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Obras de arte voltarão a ser taxadas
em aeroportos de acordo com peso

Criação de emprego formal desacelera
24,6% em outubro, revela Caged
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OCDE reduz projeção de crescimento
da economia brasileira em 2019

MP quer multar prefeitura
de SP por falta de

manutenção de viadutos

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 22 de novembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

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

Previsão do Tempo
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Comercial
Compra:   3,78
Venda:       3,78

Turismo
Compra:   3,65
Venda:       3,95

Compra:   4,32
Venda:       4,32

Compra: 135,85
Venda:     165,20

A programação oficial do
CAIXA IRONMAN 70.3 For-
taleza começará nesta quinta-
feira, dia 22. A partir das 14h
serão abertas a EXPO IRON-
MAN (até 20h) e a entrega de
kits (até às 18h), ambas na are-
na montada no Aterro, na Praia
de Iracema, na Av. Historiador
Raimundo Girão, 800. A prova

CAIXA IRONMAN 70.3
Fortaleza 2018 abrirá

programação nesta quinta
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 IRON-
MAN 70.3 2019, programa-
do para a cidade de Nice, na
França. A largada, em ondas,
começará às 6h.      Página 6

Mundial de motovelocidade
encerra ótima temporada

Muita emoção na última
prova da temporada do Mundi-
al de Motociclismo. A chuva
causou a queda de muitos pilo-
tos nas três categorias durante
todo o final de semana. Na ca-
tegoria 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 recor-
de: 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 pilo-
to mais jovem a vencer uma
prova no Mundial de Motove-
locidade.                     Página 6 Marquez foi ao chão em Valencia
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A matemática do título:
confira as chances de

Daniel Serra e Felipe Fraga
A Stock Car define o campeão

de 2018 no próximo dia 9 no Au-
tódromo de Interlagos, em São
Paulo, e os dois postulantes ao
título vão para a etapa final sepa-
rados 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 comple-
tamente aberto.             Página 6
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Daniel Serra

Vôlei Renata e Sesi-
SP encerram a rodada

nesta quinta-feira

Vôlei Renata joga em casa nesta quinta-feira

Vôlei Renata (SP) e Sesi-SP
se enfrentarão nesta quinta-
feira (22) no encerramento da
quinta rodada do turno da Su-
perliga Cimed masculina de
vôlei 2018/2019. O confron-
to será no ginásio do Taqua-
ral, 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-Guaru-
lhos (SP). O Sesi -SP é o ter-
ceiro colocado na tabela de
classificação, com 10 pontos
após quatro jogos e quatro vi-
tórias.                         Página 6
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Brasil vai
priorizar
comércio

internacional na
cúpula do G20

O Brasil vai priorizar os
temas de comércio internaci-
onal e de mudanças climáticas
na Cúpula de Líderes do G20
(grupo que reúne as 20 maio-
res economias do mundo), en-
tre 30 de novembro e 1º de
dezembro, em Buenos Aires. A
comitiva brasileira será lidera-
da pelo presidente Michel Te-
mer, que convidou o presiden-
te eleito, Jair Bolsonaro, para
acompanhá-lo. O Itamaraty já
confirmou que Bolsonaro não
irá à cúpula argentina.

Sobre a participação brasi-
leira no encontro, o diretor do
Departamento de Assuntos Fi-
nanceiros e Serviços do Minis-
tério das Relações Exteriores,
ministro Luiz Cesar Gasser, in-
formou que a crise no comércio
internacional, os compromissos
do Acordo de Paris sobre mudan-
ças climáticas e as discussões
sobre o futuro do trabalho esta-
rão entre os principais tópicos a
serem abordados.        Página 3

Brasil e Chile
assinam acordo
que acaba com
roaming entre

dois países
Um acordo de livre comér-

cio assinado na quarta-feira
(21) em Santiago entre os pre-
sidentes do Brasil, Michel Te-
mer, e do Chile,  Sebastián
Piñera, entre outros itens,
põe fim à cobrança de roaming
internacional para dados e te-
lefonia móvel entre os dois
países.                          Página 3

A economia brasileira deve
crescer 2,1% no próximo ano.
Essa é a previsão para o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), soma
de todos os bens e serviços pro-
duzidos pelo país, divulgada  na
quarta-feira (21) pela Organiza-
ção para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico
(OCDE). A estimativa é menor
que a divulgada pela organiza-
ção 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-

mico do Brasil ganhará impul-
so em 2019 e 2020, à medida
que o consumo privado, apoi-
ado por melhorias no mercado
de trabalho, aumentar. A orga-
nização também espera por re-
cuperação do crédito e maior
segurança política com a pos-
se do novo governo. Entretan-
to, a OCDE diz que a incerteza
política em torno da
implementação das reformas per-
manece significativa e pode atra-
palhar a recuperação, mas, res-
salta, que se a incerteza desapa-
recer e as reformas avançarem,
como se supõe, o investimento
se tornará mais forte. Página 3

Viaduto na Marginal Pinheiros
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O Ministério Público de São
Paulo (MP-SP) moveu uma ação
civil pública para multar a prefei-
tura 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 adminis-
tração municipal e a promotoria
para que fosse feito o monitora-
mento e recuperação de 50 es-
truturas. Elas estavam em situa-

ção não adequada segundo um es-
tudo feito pela Superintendência de
Obras da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana, pelo Sindica-
to Nacional das Empresas de Arqui-
tetura e Engenharia Consultiva e
pelo Instituto de Engenharia.

Como a prefeitura não esta-
beleceu um programa de manu-
tenção das pontes e viadutos,
conforme previsto no TAC, o MP
ajuizou em 2014 uma ação para
multar a administração munici-
pal. Em 27 de setembro deste
ano foi feita uma audiência de con-
ciliação entre a prefeitura e a Pro-
motoria de Habitação e Urbanismo.
Na ocasião, foi decidido que a mu-
nicipalidade deveria apresentar em
até 60 dias um diagnóstico da situ-
ação das estruturas e uma proposta
concreta para execução da manu-
tenção.                            Página 4

Página 4

Black Friday: Fundação
Procon-SP tem plano

especial de atendimento

Futuros comandantes do
Exército, Marinha e

Aeronáutica são anunciados

Profissionais cubanos que
atuavam no programa Mais Mé-
dicos começarão a deixar o Bra-
sil nesta quinta-feira (22). A in-
formação foi divulgada  na quar-
ta-feira (21) pela Organização
Pan-Americana de Saúde (Opas),

Médicos cubanos começam
 a deixar Brasil nesta 
quinta-feira, diz 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.      Página 5



Black Friday: Fundação Procon-SP
tem plano especial de atendimento
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política

desde 1993. Imprensa: “O DIA” (3º mais antigo jornal diário em

São Paulo - SP). Internet: desde 1996, www.cesarneto.com  foi

um dos pioneiros no Brasil. Twitter  @CesarNetoReal

C Â M A R A  ( 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 F E I T U R A

Por enquanto vai se sendo bem reconstruída a ‘obra’ que re-

cuperará 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 L E I A  ( S P )

Quem segue dizendo que “não adianta vir com guaraná, que é

chocolate o que ela quer beber”, é a advogada e professora (Di-

reito - USP) Janaína Paschoal (PSL). Quer ser a 1ª mulher presi-

dente da Mesa (15 março 2019).       

