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Gasto no exterior no cartão será
fixado em real do dia da compra

Bolsonaro diz que futuro governo
poderá ter 22 ministérios
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Taxa de desemprego cai para
16,5% em São Paulo, mostra Dieese

Temer diz que há muito
tempo não se fazia uma

transição cordial

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 29 de novembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,84
Venda:       3,84

Turismo
Compra:   3,69
Venda:       3,99

Compra:   4,37
Venda:       4,37

Compra: 139,46
Venda:     167,77

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º 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

500 Milhas terá grid cheio
no Kartódromo Granja

Viana com 65 karts inscritos
A 22ª edição das 500 Mi-

lhas de Kart acontece neste
domingo no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP).
Ao todo, serão 65 karts no grid
da principal prova de enduran-
ce do kartismo brasileiro e as
inscrições já estão encerradas
devido ao sucesso de equipes
participantes.

“Será muito especial pra
todos os presentes ver esse
grid lotado no final de sema-
na. O nível da competição está
cada vez mais alto nas 500
Milhas e, com isso, a expec-
tativa para a corrida só aumen-
ta.                                 Página 8 500 Milhas de Kart Granja Viana
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Brasil classifica 29
triatletas para o Mundial

IRONMAN 70.3 em 2019

CAIXA IRONMAN 70.3
Fortaleza 2018

O triatlo nacional sobrou
mais uma vez no CAIXA IRON-
MAN 70.3 Fortaleza, realizado
no domingo (25), no Aterro da
Praia de  Iracema. Além dos tí-
tulos do paulista José Berlami-
no e da mineira Claudia Dumont,
os representantes nacionais do-
minaram os dois pódios e ainda
ficaram com 29 das 30 vagas
para o Mundial IRONMAN 70.3
2019.                              Página 8F
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A taxa de desemprego total
na Região Metropolitana de
São Paulo ficou em 16,5% no
mês de outubro, com queda
em relação a setembro, quan-
do foi registrado 17,3%. Os
dados foram divulgados  na
quarta-feira (28) pela Funda-
ção Seade e pelo Departamen-
to Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos
(Dieese).

O total de desempregados
em outubro foi estimado em
1,83 milhão de pessoas, 75
mil a menos que no mês an-
terior. O nível de ocupação
aumentou com a abertura de
154 mil postos de trabalho. O
contingente de ocupados foi
estimado em 9,28 milhões de
pessoas.

A pesquisa apontou aumen-

to de 0,7% na população eco-
nomicamente ativa, já que 71
mil pessoas entraram no mer-
cado de trabalho.

No mês de outubro, por
setores, houve aumento de pos-
tos de trabalho nos serviços, que
apresentou alta de 1,7% (92 mil
postos), no comércio e repara-
ção de veículos automotores e
motocicletas, cuja elevação foi
de 2,3% (38 mil vagas) e na
Indústria de Transformação,
com alta de 1% (14 mil vagas).
A construção ficou estável.

Entre agosto e setembro
de 2018, o rendimento mé-
dio real dos ocupados dimi-
nuiu 1,2%, chegando a R$
2.049. A renda dos assalari-
ados também reduziu 1,1%,
passando a  R$ 2 .072.
(Agencia Brasil)

F
ot

o/
 A

nt
on

io
 C

ru
z/

A
B

r

Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES)

O presidente Michel Temer
disse  na quarta-feira (28) que “há
muito tempo” não se fazia uma
transição de governo tão “cordial

e civilizada”, como a que ocorre
entre a sua gestão e a do presi-
dente eleito, Jair Bolsonaro.

“Devo reconhecer, nós todos

que temos uma longa estrada po-
lítica, que eu penso que há muito
tempo não se fazia uma transição
tão cordial e tão civilizada como
aquela que está sendo feita nestes
últimos tempos”, disse o presiden-
te na abertura da reunião do Con-
selho de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (CDES), o Conse-
lhão, no Palácio do Planalto.

Participaram da reunião o
ministro extraordinário da tran-
sição, Onyx Lorenzoni, confir-
mado para a Casa Civil; os mi-
nistros Eduardo Guardia, da Fa-
zenda; Eliseu Padilha, da Casa
Civil, e Esteves Colnago, do Pla-
nejamento.

Ao assumir a Presidência em
2016, Temer teve de começar o
governo do “zero”, pois disse não
ter recebido informações do go-
verno Dilma Rousseff.  Página 4

Após um mês fechado para
as atividades pré e pós GP Bra-
sil de Fórmula 1, o Kartódro-
mo de Interlagos, em São Pau-
lo, reabre com força total. Nes-
te fim de semana estão progra-
madas a penúltima rodada de
dois certames disputadíssimos.
Na quinta-feira (29) será rea-
lizada a 10ª etapa do Campeo-
nato Fórmula Master, enquan-
to na sexta-feira (30) será a
vez da 11ª etapa do 17º Cam-

Kartismo: Kartódromo de
Interlagos é reaberto com

dois campeonatos
peonato Master de Kart.

