual foram
condenados.
O ministro também impôs o
limite de oito anos de pena
como o máximo ao que o detento pode ter sido condenado para
poder receber o indulto. O decreto original não trazia limite
para a condenação.
Outro ponto estabelecido
por Barroso foi a exclusão do
indulto daqueles que cometeram
crimes de colarinho branco,
como corrupção, peculato, tráfico de influência, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, entre outros.
Quem cometeu tais crimes não
poderá ser beneficiado, conforme havia pedido a PGR. (Agencia Brasil)

Justiça aplica multa por descumprimento
de condicionante em Belo Monte
A Justiça Federal em Altamira (PA) multou a empresa Norte
Energia, responsável pela usina
hidrelétrica de Belo Monte, e a
União em R$ 900 mil cada pela
demora em realizar obras para a
reestruturação da Fundação Nacional do Índio (Funai) na região,
previstos no licenciamento ambiental da usina. O valor das multas se destina a um fundo nacional para ações em defesa do
meio ambiente.
De acordo com o Ministério
Público Federal (MPF), autor da
ação de 2014, o empreendimento intensificou as tarefas do órgão indigenista, demandando
maior estrutura, logística e pro-

fissionais para atender todas as
demandas dos nove povos indígenas atingidos pelas obras.
Segundo a decisão do último
dia 16 e divulgada na quarta-feira (21), a demora no cumprimento das condicionantes provocou
graves danos aos indígenas. Sem
a reestruturação, a Funai ficou
impedida de acompanhar os povos indígenas e os programas de
compensação e mitigação previstos no licenciamento.
A previsão de reestruturação
da Funai na região do médio Xingu já constava já da primeira licença concedida ao projeto de
Belo Monte, em 2010. “Mesmo
assim, entre 2010 e 2014, quan-

do o MPF buscou o Judiciário,
o que se viu foi a desestruturação total da instituição. Sem
sede própria, todos os postos
retirados das aldeias e com 72%
menos funcionários para atender
os indígenas do que antes das
obras da usina”, disse a assessoria do MPF.
Em janeiro de 2015, considerando grave a situação, a Justiça Federal em Altamira deu prazo de 60 dias para que fosse apresentado um plano para a reestruturação. Um ano depois, em janeiro de 2016, o plano ainda não
tinha sido elaborado, o que levou a juíza Maria Carolina Valente do Carmo a determinar a pa-

ralisação das obras. Passados
dois anos da ordem de paralisação, a reestruturação está sendo
efetivada e a sede da Funai está
quase finalizada para inauguração em Altamira.
Já no que diz respeito à União,
a decisão diz que ela não cumpriu
com a determinante de reestruturar a equipe da Funai na região.
Em nota, a Norte Energia informou que vem cumprindo com
todas as suas obrigações legais,
em especial quanto ao licenciamento ambiental do empreendimento. Com relação ao processo mencionado, a empresa informa que não foi intimada até
o momento. (Agencia Brasil)

STJ mantém foro privilegiado
de desembargadores
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu na quarta-feira (21)
manter o foro por prerrogativa de função, conhecido como
foro privilegiado, de desembargadores. Com a decisão, os
magistrados vão continuar respondendo a processos criminais no STJ, e não na primeira

instância da Justiça.
A possibilidade na mudança na competência do STJ para
julgar os magistrados, prevista na Constituição, foi suscitada após o Supremo Tribunal
Federal (STF) alterar sua jurisprudência e restringir o
foro por prorrogativa de função para deputados e senado-

res, em maio.
Por 10 votos a 3, o colegiado entendeu que deve permanecer a competência do STJ
para julgar desembargadores.
De acordo com a maioria, os
magistrados devem ser julgados com imparcialidade e forma isonômica pelo tribunal
superior e não seus pares.

O caso foi decidido em
uma ação penal na qual um desembargador do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR) é
acusado de lesão corporal
contra uma mulher por causa
de uma discussão sobre despejo de entulho em um lote
próximo a sua residência.
(Agencia Brasil)
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Obras de arte voltarão a ser taxadas
em aeroportos de acordo com peso
Obras de arte e instrumentos
musicais trazidos de outros países voltarão a ser taxados nos
aeroportos pelo seu peso, e não
pelo seu suposto valor. A decisão foi tomada pelo Conselho
Nacional da Aviação Civil (Conac). A medida foi publicada no
Diário Oficial da União desta
quarta-feira (21).
A decisão retoma a prática
anterior, alterada recentemente
por concessionárias de aeroportos, que passaram a estabelecer
tarifas baseadas em um percentual do suposto valor das obras
e bens. As empresas responsáveis pela administração dos
aeroportos adotaram uma nova