C O N G R E S S O 

Após tomarem posse, dia 1º fevereiro 2019, os atuais depu-

tados federais major Olimpio (PSL) e Mara Gabrili (PSDB) pas-

sam a ser candidatos naturais pra disputar a prefeitura paulistana

em 2020 ou o governo paulista em 2022.   

G O V E R N O  ( S P ) 

O eleito vice-governador Garcia (DEM / ex-PFL) e seu ex-

mentor Kassab (refundador e dono do PSD) vão dividir os co-

mandos de como será a gestão de Doria (já dono do PSDB pau-

lista). Em tempo: pra Kassab é tudo ou nada.   

P R E S I D Ê N C I A 

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 Ç A S 

O agora ex-juiz federal Sérgio Moro é um dos nossos enfo-

cados na versão mensal desta coluna pra edição deste mês do

jornal ítalo-brasileiro “Il Giorno del Sudamerica”. O eleito go-

vernador (SP) Doria também será um dos destaques.  

P A 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

Com a chegada da Black Fri-
day, na próxima sexta-feira (23),
os consumidores buscam escla-
recer dúvidas sobre direitos e
deveres durante o período de
grandes descontos nas vendas.

Um dos órgãos de referên-
cia no assunto é a Fundação Pro-
con-SP, vinculada à Secretaria
de Justiça e Defesa da Cidada-
nia 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 represen-
tantes do Instituto para o Desen-
volvimento do Varejo (IDV), que
representa 22% do mercado e
reúne as maiores empresas do
setor para debater os problemas
registrados com mais frequên-
cia pelos clientes.

Edições
Na comparação entre as edi-

ções de 2016 e 2017 da Black

Friday, os relatórios indicam di-
minuição na quantidade de quei-
xas: foram 2.654 reclamações
em 2016, contra 2.091 no ano
passado. Contudo, as irregulari-
dades constadas em lojas físicas
pela fiscalização subiram de
15,5% para 78,26%.

“Do mesmo jeito que o con-
sumidor faz a pesquisa em re-
lação aos produtos, deve reali-
zar buscas a respeito da repu-
tação das empresas. O cliente
fará bons negócios ao negoci-
ar com uma companhia idô-
nea”, 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, ma-
quiagem do desconto, mudança
de preço ao finalizar a compra
(no carrinho) e site inconstante,

congestionado ou bloqueado.

Outras dicas
O Procon-SP monitora pre-

ços dos produtos mais procura-
dos 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 des-
conto 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 chi-
lenos com 30% de desconto, a
título de exemplo), é obrigató-
rio informar o preço original e
o promocional e ter leitor de
código de barras próximo.

Ações
Confira as atividades que

serão realizadas pelo Procon-
SP em relação à Black Friday
2018:

Meios de reclamação e de-
núncia

#PROCONSPNABLACK-
FRIDAY – Utilização da Hashtag
nas Redes Sociais;

Facebook oficial da Funda-
ção Procon;

Twitter oficial da Fundação
Procon;

Formulário para reclama-
ções 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 nú-
cleos regionais.

Decreto institui o Comitê de
Crise de Pontes e Viadutos

O decreto nº 58.516, assina-
do pelo prefeito Bruno Covas, e
publicado no Diário Oficial do
Município de São Paulo de ter-
ça-feira (20), instituiu o Comitê
de Crise de Pontes e Viadutos-
no Gabinete do Prefeito, consi-
derando a gravidade dos efeitos
da interdição do viaduto na re-
gião 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 si-
tuação emergencial e também
pelo planejamento e monitora-
mento de outras questões rela-
tivas à segurança e estabilidade
de pontes e viadutos na Cidade
de São Paulo, propondo medidas
preventivas ou reparadoras, ad-
ministrativas e judiciais, inclu-
sive eventuais alterações legais
e regulatórias que sejam neces-
sárias para assegurar que as me-
didas e obras ocorram no prazo
adequado, até mesmo no que se
refere a eventual licenciamento

urbanístico e ambiental.

O Comitê de Crise de Pon-
tes e Viadutos tem a seguinte
composição:

- Prefeito, a quem caberá a
coordenação do colegiado;

- Chefe de Gabinete do Pre-
feito;

- Secretário do Governo
Municipal;

- Secretário Municipal de
Justiça;

- Procurador Geral do Mu-
nicípio;

– Secretário Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras;

– Secretário Municipal de
Subprefeituras;

- Secretário Municipal da
Fazenda;

- Secretário Municipal de
Transportes e Mobilidade Ur-
bana;

- 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 au-
toriza a nomeação de 1.346 can-
didatos aprovados no Concurso
Público para Professor de Edu-
cação Infantil e Ensino Funda-
mental I (PEIF).

A publicação no Diário
Oficial desta quinta-feira (22)
determina que a Secretaria
Municipal de Educação dê se-
quência 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 ses-
são de escolha de vagas. A secre-
taria está finalizando o proces-
so de remoção (procedimento
que acontece todos os anos, no
qual os funcionários podem op-
tar por trocar de escola).   

Os convocados foram apro-
vados no concurso realizado em
2014 e deverão receber telegra-

ma, com prazo para compare-
cimento, 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-ad-
missionais, para que todos
possam estar aptos a ingres-
sar na rede.

 Investimentos em Educa-
ção

Desde 2017, a Prefeitura já
chamou mais de 13 mil profes-
sores aprovados em concurso
para atuar nas escolas da Rede
Municipal de Ensino. A última
nomeação, inclusive, foi feita
em 14 de novembro, quando fo-
ram convocados 201 novos pro-
fissionais 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 re-
presentante de cada Estado e do
Distrito Federal para o Parla-
mento Juvenil do Mercosul
(PJM),

A iniciativa do Ministério da
Educação (MEC) em parceria
com o Fundo das Nações Uni-
das 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 Distri-
to Federal.

Em mandatos de dois
anos, os parlamentares apren-
dem como funciona o Merco-
sul, suas instâncias, como dia-
logar e buscar consenso para
proposição de soluções para
problemas comuns.

Candidatos
Dois alunos de Escolas Téc-

nicas Estaduais (Etecs) estão
entre os quatro candidatos
paulistas. Carla Benfica, que cur-

sa o Ensino Médio da Etec de
Lins, na Região de Bauru, con-
corre com o projeto Socio-
educando, que incentiva o de-
bate entre estudantes de te-
mas de relevância social, por
meio de dinâmicas contex-
tual izadas e atividades aplicáveis
nas escolas.

No início deste ano, Carla
esteve entre os 50 alunos da rede
pública de ensino que participa-
ram do Programa Jovens Embai-
xadores, nos Estados Unidos.