Em ambos campeonatos
o jovem Alberto Otazú (Al-
pie Escola de Pilotagem/
AVSP/Imab/Rolley Ball/
Mundo Koi/Baterias Tudor) é
o maior vencedor da tempo-
rada, com seis vitórias em
cada um, e tem situação bem
diferente nas tabelas de pon-
tuação e nas possibilidades
matemáticas para o final da
temporada.               Página 8

Copa Truck: seis pilotos
lutam pelo título na Grande

Final em Curitiba

Seis pilotos estão na briga pelo título

André Marques, Roberval
Andrade, Felipe Giaffone, We-
llington Cirino, Giuliano Losac-
co e Renato Martins disputam
neste domingo a taça de campeão
brasileiro de 2018 em rodada
dupla com transmissão ao vivo
do SporTV 2

A Copa Truck chega a Curiti-

ba para decidir neste domingo
(2) quem será o grande cam-
peão brasileiro de 2018. Nada
menos que seis pilotos de qua-
tro marcas diferentes estão na
disputa após percorrerem três
países e disputarem 16 corri-
das divididas em oito rodadas
duplas.                        Página 8
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Trump deixa
América
Latina de
lado em
primeira
viagem
à região

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, pisará
em um país latino-americano
pela primeira vez, desde que
chegou ao poder, nesta quinta-
feira (29), mas a agenda foca-
da no G20 em Buenos Aires,
além da decisão de cancelar
uma visita posterior à Colôm-
bia, deixaram a região em se-
gundo plano na viagem.

As reuniões previstas com
os presidentes da China, Xi
Jinping, e da Rússia, Vladimir
Putin, prometem dar bastante
importância à passagem do pre-
sidente americano pela capital
argentina. Trump chega a Bue-
nos Aires à noite e fica até sá-
bado (1°), dia do encerramen-
to do encontro, que reúne os
20 países mais industrializados
do mundo.

Antes da Argentina, Trump
chegou a planejar uma viagem
ao Peru e à Colômbia em abril,
mas cancelou a visita, depois
de informações sobre um su-
posto ataque químico ocorri-
do na Síria.

O gesto desagradou os ali-
ados do líder republicano na re-
gião, e a Casa Branca tentou
compensá-los transformando a
viagem de Trump para o G20 em
uma breve turnê latino-america-
na. No entanto, mais uma vez, o
presidente americano precisou
cancelar a parada prevista em
Bogotá no domingo (2), ale-
gando problemas de agenda.

Trump evitou fazer via-
gens longas desde uma ex-
tensa turnê pela Ásia no ano
passado.                      Página 5

Palocci poderá cumprir
 pena em prisão domiciliar

com tornozeleira

Banco Central leiloará
dólares das reservas pelo

terceiro dia seguido

Governo de SP incentiva
 a  direção responsável

no Verão
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 direção responsável no Verão
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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 ) 

Vereador Rinaldi (PRB), cuja missão é projetar o futuro da

juventude na igreja Quadrangular - da qual seu pai Rocco é a gran-

de liderança no Estado de São Paulo - já bomba com o canal Na-

ção Quadrangular no Youtube. O Leão de Judá tá com ele.      

P R E F E I T U R A  ( S P ) 

Quem vai ‘tirar do eixo’ o mais jovem prefeito de São Paulo ?

Só quem não conviveu com Bruno Covas (PSDB) pode achar que

sua juventude não lhe dá preparo pro cargo. Só que não, porque

sua comunicação pessoal tem começos, meios e fins.  

A S S E M B L E I A  ( S P ) 

O deputado e ex-presidente (2 vezes) Barros Munhoz (ex-

PMDB, ex-PTB, ex-PSDB no PSB) naturalmente se coloca como

uma 3ª via entre as candidaturas pra Mesa em 15 março 2019. O

que diz a eleita Janaína (PSL), com que ele tem falado ? 

C O N G R E S S O 

O reconhecimento (dentro e fora da bancada cristã) da histó-

ria do reeleito deputado federal (PSC - SP) Gilberto Nascimento

é tão grande, que ele pode se dar ao luxo de aceitar ou não a mis-

são pra ser Ministro da área social do governo Bolsonaro (PSL).  

P R E S I D Ê N C I A 

Pra quem ainda não sabe, no meio militar a Comunicação é a

Arma do Comando. Portanto, a difícil missão do general Floria-

no Peixoto tem uma importância estratégica das maiores. E con-

forme antecipado via Twitter  @CesarNetoReal no último ... 

( R E P U B L I C A )

... dia 27 novembro, o mais jovem vereador da história do Rio

- Carlos Bolsonaro (PSL) pode e deve sim dar parâmetros na

Comunicação do governo do pai, o que nas Forças Armadas é a

Interoperabilidade entre as 3 Armas. A história tá ao lado dele.     

J U S T I Ç A S 

O fato do ex-ministro Palocci ter sido beneficiado pela cola-

boração premiada que incrimina ainda mais o ex-Presidente Lula

(ainda dono do PT) e agora também a ex-Presidente Dilma (ex-

PDT Brizolista no PT) é tido como natural nos meios jurídicos. 