interpretação diferente dos contratos de concessão no
tocante a um regime especial de
taxação e armazenagem de cargas para eventos cívico-culturais.
Essa mudança gerou críticas
de museus, galerias e organizadores de exposições ao aumentar os custos do transporte de
quadros, esculturas e outras e
dificultar sua importação para
comercialização e apresentação
em eventos culturais no país.
Segundo o Museu de Arte de São
Paulo, apenas em uma exposição
os tributos chegariam a R$ 4,5
milhões. De acordo com o Ministério da Cultura, as despesas
com tarifas subiram até 900%

em alguns casos.
A controvérsia chegou a parar na Justiça. Por conta da exposição Mulheres Radicais:
Arte Latinoamericana, na Pinacoteca de São Paulo, em setembro, foi ajuizada uma ação que
obteve ganho de causa pelo Tribunal Regional Federal da
3a Região autorizando a taxação
por peso.
Depois da polêmica, foi criado um grupo de trabalho no
âmbito do Ministério dos Transportes para discutir as regras de
tributação e armazenamento de
cargas destinadas a eventos culturais pelas empresas responsáveis pela administração de aero-

portos. O relatório foi entregue
no dia 12 de setembro.
A decisão do Conselho Nacional de Aviação Civil retira
margem de dúvida sobre a interpretação dos contratos de concessão no tocante a bens trazidos para exposições e outros
eventos deste tipo. Segundo o
entendimento definido pelo órgão, estão sujeitos a tributação
conforme a modalidade definida pela tabela 9, por peso, “obras
de arte, instrumentos musicais e
outras cargas que entram no Brasil sob regime de admissão temporária destinadas a eventos de
caráter cívico e cultural”.
(Agencia Brasil)

Médicos cubanos começam a deixar
Brasil nesta quinta-feira, diz Opas
Profissionais cubanos que
atuavam no programa Mais
Médicos começarão a deixar
o Brasil nesta quinta-feira
(22). A informação foi divulgada na quarta-feira (21) pela
Organização Pan-Americana
de Saúde (Opas), responsável
pela intermediação do convênio
entre Brasil e Cuba.
A estimativa da organização
é que o processo de saída dos
mais de 8 mil médicos contratados no âmbito do convênio
dure até o dia 12 de dezembro.
Nos próximos três dias,
de quinta a sábado, cinco voos
partirão com destino à capital
cubana, Havana. Os profissionais
já começaram a se deslocar dos

municípios onde estavam alocados em direção às cidades de
onde sairão só voos para Cuba.
O retorno ocorre por decisão do governo cubano, que chamou de volta os profissionais
por desacordo com condições
impostas pelo presidente
eleito, Jair Bolsonaro, para
que os médicos permaneçam
no programa, entre elas a realização do exame de revalidação de diplomas para reconhecimento no país (Revalida) e a não retenção de parte
da remuneração dos médicos,
que até então ficava com a administração cubana.
O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, por meio de

uma rede social, defendeu os
profissionais. Em nota, o Ministério da Saúde cubano afirmou
que as exigências desrespeitam
as condições acordadas no convênio com a Opas.
Dois dias após a decisão, o
presidente eleito Jair Bolsonaro
afirmou que as novas exigências
foram definidas para proteger os
médicos de más condições de trabalho, por razões que classificou
como “humanitárias”.
Substituição
Na quarta-feira começaram
as inscrições para repor as vagas abertas com a saída
dos médicos cubanos. Os interessados em ocupar vagas aber-

tas têm até o dia 25 deste mês,
próximo domingo. Podem pleitear o posto profissionais com
registro nos conselhos de medicina ou com diploma na atividade validado no país.
Os candidatos poderão escolher as cidades onde querem trabalhar. A medida que forem sendo preenchidas, as vagas serão
retiradas do sistema. Os
inscritos terão que se apresentar no local selecionado a partir
do dia 3 de dezembro para homologar a contratação e iniciar
a função. Caso as vagas não sejam preenchidas, será aberto
novo edital, no dia 27 de
novembro, para buscar outros
profissionais. (Agencia Brasil)