Mais arte porque faz parte é
o projeto inscrito por Gabriel

Xavier, do curso técnico de Ele-
trotécnica integrado ao Ensino
Médio da Etec Jaraguá, locali-
zada na zona norte da capital. Ele
propõe ampliar a produção e re-
flexão artística na escola, por
meio de oficinas e outras ativi-
dades ligadas ao teatro, música
e dança.

Para conhecer os demais pro-
jetos e candidatos basta acessar
o site do PJM. O primeiro en-
contro 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 segu-
rança alimentar pode ajudar na
elaboração e implantação de po-
líticas públicas no setor em São
Paulo. O Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutrici-
onal Sustentável (Consea-SP)
lançou uma ferramenta on-line
para a consulta da situação dos
conselhos. Realizado entre
abril e outubro deste ano, o es-
tudo revelou que 373 cidades
no território estadual possuem
legislação que cria o conselho
municipal.

O levantamento promovido

pela secretaria-executiva do ór-
gão levou em conta os municí-
pios que não responderam ao
questionário em 2017. Entre as
fontes consultadas para levantar
os dados estão Ministério Públi-
co, câmaras municipais, depar-
tamentos 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  propor-
cionará aos agentes públicos a
possibilidade de estruturar estra-
tégias ligadas às políticas locais.

Resultados
Os resultados do levanta-

mento foram apresentados na
última reunião do Consea-SP,
em outubro, pelo secretário-
executivo do Conselho Estadu-
al de Segurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável (CONSEA-
SP) e da Câmara Intersecretari-
al de Segurança Alimentar e Nu-
tricional (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 con-
selhos municipais, consideran-
do a necessidade e importância
do desenvolvimento da política
pública.

Dos 373 municípios, 117
estão ativos e 256 estão inati-
vos. Não foi encontrada legis-
lação em 272 cidades consul-
tadas. O Consea-SP é dividido
em 16 comissões regionais
que abrangem as 645 localida-
des paulistas.



OCDE reduz projeção de crescimento
da economia brasileira em 2019

São Paulo, quinta-feira, 22 de novembro de 2018 Economia
Jornal O DIA SP
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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 novem-
bro e 1º de dezembro, em Buenos Aires. A comitiva brasileira
será liderada pelo presidente Michel Temer, que convidou o pre-
sidente 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 De-
partamento de Assuntos Financeiros e Serviços do Ministério
das Relações Exteriores, ministro Luiz Cesar Gasser, informou
que a crise no comércio internacional, os compromissos do Acor-
do 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 Fer-
reira, alertou para os riscos de paralisação do mecanismo de so-
lução 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 libe-
rar 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 co-
merciais 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 facili-
ta o debate e a formação de consensos, o que se torna especial-
mente relevante no momento atual em que o multilateralismo é
questionado.

“Na Cúpula de Buenos Aires, o Brasil reiterará seu compro-
misso com a democracia e com as reformas econômicas, no
plano doméstico, bem como com a defesa do diálogo e do mul-
tilateralismo, 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 “mui-
tos 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 comu-
nicar 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 regula-
tórias, medidas de combate à corrupção, meio ambiente e ques-
tões trabalhistas.

O presidente chileno disse que o Brasil não é apenas princi-
pal parceiro comercial de seu país, mas também o principal des-
tino em termos de investimentos chilenos. “Esse acordo de livre
comércio vem aprofundar o comércio de bens e serviços e a in-
tegração. Portanto é um grande passo adiante que estabelecemos
nessa relação”, disse. “Temos também novos capítulos no que
diz respeito a tecnologia, cibersegurança, negociação com rela-
ção 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% co-
brada para o envio do benefício ao Chile.

“Quero anunciar que determinei ao secretário da Receita Fe-
deral 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)

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 produ-
zidos pelo país, divulgada  na
quarta-feira (21) pela Organiza-
ção para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico
(OCDE). A estimativa é menor
que a divulgada pela organização
em setembro: 2,5%.

Para este ano, o OCDE man-
teve a estimativa de 1,2%. Em
2020, a organização prevê cres-
cimento de 2,4%.

Segundo relatório da OCDE,
o crescimento econômico do

Brasil ganhará impulso em 2019
e 2020, à medida que o consu-
mo privado, apoiado por me-
lhorias no mercado de traba-
lho, aumentar. A organização
também espera por recupera-
ção do crédito e maior segu-
rança política com a posse do
novo governo. Entretanto, a
OCDE diz que a incerteza po-
lítica em torno da implemen-
tação das reformas permane-
ce significativa e pode atrapa-
lhar a recuperação, mas, res-
salta, que se a incerteza desa-
parecer e as reformas avança-
rem, como se supõe, o investi-
mento se tornará mais forte.

PIB mundial
A previsão para o crescimen-

to da economia brasileira ficará
abaixo da média mundial. A esti-
mativa da OCDE para o cresci-
mento da economia mundial é
3,7%, em 2018, 3,5%, no pró-
ximo ano e em 2020. Em setem-
bro, a organização previa expan-
são de 3,7% tanto neste ano
quanto em 2019.

Para a OCDE, o crescimen-
to das tensões comerciais é um
risco para os investimentos,
empregos e padrão de vida. Ou-
tro risco que pode reduzir o cres-
cimento mundial, citado no re-
latório, é a alta dos preços do

petróleo. 
O relatório indica que, ape-

sar do crescimento da produ-
ção nos Estados Unidos e na
Rússia, os preços têm subido
desde o início do ano impul-
s ionado pelo  crescimento
contínuo da demanda, crise na
Venezuela e incertezas sobre
o impacto das sanções sobre
a produção no Irã. O relató-
rio cita ainda o risco de de-
saceleração do crescimento
da China e aumento mais in-
tenso da taxa de juros dos
Estados Unidos, com impac-
tos sobre economias emer-
gentes. (Agencia  Brasil)

Criação de emprego formal desacelera
24,6% em outubro, revela Caged

Apesar do bom desempenho
do setor de serviços e do aque-
cimento do comércio próximo
do fim do ano, a criação de em-
pregos com carteira assinada de-
sacelerou em outubro. Segundo
dados divulgados pelo Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), do Ministério
do Trabalho, 57.733 postos for-
mais 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 diferen-
ça entre contratações e demis-
sões.

Mesmo com a desacelera-
ção, a criação de empregos é a
segunda melhor registrada des-
de outubro de 2013, quando as
admissões tinham superado as
dispensas em 94.893. Em outu-
bro de 2014, 2015 e 2016, o
saldo tinha ficado negativo, com
as empresas demitindo mais do

que contratando.
A criação de empregos tota-

liza 790.579 de janeiro a outu-
bro, alta de 2,09% em relação ao
mesmo período de 2017. Nos
últimos 12 meses, o país con-
tratou 444.483 trabalhadores
com carteira assinada a mais do
que demitiu, alta de 1,16%.