   

P A R T I D O S 

Obviamente não será fácil contentar os animais políticos pre-

dadores que cobram participação como já tiveram até o governo

do acuado Temer (MDB). Daí a importância das relações via Se-

cretaria (Presidência), sob o dirigente do PSL Gustavo Bebiano. 

 

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

Na quarta-feira (28), o Go-
verno de São Paulo lançou uma
nova campanha de conscientiza-
ção sobre direção responsável.
Artesp, Detran.SP e Movimento
Paulista de Segurança no Trân-
sito promovem ações com tema
“Verão é tudo de ON, fique OFF
no trânsito. #FocaNaVida” em
rodovias e cidades para comba-
ter comportamentos de risco
como o uso indevido do celular.

De acordo com o Movimen-
to Paulista de Segurança no
Trânsito, programa do Governo
de São Paulo que atua para redu-
zir as fatalidades em ruas e ro-
dovias, o número de ocorrênci-
as aumenta consideravelmente
neste período. A falha humana é
o principal fator de risco e está
presente em 94% dos acidentes.

“Ao analisarmos as estatísti-
cas do Infosiga SP, sistema de
dados do Governo de São Paulo
para fatalidades no trânsito, ve-
rificamos que o Verão é um dos
períodos mais críticos. As ocor-
rências aumentam não somente
nas rodovias, mas também den-
tro das cidades, principalmente
as que recebem um grande flu-
xo de pessoas”, explica a coor-
denadora do Movimento Paulis-
ta, Silvia Lisboa.

O mês de dezembro é o que
mais concentra acidentes graves.
No ano passado, 523 fatalidades
foram registradas, número 11%
maior do que a média mensal
(cerca de 470 óbitos). O au-
mento se dá principalmente nas
rodovias, que supera a casa dos
15% devido ao aumento do flu-
xo, mas chama a atenção o fato

de que as vias urbanas concen-
tram mais da metade das fatali-
dades.

Os principais comportamen-
tos de risco apontados pelo
Movimento Paulista de Seguran-
ça no Trânsito são o excesso de
velocidade, beber e dirigir, dis-
pensar o cinto de segurança e
distrações causadas pelo uso do
celular.

Responsabilidade e bom
humor

A campanha traz de volta a
simpática foca que tem estrela-
do as últimas campanhas do Go-
verno de São Paulo para promo-
ver a segurança no trânsito. As
ações de mídia têm como prin-
cipal alvo os jovens com idade
entre 18 e 34 anos, que repre-
sentam 1 em cada 3 vítimas no
trânsito.

A ideia de colocar a foca na
campanha vem dos memes da
internet, uma linguagem que pos-
sui maior aderência junto a esse
público. O objetivo é levar ao
engajamento por meio dos ca-
nais digitais, principal meio de
comunicação utilizado nesta
campanha.

Os perigos do uso indevido
do celular é o grande destaque
da campanha e tema de filmes
que serão veiculadas em emis-
soras de TV e redes sociais, além
de spots de rádio e banners na
mídia online. Segundo dados do
CESVI Brasil, acessar redes so-
ciais no celular a 100 km/h equi-
vale a dirigir por mais de 100
metros de olhos vendados, mais
do que suficiente para provocar

um acidente grave.

Nas cidades e nas rodo-
vias

As mensagens do Detran.SP
buscam impactar as pessoas que
transitam dentro das cidades.
São 5 filmes que serão veicula-
dos na TV e nos canais em re-
des sociais, onde o celular
pode representar um problema
não apenas para os condutores
dos veículos, mas também pe-
los pedestres. “É fácil se dis-
trair com o celular. Tanto mo-
toristas quanto pedestres de-
vem manter a atenção no trân-
sito. Esta é a melhor forma de
se evitar acidentes”, afirma o
diretor-presidente do Detran.SP,
Maxwell Vieira.

As rodovias e as cidades
atendidas por elas são o foco das
ações da Artesp. Além dos fil-
mes para TV e internet e spots
de rádio, a agência que regula as
rodovias concedidas à iniciativa
privada também instalará 900
placas com mensagens educati-
vas nas cancelas de pedágio e
distribuirá 360 mil ventarolas
para quem passar pelas cabines
e às pessoas impactadas em
ações de conscientização nas
estâncias turísticas.

“A direção consciente deve
ser incentivada sempre. Com o
considerável aumento de fluxo
nesse período, é importante en-
fatizarmos essa mensagem. Uma
boa viagem é, principalmente,
uma viagem segura”, diz o dire-
tor-geral da Artesp, Giovanni
Pengue Filho.

Além do celular, a campanha

do Governo de São Paulo tam-
bém abordará a importância do
uso do cinto de segurança no
banco traseiro e do respeito aos
limites de velocidade, além dos
riscos de beber e dirigir. Dicas
de segurança no trânsito e outras
informações úteis para o perío-
do estão disponíveis no
site Chegou o Verão.