Direitos humanos são pautas de
todos e para todos, afirma ministro
O ministro dos Direitos
Humanos, Gustavo do Vale
Rocha, afirmou na quarta-feira (21) que aguarda que o presidente eleito Jair Bolsonaro
mantenha as políticas do setor
durante seu governo. Segundo
o ministro, os temas relacionados aos direitos humanos
pertencem a todos, não a uma
ou outra ideologia. Ele ressaltou que os vulneráveis devem
ter os direitos assegurados.
“Direitos humanos não é
uma pauta de esquerda ou de direita. É uma pauta de todos e
para todos. Quando se fala em
direitos humanos, está se falando dos direitos dos vulneráveis,
das mulheres, crianças, pessoas com deficiência, idosos,
isso que precisa ser mostrado
para a sociedade”, disse. “As
pessoas encarceradas também
precisam ter seus direitos assegurados.”
De acordo com Rocha, em
todos os locais, o momento é
delicado para a discussão sobre
direitos humanos. “Vivemos um
momento difícil, no mundo
todo – não é uma característica
específica do Brasil –, é um momento difícil e, por isso, a importância do reconhecimento
de vocês”, afirmou o ministro
durante a cerimônia de entrega
do Prêmio Direitos Humanos
2018.
Para o ministro, o assunto
independe de o Ministério de
Direitos Humanos ser mantido
com a estrutura atual ou modificada. “Espero que, independentemente do formato que se
dê ao ministério, essas pautas
continuem avançando, e isso só
vai ser possível com a atuação
de vocês, em todas as esferas,
seja no Poder Executivo, no
Ministério Público, no Legislativo, na sociedade civil e [com
a participação] de todos aqueles que compartilham e comungam do mesmo ideal.”
Prêmio
Cerca de 50 personalidades
e entidades receberam na quarta-feira o Prêmio Direitos Humanos, uma iniciativa do governo federal que busca conferir
visibilidade e reconhecimento
público a atitudes que promovam mais justiça social no país.
A cerimônia foi realizada na
sede do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), em Brasília.
Na lista de agraciados, o pre-

sidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge; o
ministro da Segurança Pública,
Raúl Jungmann; os ministros do
STF Cármen Lúcia e Luís Roberto Barroso; e Estiveram presentes no evento, além do ministro Dias Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, e o procurador-geral do
Trabalho, Ronaldo Curado Fleury; o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef); o Fundo de População das Nações
Unidas; a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) e a pajé
Mapulu Kamayurá, do Parque
Indígena do Xingu, conhecido
como Alto Xingu.
Em entrevista à Agência
Brasil, a líder indígena disse
que a região onde mora, compartilhada por 16 povos, precisa de aperfeiçoamento da estrutura básica de saúde. “A gente
fica isolada, longe da cidade.
Estou procurando apoio para
meu povo. A gente precisa de
recurso para trabalhar, ir ao hospital, porque lá não tem remédio.”
Segundo Mapulu, mesmo
detendo conhecimentos sobre
como tratar doenças, algo que
herdou de sua família ao se tornar pajé, seus atendimentos não
são suficientes para atender à
comunidade em que vive. Como
líder indígena, ela diz que tem
se sentido responsável por suprir as necessidades da comunidade, chegando a socorrer
parte dos doentes.
A secretária nacional de Políticas para Mulheres, Andreza
Colatto, disse que a indicação
de Mapulu foi movida por sua
liderança. Segundo a secretária,
em breve, a comunidade kamaiurá deverá receber uma remessa de remédios e equipamentos de informática, que serão utilizados para a montagem
de um telecentro. “Nós levaremos 10 computadores para a
formação de um telecentro,
para a qualificação, especialmente, das mulheres, mas também de toda a aldeia”, informou
Andreza.
Carta de compromisso
O ministro Gustavo do Vale
Rocha lembrou que, neste ano,
estão sendo comemorados os
70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ele
informou que, ao longo dos pró-

ximos dias, banners contendo
artigos da declaração serão afixados em todos os prédios da
Esplanada dos Ministérios.
A solenidade de hoje foi
também pela assinatura da Carta Aberta Empresas pelos Direitos Humanos e pelo lançamento da Revista Científica de Direitos Humanos, periódico que

será publicado semestralmente,
com o apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).
O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), que está no exercício da Presidência da República também participou da cerimônia. (Agencia Brasil)

Dólar sobe 0,72% e fecha
pregão em R$ 3,79
A moeda norte-americana
encerrou o pregão da quartafeira (21) em alta de 0,72%,
cotada a R$ 3,7901 para venda. O dólar mantém a tendência de valorização na semana,
após fechar a segunda-feira
(19) também em alta, de
0,69%. A semana será marcada pela baixa liquidez da moeda, em virtude do feriado
de ontem (20), Dia da Consciência Negra, e de amanhã no
mercado norte-americano,
pelo Dia de Ação de Graças. O
Banco Central manteve a política tradicional de swaps cam-

bial, sem leilões extraordinários de venda futura do dólar.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em queda de
0,72%,
com
87.268
pontos. Os papéis das grandes
companhias, chamados de blue
chip, também acompanharam a
tendência de desvalorização no
pregão da quarta-feira. Registraram queda as ações da Petrobras (-3,27%), da Vale (1,82%) e do Bradesco (-1%),
além das do Itaú, que tiveram
forte desvalorização
de
34,22%. (Agencia Brasil)