Na divisão por ramos de ati-
vidade, seis dos oito setores
econômicos criaram empregos
formais em outubro. O cam-
peão foi o setor de comércio,
com a abertura de 34.133 pos-
tos, seguido pelo de serviços
(28.759 postos) e pela indús-
tria de transformação (7.048
postos). A construção civil
abriu 560 vagas, seguida pela
indústria extrativa mineral
(377 vagas) e pelos serviços in-
dustriais de utilidade pública,
categoria que inclui energia e sa-
neamento, 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 pú-
blica (-353 postos). Tradicional-
mente, outubro registra contra-
tações pelo comércio, por cau-
sa do fim de ano. Em contrapar-
tida, o mês registra demissões
no campo, por causa da entres-
safra de diversos produtos.

No comércio, o setor vare-
jista abriu 28.984 postos for-
mais de trabalho. O setor ataca-
dista criou 5.149 vagas. Nos
serviços, os grandes desta-
ques foram o comércio e a ad-
ministração de imóveis, valo-
res mobiliários e serviço téc-
nico, que abriu 9.946 postos,
e os serviços médicos, odon-
tológicos 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 li-
derou 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 econo-
mia da região, apenas o Centro-
Oeste demitiu mais do que con-
tratou, 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), San-
ta Catarina (9.743), no Rio
Grande do Sul (9.319) e Paraná
(6.937). Quatro estados demiti-
ram mais do que contrataram:
Goiás (-3.565 vagas), Pernam-
buco (-1.330), Rio de Janeiro (-
847) e Rondônia (-374). (Agen-
cia Brasil)

Relator da reforma tributária vai
debater texto com novo governo

O relator da reforma tribu-
tária e deputado federal, Luiz
Carlos Hauly (PSDB-PR), dis-
se 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 Naci-
onal. Hauly esteve hoje no Cen-
tro Cultural do Banco do Brasil
(CCBB) para tratar do tema com
equipe econômica do presiden-
te eleito, Jair Bolsonaro.

De acordo com o parlamen-
tar, o projeto prevê a criação de

um Imposto sobre Valor Agrega-
do (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 interven-
ção federal na segurança pública
no estado do Rio de Janeiro, pre-
vista para durar até 31 de dezem-
bro, for suspensa. Durante a vigên-
cia de intervenção, não é possível
modificar a Constituição.

A alíquota a ser cobrada de-
verá ser definida posteriormen-
te, 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 tem-
po de transição da mudança de
origem para destino, no caso de
estados e municípios.

Questionado sobre a possi-
bilidade de a reforma prever a
criação de um imposto sobre
movimentação financeira, Hau-
ly disse que isso é uma decisão
da equipe de transição e que o
projeto é focado no IVA. (Agen-
cia Brasil)

Trabalhadores que usarão 13º para
presentes de Natal chegam a 23%

Estudo da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil) in-
dica que dois a cada dez trabalha-
dores, 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 rece-
bido, enquanto 17% pretendem
utilizar o dinheiro extra para qui-
tar dívidas em atraso.

A pesquisa, feita nas 27 ca-
pitais do país com 761 pessoas,
revelou que 16% vão gastar o
13°salário durante as festivida-
des 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 pri-
meiramente pensado para pagar
dívidas atrasadas, empréstimos
ou para investir. Se o consumi-
dor 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 cré-
dito”, recomenda o educador fi-
nanceiro do SPC Brasil José

Vignoli.
Segundo ele, é importante

considerar os gastos que costu-
mam aparecer no começo do
ano, como o IPTU, as mensali-
dades escolares e o IPVA, por
exemplo. “Assim como a quita-
ção de dívidas atrasadas, a for-
mação de uma reserva para sal-
dar compromissos típicos de
início de ano também deve ser
uma prioridade do consumidor.
Todos os anos elas aparecem,
mas muitos só deixam para pen-
sar nessas despesas quando elas
chegam”, alerta.

A pesquisa também mostrou
que 44% dos entrevistados pre-
tendem fazer alguma atividade
que possa gerar renda extra para

comprar mais presentes de Na-
tal. Esse grupo abrange princi-
palmente 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 presen-
tes em muitas parcelas para não
sobrecarregar o orçamento com
as contas de início de ano, e pes-
quisar bastante para conseguir
bons descontos e condições van-
tajosas. (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 Pau-
lo (FecomercioSP) revelou que o
número de paulistanos inadim-
plentes se manteve em um pata-
mar elevado no mês de outubro,
somando 20,1% dos consumido-
res, o que representa 784 mil fa-
mílias 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 sequên-
cia estão os carnês de compras
(14,7%), financiamento de car-
ros (12,7%) e de casas (12,2%).

O estudo destacou também a
dificuldade das famílias em

acertar as contas. O perfil da dí-
vida em atraso está cada vez mais
concentrado no longo prazo
(acima de 90 dias), e representa
55,5% dos consumidores entre-
vistados. Já a taxa dos que já di-
zem 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 es-
tável 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 porcen-
tual comparado a setembro.

Para as famílias com renda
mais baixa, a taxa de inadim-
plência passou de 25,5% em
setembro para 25% em outu-
bro, enquanto que no grupo dos
que ganham acima de dez salá-
rios mínimos, a inadimplência
caiu de 8,9% para 8,3%. (Agen-
cia 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



Futuros comandantes do Exército,
Marinha e Aeronáutica são anunciados
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SECRETARIA. A Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo completou, no dia 11 de no-
vembro, 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 se-
cretarias de Estado para o ano seguinte. Entre elas, a Secre-
taria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, organizada
pelo Decreto n° 28, de 1º de março de 1892 e regulamenta-
da 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 pro-
põs 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 Praze-
res 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, Bra-
sília sediará o Seminário Internacional sobre Perdas na Ar-
mazenagem 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 Abas-
tecimento (Mapa) recebeu na segunda-feira (19) comunicado
de que as autoridades sauditas aprovaram o modelo de Certi-
ficado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação de pro-
dutos apícolas (mel, propólis, cera). “É mais um mercado aber-
to para o Brasil, que auxilia na diversificação da pauta de pro-
dutos e na ampliação da participação do país no agronegócio
internacional”, afirmou o ministro Blairo Maggi.

 MÉXICO. O Ministério da Agricultura, recebeu comu-
nicado nessa semana sobre a habilitação de 26 novos estabe-
lecimentos para exportação de carne de aves ao México. As
habilitações foram resultado de missão de auditoria efetua-
da por autoridades mexicanas, em agosto de 2018. Essa me-
dida representa aumento de 130% no número de plantas bra-
sileiras agora aptas a exportar carne de aves àquele destino,
que chega ao total de 46.

 NORMAS. Todos os produtos hortícolas comercializa-
dos 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 Nor-
mativa 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 ade-
quado do Selo, durante o ano de uso da marca, nos seus pro-
dutos, sites comerciais, propagandas e publicações. A deci-
são 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 exi-
gida pelas normas do Selo Agro+ Integridade.