Sobre o Movimento Pau-
lista de Segurança no Trân-
sito

Programa do São Paulo, tem
como principal objetivo reduzir
pela metade os óbitos no trânsi-
to no Estado até 2020. Inspira-
do na “Década de Ação pela Se-
gurança no Trânsito”, estabele-
cida pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) para o perí-
odo de 2011 a 2020, o comitê
gestor do Movimento Paulista
de Segurança no Trânsito é co-
ordenado pela Secretaria de
Governo e composto por mais
nove secretarias de Estado:
Casa Civil, Segurança Pública,
Logística e Transportes, Saúde,
Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, Educação, Transportes
Metropolitanos, Planejamento
e Gestão, Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação.

As secretarias são responsá-
veis por construir um conjunto
de políticas públicas para redu-
ção de vítimas de acidentes de
trânsito no Estado. O Movimen-
to Paulista de Segurança no
Trânsito envolve também a so-
ciedade civil e conta com o
apoio de empresas privadas.

Mais de 600 pessoas já receberam atendimento
social na Operação Comércio Legal

Em dois dias da Operação
Comércio Legal, deflagrada no
Brás para coibir a presença de
camelôs ilegais, mais de 600
pessoas foram atendidas para
conseguir reinserção profissio-
nal  na tenda montada pela Se-
cretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, no Largo
da Concórdia.

Desse total de atendimentos,
389 foram cadastrados no POT
(Programa Operação Trabalho),
que concede bolsas para desem-
pregados e estimula e reinserção
no mercado de trabalho. Outras
274 pessoas foram encaminhadas
ao CATe (Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo).

Na mesma tenda, a Secreta-
ria Municipal de Direitos Huma-
nos e Cidadania prestou 600 ori-
entações e 124 cadastros foram
feitos, dentro do Centro de Re-
ferência e Atendimento para Imi-
grantes (CRAI).

Já a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social fez 27 acolhimentos para
pernoites nos centros especiali-
zados e 13 encaminhamentos
para refeição e banho nos núcle-
os de convivência.

Hoje, uma vez mais, a Ope-
ração Comércio Legal teve iní-
cio às 6h da manhã, com apoio
da Polícia Militar e da Guarda
Civil Metropolitana. Ao todo,

foram apreendidos 55 sacos de
produtos piratas e 43 manequins.

No quadrilátero onde foi de-
flagrada a operação, que fica en-
tre o Largo da Concórdia e a Ave-
nida Rangel Pestana, numa área
de 22 mil m², próxima à Estação
da CPTM, circulam por dia cer-
ca de 330 mil pessoas e foi ma-
peada a presença de 1.205 am-
bulantes, nenhum deles com
TPU (Termo de Permissão de
Uso) concedido pelo governo
municipal. Ao mesmo tempo,
existem 211 lojas na área, de
comerciantes legalizados que
pagam impostos e têm seus ne-
gócios prejudicados pela pre-
sença dos ilegais.

Participam da operação cer-
ca de 50 GCMs (Guardas Civis
Metropolitanos), além de 90
PMs da Operação Delegada. A
Operação Comércio Legal man-
terá o mesmo efetivo até pelo
menos depois do Carnaval.

A ação conta também com
medidas de zeladoria para recu-
perar o espaço degradado e um
forte esquema de intervenção no
trânsito por meio da CET (Com-
panhia de Engenharia de Tráfe-
go). Hoje, foram realizados tra-
balhos antipichação nas muretas
dos viadutos, manutenção de gui-
as e sarjetas, poda de gramado
da praça (Largo da Concórdia) e
limpeza geral do perímetro.

CET reforça a fiscalização de vagas especiais aos
finais de semana no período de compras de Natal

A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) iniciou na
quarta-feira, 28, sistema especi-
al de blitze para verificar se os
motoristas estão respeitando as
vagas de deficientes e idosos em
estabelecimentos privados na
cidade de São Paulo.

A ação será estendida para
todas as quintas, sextas, sábado
e domingo do mês de dezembro
até o Natal. O objetivo é garan-
tir o respeito às vagas especiais
em razão das compras de final
de ano, quando os estabeleci-
mentos registram um aumento
de pessoas. Importante destacar
que a fiscalização é diária e per-
manente, mas ganha o reforço
especial nessa época do ano.

A fiscalização em estabele-
cimentos privados começou em
1º de setembro de 2017. Desde
então (01/09/2017 a 27/11/

2018), a CET já registrou 3825
autuações por desrespeito à va-
gas especiais. A maioria das in-
frações é por desrespeito às va-
gas de idosos (3285 multas) e
540 autuações por uso indevido
das vagas para pessoas com de-
ficiências.

A ação vem acontecendo em
shoppings e supermercados que
se adequaram à sinalização
correta para estas vagas espe-
ciais, cumprindo as regras do
Manual de Sinalização da CET.
De acordo com as resoluções
303/08 e 304/08 do Conselho
Nacional de Trânsito (CON-
TRAN), os estabelecimentos
particulares devem destinar
5% das vagas existentes para
os idosos e 2% para as pessoas
com deficiência. A regularização
das vagas deve ser realizada con-
forme o Manual de Sinalização

da CET (disponível no
site www.cetsp.com.br).