Justiça condena SP por atos
ilícitos em enterro de desaparecidos
A Justiça condenou o estado
de São Paulo por atos administrativos ilícitos que fizeram com
que pessoas desaparecidas que
morreram fossem enterradas
como indigentes, sem que as famílias fossem comunicadas. De
acordo com a sentença, dada no
último dia 16, havia nos autos
prova dos fatos alegados na ação,
que foi proposta pelo Ministério Público estadual (MP).
“São inúmeros os casos de indivíduos inumados como indigentes após dias de internação em
hospitais públicos, e que eram
procurados por seus familiares,
conforme demonstram os boletins de ocorrência lavrados,
nada justificando a inexistência
de disponibilização de informação do óbito aos familiares”, diz
a sentença do juiz Emílio Migliano Neto.
Na ação, o Ministério Público
diz que o estado foi omisso ao não
desenvolver política pública específica para solução de desaparecimentos, tendo em vista a falta de
integração entre os sistemas do
Instituto Médico-Legal (IML), do
Serviço de Verificação de Óbito na
Capital e da Polícia Civil.
A falta de cooperação entre
os órgãos públicos resultou no
sepultam ento, como indigentes,
de pessoas desaparecidas, cujos
casos tinham boletins de ocorrência registrados. Além da falta
de comunicação às famílias dos
desaparecidos mortos, o MP sus-