 MINISTÉRIO. O atual ministro Agricultura, Blairo Ma-
ggi, 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 aces-
so 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 novem-
bro, em Genebra, a Declaração Internacional sobre Aplica-
ções Agrícolas de Biotecnologia de Precisão. A declaração
foi apresentada ao Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossa-
nitárias da Organização Mundial do Comércio (WTO-SPS,
sigla em inglês) pela Argentina, com o copatrocínio da Aus-
trália, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Hondu-
ras, 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, Re-
pública do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se in-
teressou pelo setor do agronegócio, onde agora tem esta
coluna semanal de noticias do agronegócio em geral. Tam-
bém é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publica-
do 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 Fer-
nando Azevedo e Silva, que as-
sumirá o Ministério da Defesa
no governo de Jair Bolsonaro,
confirmou na quarta-feira (21)
os nomes dos próximos coman-
dantes do Exército, Marinha e da
Força Aérea Brasileira (FAB). 

Os três oficiais cuja patente
é o equivalente a general quatro
estrelas são integrantes do alto-
comando das Forças Armadas.
Para o comando da Marinha, foi
indicado o almirante de esqua-
dra Ilques Barbosa Júnior, atual
chefe do Estado Maior da Arma-
da (EMA), o segundo posto na
hierarquia da Força.

O Exército será comandado

pelo general Edson Leal Pujol,
que também já seria o substitu-
to natural por ordem de antigui-
dade. Para assumir o comando,
Pujol deixará o Departamento de
Ciência e Tecnologia do Exér-
cito, em Brasília.

A Aeronáutica será comanda-
da pelo tenente-brigadeiro-do-
ar Antonio Carlos Moretti Ber-
mudez, que estava no comando-
geral de pessoal da Força Aérea
Brasileira (FAB).

“A escolha é seguindo o re-
gulamento para a escolha do co-
mandande do Exército, que diz
que deverá ser um oficial-gene-
ral, incluindo Marinha e Aero-
náutica, do último posto da car-

reira. Então, todos eles estão
habilitados a isso”, afirmou ge-
neral Azevedo e Silva.

Segundo o general, a priori-
dade da sua pasta deverá ser man-
ter os atuais projetos e apoiar as
três Forças Armadas “o máximo
possível”. Ele disse que a tran-
sição no Ministério da Defesa
deve começar em dezembro.

Intervenção no RJ
Questionado sobre a eventu-

al prorrogação da intervenção
federal do Exército na seguran-
ça pública do estado do Rio de
Janeiro, o futuro ministro da
Defesa descartou a possibilida-
de. “O que está alinhado é a in-

tervenção durar até 31 de de-
zembro. É o que está regulamen-
tado”.

Azevedo e Silva ressaltou,
no entanto, que o Exército po-
derá atuar no Rio de Janeiro 
mediante a aplicação do decre-
to de Garantia da Lei e da Or-
dem (GLO), editado pelo pre-
sidente da República, mas que
não caracteriza estado de inter-
venção 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)

STF adia decisão definitiva sobre
decreto de indulto natalino

O Supremo Tribunal Federal
(STF) adiou  na quarta-feira, o tér-
mino do julgamento sobre a cons-
titucionalidade do decreto de in-
dulto natalino editado pelo presi-
dente Michel Temer, no ano pas-
sado. A retomada da sessão está
prevista para quarta-feira (28). O
decreto é editado todos os anos
pelo presidente da República.  

O julgamento definitivo co-
meçou na  quarta-feira, mas foi
suspenso após as sustentações da
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), da Defensoria Pública
da União (DPU) e de entidades
em prol do direito de defesa.  

Em dezembro do ano passa-
do, durante o recesso de fim de
ano, a então presidente do STF,
ministra Cármen Lúcia, atendeu
a um pedido da PGR e suspen-
deu 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 cor-
rupção, como apenados na Ope-
ração Lava Jato.

Durante as manifestações, a
procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, defendeu a sus-
pensão do indulto. Segundo Dod-
ge, 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 decre-
to não teve a finalidade de de-
sencarcerar e foi “ampliativo e
generoso” com detentos que
cumpriram apenas 20% da pena.

“Sem justificativa, o decre-
to 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 de-
ver de reparação pelas práticas

de crimes graves”, disse Dodge.
O defensor público-geral fe-

deral, 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 con-
denados na Lava Jato.

Segundo Faria, apenas 0,4 %
do total de presos respondem
por crime de corrupção contra a
administração pública.

“A Defensoria Pública defen-
de a competência discricionária
do presidente da República para
edição do decreto de indulto. Se
flexibilizarmos o decreto no pre-
sente momento, a todos decretos
de indulto futuros haverá contes-
tação judicial”, afirmou.

Suspensão
Barroso considerou incons-

titucionais 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 tives-
sem 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 deten-
to pode ter sido condenado para
poder receber o indulto. O de-
creto 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, trá-
fico de influência, crimes con-
tra o sistema financeiro nacio-
nal, lavagem de dinheiro e ocul-
tação de bens, entre outros.
Quem cometeu tais crimes não
poderá ser beneficiado, confor-
me havia pedido a PGR. (Agen-
cia Brasil)

Justiça aplica multa por descumprimento
de condicionante em Belo Monte

A Justiça Federal em Altami-
ra (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 Na-
cional do Índio (Funai) na região,
previstos no licenciamento am-
biental da usina. O valor das mul-
tas se destina a um fundo nacio-
nal para ações em defesa do
meio ambiente.

De acordo com o Ministério
Público Federal (MPF), autor da
ação de 2014, o empreendimen-
to intensificou as tarefas do ór-
gão indigenista, demandando
maior estrutura, logística e pro-

fissionais para atender todas as
demandas dos nove povos indí-
genas atingidos pelas obras.

Segundo a decisão do último
dia 16 e divulgada  na quarta-fei-
ra (21), a demora no cumprimen-
to das condicionantes provocou
graves danos aos indígenas. Sem
a reestruturação, a Funai ficou
impedida de acompanhar os po-
vos indígenas e os programas de
compensação e mitigação pre-
vistos no licenciamento.

A previsão de reestruturação
da Funai na região do médio Xin-
gu já constava já da primeira li-
cença 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 desestrutura-
ção 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 assesso-
ria do MPF.

Em janeiro de 2015, consi-
derando grave a situação, a Jus-
tiça Federal em Altamira deu pra-
zo de 60 dias para que fosse apre-
sentado um plano para a reestru-
turação. Um ano depois, em ja-
neiro de 2016, o plano ainda não
tinha sido elaborado, o que le-
vou a juíza Maria Carolina Valen-
te do Carmo a determinar a pa-

ralisação das obras. Passados
dois anos da ordem de paralisa-
ção, a reestruturação está sendo
efetivada e a sede da Funai está
quase finalizada para inaugura-
ção em Altamira.

Já no que diz respeito à União,
a decisão diz que ela não cumpriu
com a determinante de reestrutu-
rar a equipe da Funai na região.