Para utilização das vagas es-
peciais, os idosos e deficientes
devem possuir um cartão de es-
tacionamento nominal específi-
co. Quem estiver sem esse do-
cumento, poderá ser autuado. O
desrespeito à lei resulta em mul-
ta de R$ 293,47 e sete pontos
na carteira de motorista. Para
denunciar o uso irregular da vaga,
o cidadão ou a administração do
estabelecimento poderá acionar
a CET pelo telefone 1188.

A fiscalização em vagas es-
peciais nas ruas é permanente e
continua sendo feita normal-
mente.

Emissão de cartões:
O Departamento de Opera-

ção do Sistema Viário (DSV)
registrou aumento de  51%  na

emissão de Cartões de Estacio-
namento para Idoso na compa-
ração dos períodos entre 1º de
setembro de 2017 e 31 de ou-
tubro de 2018, e entre 1º de
setembro de 2016 e 31 de ou-
tubro de 2017. Foram emiti-
dos 200.094 cartões de esta-
cionamento para pessoas com
mais de 60 anos entre setem-
bro de 2017 e outubro deste
ano, ante 132.085 cartões do
tipo entre setembro de 2016 e
outubro de 2017.

Já o número de emissão de
Cartões Defis cresceu 49,3%.
Foram emitidos 18.824 docu-
mentos para pessoa com defici-
ência entre 1º de setembro de
2017 e 31 de outubro de 2018 .
No período entre setembro de
2016 e outubro de 2017 houve
a emissão de 12.607 documen-
tos do gênero.

São Paulo recebe 2.500 ônibus
novos em 22 meses

O prefeito Bruno Covas, o
secretário de Mobilidade e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto, e o presidente
da SPTrans, Paulo Cézar Shingai
anunciaram na quarta-feira (28)
renovação da frota de ônibus para
a região Sudeste da cidade.

“A Prefeitura de São Paulo
estimula e quer cada vez mais ter
parceiros para que possamos
atingir as nossas metas e prestar
serviços de qualidade”, destacou

o prefeito Bruno Covas.
Eles visitam a garagem da

Movebuss Soluções em Mobi-
lidade Urbana, na Vila Alpina,
onde estavam em exposição 20
dos novos veículos. A empresa
opera 41 linhas para transportar
9,1 milhões de passageiros por
mês, ligando os terminais São
Mateus, Sacomã e Sapopemba/
Teotônio Vilela.

“A ação mostra o compro-
misso da secretaria em inovar,

modernizar e tornar a frota da
capital cada vez mais acessível
e confortável”, afirma o secre-
tário municipal de Mobilidade e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto.

Os ônibus são equipados
com ar-condicionado, acessibi-
lidade e tecnologia embarcada,
como Wi-Fi e tomadas USB. E
são veículos com motorização
Euro V, menos poluente e que
assegura maior eficiência ener-

gética ao veículo.
“Uma frota nova traz confi-

ança e segurança aos passagei-
ros, tornando as viagens mais
confortáveis”, completa Paulo
Cézar Shingai, presidente
da SPTrans.

No total, a atual gestão já en-
tregou 2.500 ônibus novos, sen-
do 1.316 durante o ano de 2018.
Com o processo de renovação, a
frota atinge índice de 94% de
acessibilidade nos veículos.



Juros do rotativo do cartão de
crédito caem para 275,7% ao ano
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Os consumidores que caí-
ram no rotativo do cartão de cré-
dito pagaram juros um pouco
menos caros em outubro. A taxa
média do rotativo caiu 3,4 pon-
tos percentuais em relação a
setembro, chegando a 275,7%
ao ano. Os dados foram divul-
gados  na quarta-feira (28)
pelo Banco Central. A taxa
média é formada com base nos
dados de consumidores adim-
plentes e inadimplentes.

No caso do consumidor
adimplente, que paga pelo me-
nos o valor mínimo da fatura do
cartão em dia, a taxa chegou a
253,2% ao ano em outubro, re-
cuo de 6,7 pontos percentuais
em relação a setembro. Já a
taxa cobrada dos consumido-
res que não pagaram ou atrasa-
ram o pagamento mínimo da
fatura (rotativo não regular) caiu
1,1 ponto percentual, indo para
291,1% ao ano.

O rotativo é o crédito toma-
do pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da
fatura do cartão. O crédito rota-
tivo dura 30 dias. Após esse pra-
zo, as instituições financeiras
parcelam a dívida.

Em abril, o Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) definiu
que clientes inadimplentes no
rotativo do cartão de crédito pas-

sem a pagar a mesma taxa de ju-
ros dos consumidores regulares.
Essa regra entrou em vigor em
junho deste ano. Mesmo assim,
a taxa final cobrada de adimplen-
tes e inadimplentes não será igual
porque os bancos podem acres-
centar à cobrança os juros pelo
atraso e multa.

Enquanto a taxa de juros do
rotativo chegou a 275,7% ao
ano, o parcelamento das dívidas
do cartão de crédito pôde ser
feito com juros de 166,1% ao
ano em outubro.