tentou que a situação configurou
violação do direito à informação,
à eficiência e razoabilidade dos
atos administrativos e à segurança público-jurídica estadual.
Além disso, concluiu-se que
o inquérito civil que antecedeu
o ajuizamento da ação dá conta de
que as inumações como indigentes de pessoas procuradas por seus
familiares não foram fatos isolados, o que caracteriza omissão
estatal, já que competia ao estado
de São Paulo, por meio da 4ª Delegacia de Polícia de Investigação
sobre Pessoas Desaparecidas,
dar andamento a investigações
para localizar pessoas desaparecidas e identificar cadáveres.
O juiz mencionou ainda a precariedade em que são acondicionadas as ossadas, inviabilizando a
posterior identificação e encontro
dos restos humanos pelos parentes, assim como as dificuldades
destes nas buscas feitas em hospitais, no IML e em delegacias, já que
as informações não são fornecidas
em tempo considerado hábil “por
total falta de gerenciamento das informações dentre os diversos órgãos da administração responsáveis por esses dados”.
A Fazenda Estadual terá que
pagar multa de R$ 250 mil em
ressarcimento por danos morais
coletivos. O estado foi condenado ainda a ressarcir os danos
morais individuais, em valor que
será apurado na liquidação de
sentença. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
SRH Participações, Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 06.119.717/0001-33 - NIRE 35.221.105.653
Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 14.11.2018
Data, hora, local: 14.11.2018, 10hs na sede social, Avenida Otaviano Alves de Lima, 2724, 5º andar, sala 02, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Isaac Sverner, Secretário:
Denilson Signorelli. Deliberações aprovadas: Redução de capital social no valor de R$ 33.854.806,00 por julgar-se excessivo em relação a seu objeto social, com restituição a seus sócios, conforme suas participações, sendo parte
desta restituição com as quotas da qual a sociedade é detentora na Sabra Imobiliária Ltda e outra parte com créditos que detém contra a empresa Kenlex Participações S/A. com cancelamento de 33.854.806 quotas, passando
o capital social da sociedade de R$ 252.885.442,00 para R$ 219.030.636,00 dividindo em 219.030.636 quotas, todas com valor nominal de R$ 1,00 cada. O Contrato Social da sociedade será alterado e arquivado na JUCESP, após o
decurso do prazo legal. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 14.11.2018. Acionistas: Sinvest Investimentos S/A e Kenlex Participações S/A. Isaac Sverner - Presidente, Denilson Signorelli - Secretário.
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(GLWDOGH FLWDomR 3UD]RGH GLDV3URFHVVRQ 200 -XL] GH 'LUHLWRGD 9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO9,, ,WDTXHUD
(VWDGRGH6mR3DXOR'U/XL]5HQDWR%DULDQL3pUH]QDIRUPDGD/HLHWF)D]VDEHUD&RQVWUXWRUD0/HmR/WGD&13-TXHOKHIRL
SURSRVWD XPD DomR GH 3URFHGLPHQWR &RPXP SRU SDUWH GH &RQGRPtQLR 5HVLGHQFLDO /HRQDUGR GD 9LQFL DOHJDQGR HP VtQWHVH TXH ILUPRX FRP DUp XP
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVQDGDWDGHSDUDGHPROLomRSDUFLDOGHHVWDFLRQDPHQWRVXSHULRUHPXURGHFRQWHQomR2FRUUHTXHGXUDQWHD
H[HFXomR GD REUD YHULILFRXVH XPD JUDQGH GLVSDULGDGH HQWUH RV VHUYLoRV FRQWUDWRV SHOR DXWRU H RV SUHVWDGRV SHOD HPSUHVDUp VHQGR TXH QmR KRXYH
GHPROLomRSDUFLDOGR PXUR QmRKRXYH DUHPRomR GHHQWXOKRVQmR RFRUUHX RHVWDFDPHQWR GHVXVWHQWDomR QmRRFRUUHX DH[HFXomRGH)XQGDomR HWF
JHUDQGR GLYHUVRV WUDQVWRUQRV DRV PRUDGRUHV H DR SUySULR FRQGRPtQLR 5HTXHU TXH D DomR VHMD MXOJDGD WRWDOPHQWH SURFHGHQWH SDUD D UHVFLVmR GH
FRQWUDWRDQXOLGDGHGDV'XSOLFDWDVFRPDUHVWLWXLomRGHLQGpELWRHSHUGDVHGDQRV'iVHFRPRYDORUGDFDXVDDTXDQWLDGH5(QFRQWUDQGR
VH RUpX HPOXJDULQFHUWR HQmRVDELGRIRL GHWHUPLQDGD D VXD &LWDomR SRU (GLWDO SDUD RVDWRV HWHUPRV GD DomR SURSRVWDHSDUD TXH QRSUD]R GH 
GLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
(GLWDOGHFLWDomR3UD]RGHGLDV3URFHVVRQ$00-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,;9LOD3UXGHQWH
(VWDGRGH6mR3DXOR'U&ODXGLD6DUPHQWR0RQWHOHRQHQDIRUPDGD/HLHWF)D]VDEHUD'DQLHO$XJXVWR%DOGR)ROHJR5*&3)
TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGHPRQLWyULDSRUSDUWHGH&ROpJLR3DVVR6HJXUR66/WGDYLVDQGRDRUHFHELPHQWRGDTXDQWLDGH5UHODWLYDDR
FRQWUDWRGH SUHVWDomR GH VHUYLoRVHGXFDFLRQDLV FXMDV PHQVDOLGDGHV GHL[DUDPGH VHU SDJDV GH D (QFRQWUDQGRVH R UpX HPOXJDU
LQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&LWDomRSRU(GLWDOSDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXH QRSUD]RGHGLDVTXHIOXLUiDSyVR
GHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOHIHWXHRSDJDPHQWRGDTXDQWLD HVSHFLILFDGDGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDHHIHWXHRSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
FRUUHVSRQGHQWHV D  GR YDORU GD FDXVDRX DSUHVHQWH HPEDUJRV PRQLWyULRVQRV WHUPRV GR DUWLJR  GR 1RYR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO VRE SHQD GH
FRQVWLWXLomRGHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOILFDQGRLVHQWRGRSDJDPHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLVVHFXPSULUGHQWURGRSUD]RDFLPDDVVLQDODGR )LFDDGYHUWLGRGH
TXHQmRRFRUUHQGR RSDJDPHQWRYROXQWiULRQR SUD]RDFLPDPHQFLRQDGRR GpELWRVHUiDFUHVFLGR GHPXOWD GHGH]SRUFHQWR HWDPEpP GHKRQRUiULRV GH
DGYRJDGR GH GH] SRU FHQWR DUWLJR   GR 1RYR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO  1mR HIHWXDGR R SDJDPHQWR RX DSUHVHQWDGR RV HPEDUJRV R UpX VHUi
FRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
3URFHVVR   ,QWHUGLomR  7XWHOD H&XUDWHOD  0$3  (GLWDO SDUD FRQKHFLPHQWR GH 7HUFHLURV
H[SHGLGR QRV DXWRV GH ,QWHUGLomR GH *XLRPDU )RQVHFD UHTXHULGR SRU 0DUFLD $QGUHD 3HFRUD  3URFHVVR Q
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGD)DPtOLDH6XFHVV}HVGR)RUR5HJLRQDO;,SLUDQJD(VWDGR
GH6mR3DXOR'U D -DQDLQD5RGULJXHV(JHD8ULEHQDIRUPDGD/HLHWF)D]VDEHUDRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOYLUHPRX
GHOH FRQKHFLPHQWR WLYHUHP TXH SRU VHQWHQoD SURIHULGD HP  IRL GHFUHWDGD D 3DUFLDO ,QWHUGLomR GH *XLRPDU
)RQVHFD&3)GHFODUDQGRR D DEVROXWDPHQWHLQFDSD]GHH[HUFHUSHVVRDOPHQWHRVDWRVUHODFLRQDGRVDRV
GLUHLWRVGHQDWXUH]DSDWULPRQLDOHQHJRFLDOQDIRUPDGRVDUWLJRVLQFLVR,,,GRFyGLJRGH3URFHVVR&LYLOHGD/HLQ
HQRPHDGR D FRPR&XUDGRU D HPFDUiWHU'HILQLWLYRR D 6U D 0DUFLD$QGUHD3HFRUD2SUHVHQWHHGLWDO
VHUi SXEOLFDGR SRUWUrV YH]HV FRP LQWHUYDORGHGH] GLDVH DIL[DGR QD IRUPD GD OHL 1DGD PDLV 'DGR HSDVVDGR QHVWD
FLGDGHGH6mR3DXORDRVGHMXQKRGH