Em nota, a Norte Energia in-
formou que vem cumprindo com
todas as suas obrigações legais,
em especial quanto ao licencia-
mento ambiental do empreendi-
mento. Com relação ao proces-
so mencionado, a empresa in-
forma que não foi intimada até
o momento. (Agencia Brasil)

STJ mantém foro privilegiado
de desembargadores

A Corte Especial do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu  na quarta-feira (21)
manter o foro por prerrogati-
va de função, conhecido como
foro privilegiado, de desem-
bargadores. Com a decisão, os
magistrados vão continuar res-
pondendo a processos crimi-
nais no STJ, e não na primeira

instância da Justiça.
A possibilidade na mudan-

ça na competência do STJ para
julgar os magistrados, previs-
ta na Constituição, foi susci-
tada após o Supremo Tribunal
Federal (STF) alterar sua ju-
risprudência e restringir o
foro por prorrogativa de fun-
ção para deputados e senado-

res, em maio. 
Por 10 votos a 3, o colegi-

ado entendeu que deve perma-
necer a competência do STJ
para julgar desembargadores.
De acordo com a maioria, os
magistrados devem ser julga-
dos com imparcialidade e for-
ma isonômica pelo tribunal
superior e não seus pares.

O caso foi decidido em
uma ação penal na qual um de-
sembargador do Tribunal de
Justiça do Paraná (TJPR) é
acusado de lesão corporal
contra uma mulher por causa
de uma discussão sobre des-
pejo de entulho em um lote
próximo a sua residência.
(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 ma-
nutenção de pontos e viadutos
na cidade. Em 2007, foi assi-
nado um termo de ajuste de
conduta (TAC) entre a adminis-
tração municipal e a promoto-
ria para que fosse feito o mo-
nitoramento e recuperação de
50 estruturas. Elas estavam em
situação não adequada segundo
um estudo feito pela Superin-
tendência de Obras da Secre-
taria Municipal de Infraestru-
tura Urbana, pelo Sindicato
Nacional das Empresas de Ar-
quitetura e Engenharia Consul-

tiva e pelo Instituto de Enge-
nharia.

Como a prefeitura não es-
tabeleceu um programa de ma-
nutenção das pontes e viadu-
tos,  conforme previsto no
TAC, o MP ajuizou em 2014
uma ação para multar a admi-
nistração municipal. Em 27
de setembro deste ano foi
feita uma audiência de conci-
liação 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 situa-
ção das estruturas e uma pro-
posta concreta para execução
da manutenção.

Solicitação de informa-
ções

O MP resolveu solicitar no-
vamente as informações sobre
essa situação a partir do inci-
dente ocorrido na última quin-
ta-feira (15), quando um viadu-
to na Marginal Pinheiros ce-
deu. O rompimento provocou
um desnível de quase dois me-
tros 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 solicita-
ção 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 es-
trutura. Os trens da Linha 9 –
Esmeralda, que passa sob o vi-
aduto, estão circulando com
velocidade menor no trecho
para evitar abalos ainda maio-
res ao viaduto.

A Marginal Pinheiros foi
interrompido ao longo de 10
quilômetros na pista expres-
sa, para que não houvesse
congestionamentos no ponto
interditado. A via tem um to-
tal de 20 quilômetros. A pre-
feitura pretende realizar uma
série de obras para desafogar
o trânsito na região. (Agen-
cia Brasil)



Obras de arte voltarão a ser taxadas
em aeroportos de acordo com peso
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Obras de arte e instrumentos
musicais trazidos de outros paí-
ses voltarão a ser taxados nos
aeroportos pelo seu peso, e não
pelo seu suposto valor. A deci-
são foi tomada pelo Conselho
Nacional da Aviação Civil (Co-
nac). A medida foi publicada no
Diário Oficial da União desta
quarta-feira (21).

A decisão retoma a prática
anterior, alterada recentemente
por concessionárias de aeropor-
tos, que passaram a estabelecer
tarifas baseadas em um percen-
tual do suposto valor das obras
e bens. As empresas responsá-
veis pela administração dos
aeroportos adotaram uma nova

interpretação diferente dos con-
tratos de concessão no
tocante a um regime especial de
taxação e armazenagem de car-
gas para eventos cívico-culturais.

Essa mudança gerou críticas
de museus, galerias e organiza-
dores de exposições ao aumen-
tar 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 Mi-
nistério da Cultura, as despesas
com tarifas subiram até 900%

em alguns casos.
A controvérsia chegou a pa-

rar na Justiça. Por conta da ex-
posição Mulheres Radicais:
Arte Latinoamericana, na Pina-
coteca de São Paulo, em setem-
bro, foi ajuizada uma ação que
obteve ganho de causa pelo Tri-
bunal Regional Federal da
3a Região autorizando a taxação
por peso.

Depois da polêmica, foi cri-
ado um grupo de trabalho no
âmbito do Ministério dos Trans-
portes para discutir as regras de
tributação e armazenamento de
cargas destinadas a eventos cul-
turais pelas empresas responsá-
veis pela administração de aero-

portos. O relatório foi entregue
no dia 12 de setembro.

A decisão do Conselho Na-
cional de Aviação Civil retira
margem de dúvida sobre a inter-
pretação dos contratos de con-
cessão no tocante a bens trazi-
dos para exposições e outros
eventos deste tipo. Segundo o
entendimento definido pelo ór-
gão, estão sujeitos a tributação
conforme a modalidade defini-
da pela tabela 9, por peso, “obras
de arte, instrumentos musicais e
outras cargas que entram no Bra-
sil sob regime de admissão tem-
porária destinadas a eventos de
caráter cívico e cultural”.
(Agencia Brasil)

A moeda norte-americana
encerrou o pregão da quarta-
feira (21) em alta de 0,72%,
cotada a R$ 3,7901 para ven-
da. O dólar mantém a tendên-
cia de valorização na semana,
após fechar a segunda-feira
(19) também em alta, de
0,69%. A semana será marca-
da pela baixa liquidez da moe-
da, em virtude do feriado
de ontem (20), Dia da Consci-
ência Negra, e de amanhã no
mercado norte-americano,
pelo Dia de Ação de Graças. O
Banco Central manteve a polí-
tica tradicional de swaps cam-

Dólar sobe 0,72% e fecha
pregão em R$ 3,79

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

O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-
pa), 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. Regis-
traram queda as ações da Pe-
trobras (-3,27%), da Vale (-
1,82%) e do Bradesco (-1%),
além das do Itaú, que tiveram
forte desvalorização de
34,22%. (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 divul-
gada  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 contra-
tados  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 aloca-
dos em direção às cidades de
onde sairão só voos para Cuba.

O retorno ocorre por deci-
são do governo cubano, que cha-
mou de volta os profissionais
por desacordo com condições
impostas  pelo  pres idente
eleito, Jair Bolsonaro, para
que os médicos permaneçam
no programa, entre elas a re-
alização do exame de revali-
dação de diplomas para reco-
nhecimento no país (Revali-
da) e a não retenção de parte
da remuneração dos médicos,
que até então ficava com a ad-
ministração cubana.

O presidente de Cuba, Mi-
guel Diaz-Canel, por meio de

uma rede social, defendeu os
profissionais. Em nota, o Minis-
tério da Saúde cubano afirmou
que as exigências desrespeitam
as condições acordadas no con-
vênio 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 tra-
balho, por razões que classificou
como “humanitárias”.