Cheque especial
Já a taxa de juros do cheque

especial caiu 1 ponto percen-
tual em outubro, comparada a
setembro, e está em 300,4%
ao ano. Assim continua a ser a
menor taxa desde março de
2016, quando estava em
300,8% ao ano.

As regras do cheque especi-
al mudaram em julho. Segundo
a Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban), os clientes que
utilizam mais de 15% do limite
do cheque durante 30 dias con-
secutivos passaram a receber a
oferta de um parcelamento, com
taxa de juros menores que a do
cheque especial definida pela
instituição financeira.

As taxas do cheque especial

e do rotativo do cartão são as
mais caras entre as modalidades
oferecidas pelos bancos. A do
crédito pessoal não consignado
é mais baixa: 126% ao ano em
outubro, mesmo com o au-
mento de 3,8 pontos percen-
tuais em relação a setembro.
A taxa do crédito consignado
(com desconto em folha de
pagamento) recuou 0,1 ponto
percentual, indo para 24,3%
ao ano em outubro.

A taxa média de juros para as
famílias caiu 0,1 ponto percen-
tual em outubro para 51,9% ao
ano. A taxa média das empresas
se manteve em 20,4% ao ano.

Inadimplência
A inadimplência do crédito,

considerados atrasos acima de
90 dias, para pessoas físicas,
caiu 0,1 ponto percentual e fi-
cou em 4,9% em outubro. No
caso das pessoas jurídicas, o in-
dicador ficou estável em 3%.
Esses dados são do crédito livre,
em que os bancos têm autono-
mia para emprestar o dinheiro
captado no mercado.

De acordo com o Banco
Central, a inadimplência das fa-
mílias (pessoas físicas) continua
no menor nível histórico, desde
a série iniciada pelo Banco Cen-
tral em março de 2011. A expli-

cação são os programas de refi-
nanciamentos e repactuações de
dívidas em atraso.

No caso do crédito direcio-
nado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destina-
dos, basicamente, aos setores
habitacional, rural e de infraes-
trutura) os juros para as pessoas
físicas oscilaram 0,1 ponto per-
centual para cima, para 7,7% ao
ano. A taxa cobrada das empre-
sas, porém, subiu em ritmo mai-
or, com alta de 1 ponto percen-
tual, para 9,7% ao ano.

A inadimplência das pessoas
físicas no crédito direcionado
ficou estável em 1,7% e a das
empresas subiu 0,2 ponto per-
centual, para 2,2%.

Saldo dos empréstimos
Em outubro, o estoque de

todos os empréstimos concedi-
dos pelos bancos ficou em R$
3,165 trilhões, com recuo de
0,2% no mês, mas com ex-
pansão de 2,4% no ano. Em
12 meses, a expansão foi de
3,5%. Esse estoque do crédi-
to corresponde a 46,3% de
tudo o que o país produz – o
Produto Interno Bruto (PIB).
Isso representa queda de 0,3
ponto percentual em relação
a setembro (46,6%). (Agen-
cia Brasil)

O Índice de Confiança do
Comércio (Icom), calculado
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), subiu 6,9 pontos de
outubro para novembro e che-
gou a 99,4 pontos, em uma es-
cala de zero a 200. Esse é o
maior valor do indicador des-
de março de 2014 (101,9).

A alta atingiu empresários
de dez dos 13 segmentos co-
merciais pesquisados pela
FGV. O Índice de Situação Atu-
al, que mede a satisfação com
o momento presente, subiu 5,1
pontos, indo para 93,3.

Já o Índice de Expectativas,
que mede a confiança do em-
presariado no futuro, cresceu
8,4 pontos e chegou a 105,5, o
maior valor desde setembro de
2012 (106 pontos).

Argumentação
De acordo com o pesqui-

sador da FGV Rodolpho To-
bler, o resultado sugere que “o

Confiança do comércio sobe
e atinge maior patamar desde

março de 2014
pior pode ter ficado para trás.

A alta expressiva de novem-
bro confirma a recuperação da
confiança do setor, um resul-
tado que parece ter sido influ-
enciado principalmente pela
melhora das expectativas com
o encerramento do período
eleitoral”.

Segundo ele, novos avan-
ços da confiança dependerão da
continuidade da recuperação
do mercado de trabalho e da re-
dução adicional da incerteza.

A FGV explicou que o des-
conforto do empresariado tem
diminuído em relação à redu-
ção das reclamações de de-
manda insuficiente.

Em julho, 37% das empre-
sas relatavam a demanda como
limitação à melhora dos ne-
gócios; em novembro, esse
número foi de 27,5%, o me-
nor valor desde janeiro de
2015 (26,3%).  (Agencia
Brasil)

Auditores fiscais entregam proposta
de reforma tributária a Cintra

O economista Marcos Cin-
tra, que faz parte da equipe de
transição e integrará o governo
do presidente eleito, Jair Bolso-
naro, recebeu  na quarta-fei-
ra (28) uma proposta de refor-
ma tributária elaborada pelo Sin-
dicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal (Sin-
difisco Nacional). No docu-
mento, há sugestões para ade-
quação da tabela do Imposto de
Renda de Pessoa Física (IRPF)
 e o retorno da tributação sobre
remessas de lucros e dividendos
que existia até 1995. Segundo os
auditores, a retomada desta tri-
butação servirá para fazer as al-
terações na tabela do IRPF.