Jornal
ODIASP
Ligue:
3258-1822
3258-0273

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

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
ERISVALDO EDIVALDO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO EM
MANUTENÇÃO, NASCIDO EM ITAIBA, PE NO DIA (22/03/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO ANTONIO DA SILVA E DE MARIA DO CARMO GOMES
DA SILVA. TATIANE BARBOSAFONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ATENDENTE, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/06/1993), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE SEBASTIÃO AMANCIO FONSECA E DE JOSINETE MARIA BARBOSA FONSECA.
EDIMAR DA SILVA SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCARREGADO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JAIR PEREIRA DOS SANTOS E DE ANTONIA PEREIRA
DA SILVA SANTOS. DANIELLE GONÇALVES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ATENDENTE DE COBRANÇA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/08/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO MIGUEL PEREIRA E
DE MARIA MADALENA GONÇALVES.
ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/01/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO SUZANO, SP,
FILHO DE LUIZ MIGUEL DE SOUZA E DE NEUZA ALMEIDA DE SOUZA. LUCINEIA DE JESUS
CAVALCANTE, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
NASCIDA EM SUZANO, SP NO DIA (22/05/1980), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ULISSES SANTOS CAVALCANTE E DE LENI DE JESUS CAVALCANTE.
GUILHERME DA SILVA PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUT ONOMO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/11/1995), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO MARIA PEREIRA E DE MARIA DO CARMO
NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA. MARISA ANDRADE RIBEIRO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (25/11/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE PEDRO ANDRADE DOS SANTOS E DE MARIA RIBEIRO DOS SANT OS.
GABRIEL MARQUES GONÇALVES MAIA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PINTOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON GONÇALVES DE OLIVEIRA MAIA E DE
SEVERINA MARQUES DA SILVA MAIA. MILENE TEIXEIRA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM BARRA DA ESTIVA, BA NO
DIA (22/04/2001), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ GALDINO DOS SANTOS E DE VERALÚCIA TEIXEIRA DOS SANTOS.
EDSON MOREIRA DIAS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM GUARULHOS, SP NO DIA (16/03/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ATAIDE MOREIRA DIAS E DE LIBERALINA DIAS PEREIRA. RUTE
CARNEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM BURITI
BRAVO, MA NO DIA (01/11/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE RAIMUNDO CARNEIRO DA PURIFICAÇÃO E DE ANTONIA FLOR CARNEIRO.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Mundial de Motovelocidade
encerra ótima temporada

Festival de quedas em Valencia
com pneus novos, a Ducati era
muito veloz. Novamente cometi
um erro e fui ao chão. Fico triste porque, faz muito tempo que
não subo ao pódio (10 etapas).
Ao menos ficou a boa atuação de
poder lutar pela vitória” comentou Rossi que, finalizou a prova
em 13º e ficou em 3º no campeonato com 5 pontos à frente de
seu companheiro de equipe.
Por outro lado Dovi estava

exultante por terminar a temporada com uma vitória: “Na segunda parte da corrida colocamos um
pneu novo, e com isso pude imprimir um ritmo mais forte. Foi
um ano de altos e baixos, mas melhorando sempre, sendo um bom
presságio para o próximo ano, e os
adversários sabem disso”.
Alex Rins liderou toda a primeira parte da corrida e na segunda finalizou em 2º. É o quar-

to pódio consecutivo da Suzuki
que, segundo o piloto, espera
obter uma vitória em 2019. Com
a queda de Rossi quem colheu
frutos de ouro foi Pol Espargaró, piloto da KTM, que levou a
fábrica austríaca ao primeiro pódio na Motogp. “Parece surreal.
Difícil acreditar que, mesmo
após uma queda na primeira parte da corrida eu subi ao pódio.
Uma sensação incrível” relatou
o espanhol.
Jorge Lorenzo, que correrá
pela Honda ano que vem, se despediu da Ducati. O piloto espanhol fez uma bela mensagem aos
fãs da fabrica italiana, num vídeo,
relatando sobre os dois anos que
esteve com a marca italiana e disse sentir sair sem ser campeão
com a marca. Na prova de domingo a Yamaha testou um novo
acessório denominado dente de
tubarão. É um defletor hidrodinâmico que expulsa do pneu traseiro a água vinda da parte baixa
da carenagem, na tentativa de
minimizar a aquaplanagem. Se foi
positivo, não sabemos, porque
seus dois pilotos foram ao chão.