Substituição
Na quarta-feira começaram

as inscrições para repor as va-
gas abertas com a saída
dos médicos cubanos. Os inte-
ressados em ocupar vagas aber-

tas têm até o dia 25 deste mês,
próximo domingo. Podem plei-
tear o posto profissionais com
registro nos conselhos de me-
dicina ou com diploma na ativi-
dade validado no país.

Os candidatos poderão esco-
lher as cidades onde querem tra-
balhar. A medida que forem sen-
do preenchidas, as vagas serão
retiradas do sistema. Os
inscritos terão que se apresen-
tar no local selecionado a partir
do dia 3 de dezembro para ho-
mologar a contratação e iniciar
a função. Caso as vagas não se-
jam preenchidas, será aberto
novo edital, no dia 27 de
novembro, para buscar outros
profissionais. (Agencia Brasil)

Justiça condena SP por atos
ilícitos em enterro de desaparecidos

A Justiça condenou o estado
de São Paulo por atos adminis-
trativos ilícitos que fizeram com
que pessoas desaparecidas que
morreram fossem enterradas
como indigentes, sem que as fa-
mílias 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 Ministé-
rio Público estadual (MP).

“São inúmeros os casos de in-
divíduos inumados como indigen-
tes após dias de internação em
hospitais públicos, e que eram
procurados por seus familiares,
conforme demonstram os bole-
tins de ocorrência lavrados,
nada justificando a inexistência
de disponibilização de informa-
ção do óbito aos familiares”, diz
a sentença do juiz Emílio Migli-
ano Neto.

Na ação, o Ministério Público
diz que o estado foi omisso ao não
desenvolver política pública espe-
cífica para solução de desapareci-
mentos, 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
sepultamento, como indigentes,
de pessoas desaparecidas, cujos
casos tinham boletins de ocor-
rência 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 seguran-
ça público-jurídica estadual. 

Além disso, concluiu-se que
o inquérito civil que antecedeu
o ajuizamento da ação dá conta de
que as inumações como indigen-
tes de pessoas procuradas por seus
familiares não foram fatos isola-
dos, o que caracteriza omissão
estatal, já que competia ao estado
de São Paulo, por meio da 4ª De-
legacia de Polícia de Investigação
sobre Pessoas Desaparecidas,
dar andamento a investigações
para localizar pessoas desapare-
cidas e identificar cadáveres.

O juiz mencionou ainda a pre-
cariedade em que são acondicio-
nadas as ossadas, inviabilizando a
posterior identificação e encontro
dos restos humanos pelos paren-
tes, assim como as dificuldades
destes nas buscas feitas em hospi-
tais, no IML e em delegacias, já que
as informações não são fornecidas
em tempo considerado hábil “por
total falta de gerenciamento das in-
formações dentre os diversos ór-
gãos da administração responsá-
veis por esses dados”.

A Fazenda Estadual terá que
pagar multa de R$ 250 mil em
ressarcimento por danos morais
coletivos. O estado foi conde-
nado ainda a ressarcir os danos
morais individuais, em valor que
será apurado na liquidação de
sentença. (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-fei-
ra (21) que aguarda que o pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro
mantenha as políticas do setor
durante seu governo. Segundo
o ministro, os temas relacio-
nados aos direitos humanos
pertencem a todos, não a uma
ou outra ideologia. Ele ressal-
tou que os vulneráveis devem
ter os direitos assegurados.

“Direitos humanos não é
uma pauta de esquerda ou de di-
reita. É uma pauta de todos e
para todos. Quando se fala em
direitos humanos, está se falan-
do dos direitos dos vulneráveis,
das mulheres, crianças, pesso-
as com deficiência, idosos,
isso que precisa ser mostrado
para a sociedade”, disse. “As
pessoas encarceradas também
precisam ter seus direitos asse-
gurados.”

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 mo-
mento difícil e, por isso, a im-
portância 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 modi-
ficada. “Espero que, indepen-
dentemente 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 Legis-
lativo, na sociedade civil e [com
a participação] de todos aque-
les que compartilham e comun-
gam do mesmo ideal.”

Prêmio
Cerca de 50 personalidades

e entidades receberam na quar-
ta-feira o Prêmio Direitos Hu-
manos, uma iniciativa do gover-
no federal que busca conferir
visibilidade e reconhecimento
público a atitudes que promo-
vam mais justiça social no país.
A cerimônia foi realizada na
sede do Ministério dos Direi-
tos Humanos (MDH), em Bra-
sília.

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 Ro-
berto Barroso; e Estiveram pre-
sentes no evento, além do mi-
nistro Dias Toffoli, a procura-
dora-geral da República, Raquel
Dodge, e o procurador-geral do
Trabalho, Ronaldo Curado Fleu-
ry; o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef); o Fun-
do 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, com-
partilhada por 16 povos, preci-
sa de aperfeiçoamento da estru-
tura 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 hos-
pital, porque lá não tem remé-
dio.”

Segundo Mapulu, mesmo
detendo conhecimentos sobre
como tratar doenças, algo que
herdou de sua família ao se tor-
nar pajé, seus atendimentos não
são suficientes para atender à
comunidade em que vive. Como
líder indígena, ela diz que tem
se sentido responsável por su-
prir as necessidades da comu-
nidade, chegando a socorrer
parte dos doentes.

A secretária nacional de Po-
líticas para Mulheres, Andreza
Colatto, disse que a indicação
de Mapulu foi movida por sua
liderança. Segundo a secretária,
em breve, a comunidade ka-
maiurá deverá receber uma re-
messa de remédios e equipa-
mentos de informática, que se-
rão utilizados para a montagem
de um telecentro. “Nós levare-
mos 10 computadores para a
formação de um telecentro,
para a qualificação, especial-
mente, das mulheres, mas tam-
bém 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 Univer-
sal dos Direitos Humanos. Ele
informou que, ao longo dos pró-

ximos dias, banners contendo
artigos da declaração serão afi-
xados em todos os prédios da
Esplanada dos Ministérios. 

A solenidade de hoje foi
também pela assinatura da Car-
ta Aberta Empresas pelos Direi-
tos Humanos e pelo lançamen-
to da Revista Científica de Di-
reitos 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 exercí-
cio da Presidência da Repúbli-
ca também participou da ceri-
mônia. (Agencia Brasil)

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.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

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 BARBOSA FONSECA, 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.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Areias Brancas  
Empreendimentos e Participações S.A. 

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

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

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

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 Pau-
lo/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 cré-
ditos 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, to-
das 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 In-
vestimentos S/A e Kenlex Participações S/A. Isaac Sverner - Presidente, Denilson Signorelli - Secretário.
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A Stock Car define o cam-
peão de 2018 no próximo dia

9 no Autódromo de Interlagos,
em São Paulo, e os dois pos-
tulantes ao título vão para a
etapa final separados por ape-
nas 25 pontos – de 60 que es-
tão em jogo na corrida. Dani-
el Serra e Felipe Fraga lutam
pelo bicampeonato – Serra é
o atual campeão e Fraga levan-
tou a taça em 2016.