Esse conjunto de medidas foi
apresentado ao presidente elei-

to, em junho, pelo mesmo gru-
po de auditores. A preocupação
central está na defasagem da ta-
bela do Imposto de Renda, 
hoje em 88,6%, e a questão da
tributação sobre remessas de
lucros e dividendos.   

Segundo Cintra, desde 1998,
quando foi deputado federal se
dedica às questões tributárias.
De acordo com o economista, a
situação fiscal do país se agra-
vou nos últimos 20 anos. O eco-
nomista disse que está reunindo
todas as propostas consideradas
corretas e adequadas com a li-
nha de governo para definir um
projeto comum. 

Cintra, que está cotado para
as secretarias de Arrecadação ou
Receita Federal, recebeu o pre-

sidente do Sindifisco Nacional,
Cláudio Damasceno, a primeira-
vice-presidente,  Cândida Capo-
zzoli, o diretor de Assuntos Par-
lamentares, Devanir de Oliveira,
e a adjunta dele, Maíra Gianni-
co, e o diretor-adjunto de Assun-
tos Técnicos Édson Vieira.

“As sugestões do Sindifisco
são mais voltadas para a Justiça
fiscal e não para a simplificação
tributária”, afirmou Damasceno.
“Essa mesma proposta está no
Congresso Nacional desde 2013.”

Lista Tríplice
Há seis dias, o grupo se reu-

niu com Luciano Irineu de Cas-
tro Filho, um dos principais as-
sessores do futuro ministro da
Economia, Paulo Guedes, para

entregar a lista tríplice dos au-
ditores-fiscais para a eventual
substituição de Jorge Rachid à
frente da Receita Federal.

Compõem a lista tríplice en-
caminhada pelos auditores: Dão
Pereira dos Santos (8ª Região
Fiscal, SP), Eliana Polo Pereira
(7ª RF, ES-RJ) e Geraldo Brin-
ckmann  (10ª RF, RS). Os três
foram escolhidos pela categoria
para a lista em eleição direta.

 “Estamos na raiz das ações
da Lava Jato e nossa atuação é
responsável por 97% de toda a
arrecadação federal, e de mais
de 60% da arrecadação nacional.
Se a Receita não estiver forte,
compromete os planos do novo
governo”, disse Damasceno.
(Agencia Brasil)

O Conselho de Administra-
ção da Petrobras aprovou a ces-
são de sua participação total em
34 campos de produção terres-
tres localizados na Bacia Poti-
guar, no estado do Rio Grande
do Norte, para a empresa 3R
Petroleum. O valor total da tran-
sação é de US$ 453,1 milhões.

Segundo a Petrobras, todas
as concessões são 100% Petro-
bras, com exceção dos campos
de Cardeal e Colibri onde a Pe-
trobras detém 50% de participa-
ção, tendo a Partex como ope-
radora com 50% de participa-
ção, e os campos de Sabiá da
Mata e Sabiá Bico-de-Osso
onde a Petrobras tem 70% de
participação, tendo a Sonangol
como parceira e operadora com
30% de participação.

A 3R Petroleum passará a
operar os ativos a partir do fecha-
mento da transação, que está su-
jeita à assinatura dos contratos,
ao cumprimento das condições
precedentes previstas no contra-

Petrobras aprova
cessão de participação
em campos de petróleo

to de compra e venda e eventual
direito de preferência. As 34 con-
cessões são campos maduros em
produção há mais de 40 anos.

Rio de Janeiro
A Petrobras também assinou

com a Perenco os contratos para
a cessão da participação total da
Petrobras nos campos de Pargo,
Carapeba e Vermelho, o chama-
do Polo Nordeste, localizados
em águas rasas na costa do esta-
do do Rio de Janeiro.

O valor da transação é de
US$ 370 milhões. A Perenco
passará a operar os ativos a par-
tir do fechamento da transação.

A companhia lembra que os
dois contratos fazem parte do
Programa de Parcerias e Desin-
vestimentos da Petrobras, estan-
do alinhada ao Plano de Negó-
cios e Gestão 2018-2022, que
prevê a contínua gestão de por-
tfólio, com foco em investimen-
tos em águas profundas no Bra-
sil. (Agencia Brasil)

Os gastos feitos em moeda
estrangeira nos cartões de cré-
dito internacionais terão seu va-
lor fixado em reais pela taxa de
conversão vigente no dia de cada
gasto realizado. A medida foi
anunciada  na quarta-feira (28)
pelo Banco Central (BC) e pas-
sa a valer a partir a partir de 1º
de março de 2020.

Dessa forma, diz o BC, o cli-
ente ficará sabendo já no dia se-
guinte quanto vai desembolsar
em reais, eliminando a necessi-
dade de eventual ajuste na fatura
subsequente.