Superliga Cimed 18/19

Foto/ Agênciai7

Vôlei Renata e Sesi-SP encerram
a rodada nesta quinta-feira

Bloqueio do Sesi-SP
Vôlei Renata (SP) e Sesi-SP
se enfrentarão nesta quinta-feira
(22) no encerramento da quinta
rodada do turno da Superliga Cimed masculina de vôlei 2018/
2019. O confronto será no giná-

sio do Taquaral, em Campinas
(SP), casa do Vôlei Renata, e terá
transmissão ao vivo do SporTV
2. Este será o fechamento da rodada em que o Sada Cruzeiro
(MG) já venceu o Corinthians-

Guarulhos (SP).
O Sesi -SP é o terceiro colocado na tabela de classificação,
com 10 pontos após quatro jogos e quatro vitórias. O Vôlei
Renata é o quinto, com nove pontos e um jogo a mais, somando
três resultados positivos em cinco partidas disputadas.
Para o próximo jogo, o time
da casa só pensa na vitória diante
de sua torcida. Segundo o líbero
Lukinha, o resultado é importante para o prosseguimento do
campeonato. “Este início da Superliga Cimed está sendo carregado em desenvolvimento do trabalho. Todo mundo ainda está
parecido, fazendo jogos equilibrados, o que é uma característica da própria competição. Por
isto, temos que nos concentrar
nos detalhes, nos pequenos ajustes táticos, para enfrentar uma
equipe tão difícil quanto o Sesi-

SP”, comentou Lukinha.
No Sesi-SP o objetivo é o
mesmo: vencer e pontuar fora de
casa. “Vai ser um jogo equilibrado. O Vôlei Renata está fazendo
bons jogos e estarão jogando em
casa. diante de sua própria torcida, o que acaba empolgando e ajudando muito. Mas, estamos
numa sequência boa, fazendo boas
partidas, e conseguimos trabalhar
e estudar bem o time deles para
conseguir fazer um bom jogo e
conquistar o resultado positivo”,
afirmou o central Gustavão.
A quinta rodada da Superliga
Cimed masculina começou com
um jogo antecipado do Sada Cruzeiro (MG), que estará na disputa do Campeonato Mundial de
Clubes a partir do dia 26 de novembro, na Polônia. Na ocasião,
no dia 7 deste mês, a equipe cruzeirense venceu o CorinthiansGuarulhos (SP) por 3 sets a 0.

CAIXA IRONMAN 70.3 Fortaleza
2018 abrirá programação nesta quinta
A programação oficial do
CAIXA IRONMAN 70.3 Fortaleza começará nesta quinta-feira, dia 22. A partir das 14h serão
abertas a EXPO IRONMAN (até
20h) e a entrega de kits (até às
18h), ambas na arena montada no
Aterro, na Praia de Iracema, na
Av. Historiador Raimundo Girão,
800. A prova será no domingo,
reunindo 1000 atletas de 19 países para os 1,9km de natação, 90
km de ciclismo e 21,1 km de
corrida. Serão definidas 30 vagas
para o Mundial IRONMAN 70.3
2019, programado para a cidade
de Nice, na França. A largada, em
ondas, começará às 6h.
A entrega de kits continuará
na sexta, das 9h às 18h, enquanto
no sábado será das 9h às 12h. Já

a EXPO IRONMAN funcionará
na sexta, das 9h às 20h, no sábado, das 8h30 às 20h, e no domingo, dia da prova, das 7h às
20h. A EXPO terá estandes de
parceiros e patrocinadores do
evento, com produtos e serviços
para competidores e visitantes.
Mais informações no site oficial, www.ironmanbrasil.com.br.
Na parte técnica, o evento
reservou para o sábado o
IRONKIDS, às 8h, os Congressos Técnicos, às 10 e às 11h, ficando o bike check-in para o período de 14h às 19h. No domingo, a Área de Transição será aberta às 4h, com a primeira largada
marcada para as 6h. A premiação
está marcada para as 11h30.
Os brasileiros dominaram o

IRONMAN 70.3 Fortaleza no
ano passado sendo que o paulista José Belarmino e a
mineira Claudia Dumont foram
os vencedores da disputa. Belarmino, foi bicampeão com o tempo de 4h12min44seg. Cláudia,
por sua vez, completou o duro
percurso com a marca de
4h43min23seg.
IRONKIDS
O CAIXA IRONMAN 70.3
Fortaleza também contará com o
IRONKIDS, uma prova para crianças que tem como foco motivar a prática esportiva na garotada e ainda proporcionar uma programação mais atraente para as
famílias que acompanham a prova. A prova está marcada para o

sábado, a partir das 8h, na arena
do evento.
O CAIXA IRONMAN 70.3
Fortaleza é organizado pela Unlimited Sports e realizado pela
Associação Brasileira Esportiva Social e Cultural Endurance
(ABEE). Conta com o patrocínio de CAIXA, Governo Federal, Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza,
Mizuno e Omint e apoio do,
AquaSphere, Shimano, Localiza, Oakley, Indaiá, Balada in,
Kinesio Sports, Verde Campo,
Red Bull, Mormaii, Care Club,
Trek, Pedialyte PRO, Tenys Pé
Baruel, Nescafe Dolce Gusto,
GU e Flows. Mais informações
no
site
oficial,
www.ironmanbrasil.com.br.