Assim, as chances de cada
um são variadas e apesar da
vantagem numérica de Serra, o
cenário ainda permanece com-
pletamente aberto. Na mate-
mática do título, basta ao pi-
loto da Eurofarma RC o quar-
to lugar em São Paulo sem
depender de qualquer outro
resultado do adversário da Ci-

med Chevrolet Racing.
Um eventual quinto lugar,

no caso de uma vitória de Feli-
pe Fraga, dá o bicampeonato ao
atual vice-líder da tabela. Da-
niel Serra sustenta 297 pontos
contra 272 de Fraga, de manei-
ra que o campeão de 2016 pre-
cisa terminar a corrida em In-
terlagos marcando 26 pontos a

mais que o rival.
“Ambos estão em boa

fase, e é bom estarmos dis-
putando. Admiro muito o Da-
niel como piloto, e acho que
a recíproca é verdadeira. É
uma disputa sadia”, afirma
Felipe Fraga. “O Felipe evo-
luiu muito nas últimas corri-
das deste ano e é um bom pi-

loto para estar disputando o
título contra. Essa briga tem

Festival de quedas em Valencia

Járcio Baldi

Uma corrida com muita chu-
va e uma interrupção na catego-
ria Motogp no último final de
semana na Catalunha, Espanha. A
prova teve duas largadas devido
às péssimas condições meteoro-
lógicas. Na primeira parte Alex
Rins disparou logo no inicio, se-
guido por Dovisioso. Rossi lar-
gou em 16º e na volta em que a
prova foi interrompida ocupava
a 3ª posição com um ótimo ren-
dimento. 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 falta-
rem cinco voltas para o final,
quando o italiano foi ao chão.
“Foi uma pena, porque na primei-
ra parte da prova eu estava rápi-
do e tinha condições de ultrapas-
sar Rins e Dovi, mas na segunda,

com pneus novos, a Ducati era
muito veloz. Novamente cometi
um erro e fui ao chão. Fico tris-
te porque, faz muito tempo que
não subo ao pódio (10 etapas).
Ao menos ficou a boa atuação de
poder lutar pela vitória” comen-
tou Rossi que, finalizou a prova
em 13º e ficou em 3º no campe-
onato com 5 pontos à frente de
seu companheiro de equipe.

Por outro lado Dovi estava

exultante por terminar a tempo-
rada com uma vitória: “Na segun-
da parte da corrida colocamos um
pneu novo, e com isso pude im-
primir um ritmo mais forte. Foi
um ano de altos e baixos, mas me-
lhorando sempre, sendo um bom
presságio para o próximo ano, e os
adversários sabem disso”.

Alex Rins liderou toda a pri-
meira parte da corrida e na se-
gunda 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 Esparga-
ró, piloto da KTM, que levou a
fábrica austríaca ao primeiro pó-
dio na Motogp. “Parece surreal.
Difícil acreditar que, mesmo
após uma queda na primeira par-
te da corrida eu subi ao pódio.
Uma sensação incrível” relatou
o espanhol.

Jorge Lorenzo, que correrá
pela Honda ano que vem, se des-
pediu da Ducati. O piloto espa-
nhol fez uma bela mensagem aos
fãs da fabrica italiana, num vídeo,
relatando sobre os dois anos que
esteve com a marca italiana e dis-
se sentir sair sem ser campeão
com a marca. Na prova de domin-
go a Yamaha testou um novo
acessório denominado dente de
tubarão. É um defletor hidrodi-
nâmico que expulsa do pneu tra-
seiro 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.
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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
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Felipe Fraga

sido muito boa”, reforça Da-
niel Serra.

As combinações são varia-
das e em Interlagos os postu-
lantes ao bi só terão uma chan-
ce 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 Cam-
peão

Se Fraga... | Serra só pre-
cisa 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)| cam-
peão (297).

Possibilidades: Fraga Cam-
peão

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 pon-
tuar (297).

Stock Manager: você no
comando de sua própria
equipe de Stock
Car! Participe! Mais notíci-
as em: www.stockcar.com.br

Superliga Cimed 18/19

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 Ci-
med 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 ro-
dada em que o Sada Cruzeiro
(MG) já venceu o Corinthians-

Guarulhos (SP).
O Sesi -SP é o terceiro colo-

cado na tabela de classificação,
com 10 pontos após quatro jo-
gos e quatro vitórias. O Vôlei
Renata é o quinto, com nove pon-
tos e um jogo a mais, somando
três resultados positivos em cin-
co 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 importan-
te para o prosseguimento do
campeonato. “Este início da Su-
perliga Cimed está sendo carre-
gado em desenvolvimento do tra-
balho. Todo mundo ainda está
parecido, fazendo jogos equili-
brados, o que é uma característi-
ca da própria competição. Por
isto, temos que nos concentrar
nos detalhes, nos pequenos ajus-
tes 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 equilibra-
do. O Vôlei Renata está fazendo
bons jogos e estarão jogando em
casa. diante de sua própria torci-
da, o que acaba empolgando e aju-
dando 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 Cru-
zeiro (MG), que estará na dispu-
ta do Campeonato Mundial de
Clubes a partir do dia 26 de no-
vembro, na Polônia. Na ocasião,
no dia 7 deste mês, a equipe cru-
zeirense venceu o Corinthians-
Guarulhos (SP) por 3 sets a 0.

F
ot

o/
 A

gê
nc

ia
i7

CAIXA IRONMAN 70.3 Fortaleza
2018 abrirá programação nesta quinta

A programação oficial do
CAIXA IRONMAN 70.3 Forta-
leza começará nesta quinta-fei-
ra, 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 paí-
ses 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  sá-
bado, das 8h30 às 20h, e no do-
mingo, 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 ofici-
al, www.ironmanbrasil.com.br. 

Na parte técnica, o evento
reservou para o sábado o
IRONKIDS, às 8h, os Congres-
sos Técnicos, às 10 e às 11h, fi-
cando o bike check-in para o pe-
ríodo de 14h às 19h. No domin-
go, a Área de Transição será aber-
ta 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 paulis-
ta José Belarmino e a
mineira Claudia Dumont foram
os vencedores da disputa. Belar-
mino, foi  bicampeão com o tem-
po 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 cri-
anças que tem como foco moti-
var a prática esportiva na garota-
da e ainda proporcionar uma pro-
gramação mais atraente para as
famílias que acompanham a pro-
va. A prova está marcada para o

sábado, a partir das 8h, na arena
do evento.

O CAIXA IRONMAN 70.3
Fortaleza é organizado pela Un-
limited Sports e realizado pela
Associação Brasileira Esporti-
va Social e Cultural Endurance
(ABEE). Conta com o patrocí-
nio de CAIXA, Governo Fede-
ral, Governo do Estado do Ce-
ará, Prefeitura de Fortaleza,
Mizuno e Omint e apoio do,
AquaSphere, Shimano, Locali-
za, 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. 