Stock Car

A matemática do
título: confira as
chances de Daniel
Serra e Felipe Fraga
Felipe Fraga, na posição de caçador, está a 25 pontos
do líder. Interlagos coloca 60 em jogo e final no dia 9 de
dezembro tem tudo para ser das mais dramáticas

Foto/ Fernanda Freixosa

Uma corrida com muita chuva e uma interrupção na categoria Motogp no último final de
semana na Catalunha, Espanha. A
prova teve duas largadas devido
às péssimas condições meteorológicas. Na primeira parte Alex
Rins disparou logo no inicio, seguido por Dovisioso. Rossi largou em 16º e na volta em que a
prova foi interrompida ocupava
a 3ª posição com um ótimo rendimento. Foram oito quedas até
a bandeira vermelha na 14ª volta,
dentre elas o pole Viñales e o
campeão Marc Marquez.
O grid para segunda largada
respeita a posição dos pilotos em
pista no momento da interrupção.
Rins largou em primeiro, mas
Dovisioso disparou na frente
com Rossi superando Alex Rins
e mantendo o 2º lugar até faltarem cinco voltas para o final,
quando o italiano foi ao chão.
“Foi uma pena, porque na primeira parte da prova eu estava rápido e tinha condições de ultrapassar Rins e Dovi, mas na segunda,

Foto/ MotoGP

Járcio Baldi

Felipe Fraga
A Stock Car define o campeão de 2018 no próximo dia
9 no Autódromo de Interlagos,
em São Paulo, e os dois postulantes ao título vão para a
etapa final separados por apenas 25 pontos – de 60 que estão em jogo na corrida. Daniel Serra e Felipe Fraga lutam
pelo bicampeonato – Serra é
o atual campeão e Fraga levantou a taça em 2016.
Assim, as chances de cada
um são variadas e apesar da
vantagem numérica de Serra, o
cenário ainda permanece completamente aberto. Na matemática do título, basta ao piloto da Eurofarma RC o quarto lugar em São Paulo sem
depender de qualquer outro
resultado do adversário da Cimed Chevrolet Racing.
Um eventual quinto lugar,
no caso de uma vitória de Felipe Fraga, dá o bicampeonato ao
atual vice-líder da tabela. Daniel Serra sustenta 297 pontos
contra 272 de Fraga, de maneira que o campeão de 2016 precisa terminar a corrida em Interlagos marcando 26 pontos a
mais que o rival.
“Ambos estão e m b o a
fase, e é bom estarmos disputando. Admiro muito o Daniel como piloto, e acho que
a recíproca é verdadeira. É
uma disputa sadia”, afirma
Felipe Fraga. “O Felipe evoluiu muito nas últimas corridas deste ano e é um bom piloto para estar disputando o
título contra. Essa briga tem

sido muito boa”, reforça Daniel Serra.
As combinações são variadas e em Interlagos os postulantes ao bi só terão uma chance com a disputa de corrida
única pelos 4.309 metros do
principal circuito do país.
Confira as possibilidades
de título para os dois pilotos
em Interlagos:
Possibilidades: Serra Campeão
Se Fraga... | Serra só precisa de...
Vencer (332 pontos) | 4º
lugar (335 pontos); 2º lugar
(324) | 6º lugar (327); 3º lugar
(316) | 8º (319); 4º lugar (310)
| 10º (311); 5º lugar (306) | 11º
(307); 6º lugar (302) | 13º
(303); 7º lugar (298) | 15º
(299); 8º ou pior (294)| campeão (297).
Possibilidades: Fraga Campeão
Fraga campeão | Serra
não pode passar de...
Vencer (332 pontos) | 5º
lugar (331); 2º lugar (324) | 7º
lugar (323); 3º lugar (316) | 9º
lugar (315); 4º lugar (310) |
11º (307); 5º lugar (306) | 12º
(305); 6º lugar (302) | 14º
(301); 7º lugar (298) | não pontuar (297).
Stock Manager: você no
comando de sua própria
equipe
de
Stock
Car! Participe! Mais notícias em: www.stockcar.com.br