“A medida aumenta a previ-
sibilidade para os clientes em
relação ao valor a ser pago, evi-
tando o efeito da variação da
cotação da moeda estrangeira
entre o dia do gasto e o dia de
pagamento da fatura”, explicou
o BC, em nota.

Além disso, acrescenta o
BC, a medida aumenta transpa-
rência e a comparabilidade na
prestação do serviço, padroni-
zando as informações sobre o
histórico das taxas de conversão
nas faturas que terão que ser di-
vulgadas em formato de dados
abertos, de forma que os rankin-
gs de taxas possam ser estrutu-
rados e divulgados.

Para a sistemática de fixação
do valor em reais na data do gas-
to, a fatura terá que apresentar,

Gasto no exterior no
cartão será fixado em
real do dia da compra

além da identificação da moeda,
a discriminação de cada gasto na
moeda em que foi realizado e o
seu valor equivalente em reais e
as seguintes informações adici-
onais: data, valor equivalente em
dólares (quando a moeda usada
na compra for diferente de dó-
lar) e a taxa de conversão do dó-
lar para o real.

De acordo com a circular, as
instituições poderão ofertar ao
cliente sistemática alternativa de
pagamento da fatura pelo valor
equivalente em reais no dia de
seu pagamento. Nesse caso, diz
a circular, o cliente terá que acei-
tar “expressamente” essa opção.

Segundo o presidente do BC,
Ilan Goldfajn, que apresentou
hoje (28) avanços da Agenda
BC+ (formada por medidas para
tornar o crédito mais barato, au-
mentar a educação financeira,
modernizar a legislação e tornar
o sistema financeiro mais efi-
ciente), a medida vai demorar
mais de um ano para ser im-
plementada pelas instituições
financeiras. “Algumas institui-
ções já oferecem, outras ain-
da precisam mudar o sistema.
O consumidor vai se sentir
mais confortável em saber na
hora da compra quando ele
gastou. É uma medida que fa-
cilita a vida do cidadão”, disse.
(Agencia  Brasil)

Pagamento do 13º salário injetará
R$ 8,8 bilhões na economia do Rio

O pagamento do 13º salário a
3,9 milhões de trabalhadores e
funcionários públicos do estado
do Rio de Janeiro deve injetar R$
8,81 bilhões na economia flumi-
nense, já considerando deduções
do imposto de renda.

O levantamento é da Federa-
ção do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Rio de Ja-
neiro (Fecomércio-RJ), feito
com base em dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domi-
cílio (PNAD Trimestral), do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). As empresas

terão até o dia 30 de novembro
para quitar a primeira parcela do
benefício, de acordo com a le-
gislação vigente.

O pagamento da primeira
parcela do 13º salário chega
R$ 4,76 bilhões. A segunda
parcela, que deve ser deposi-
tada até o dia 20 de dezembro,
será de R$ 4,05 bilhões.

Segundo a Fecomércio, o
salário médio a ser pago é de R$
2.240. Entre os trabalhadores
formais, 2,79 milhões são do
setor privado, 201 mil são do-
mésticos, 125 empregados são

do setor público e 793 mil, ser-
vidores públicos e militares.

Contratação de temporá-
rios

A estimativa da Fecomércio
RJ indica que os recursos prove-
nientes do pagamento do 13º sa-
lário devem impulsionar a eco-
nomia no final do ano, quando tra-
dicionalmente o comércio tem
maior movimento de vendas.

Com isso, a instituição es-
tima que deverão ser contratos,
no período das festas de Natal
e final de ano, cerca de 10,3 mil

funcionários temporários, com
o objetivo de suprir a demanda
do comércio no período em
todo o estado.

“As contratações devem
ocorrer nos estabelecimentos
do comércio varejista de vestu-
ário e calçados, joias e bijute-
rias, magazines, tecidos e arti-
gos de cama mesa e banho, hi-
permercados, supermercados e
minimercados, eletroeletrôni-
cos, papelarias, produtos de per-
fumaria, CDs e DVDs e brin-
quedos”, estima a Fecomércio.
(Agencia Brasil)

Ilan Goldfajn diz que fica no
Banco Central até março

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Ilan Goldfajn, fica no
cargo até março do próximo ano.
Ele disse  na quarta-feira (28), em
Brasília, que a sabatina no Sena-
do do indicado pelo próximo go-
verno para o cargo de presidente
do BC, Roberto Campos Neto,
deve ocorrer em fevereiro.

“Estou imaginado a sabatina
ocorrendo ao longo de fevereiro
e essa transição ocorre até mar-
ço”, disse, ao apresentar dados
sobre a Agenda BC+ (formada
por medidas para tornar o crédi-
to mais barato, aumentar a edu-

cação financeira, modernizar a
legislação e tornar o sistema fi-
nanceiro mais eficiente). Ele
acrescentou que a atual diretoria
do BC deve permanecer ao lon-
go dessa transição.

Questionado sobre o motivo
de não ter aceitado o convite para
permanecer no cargo no próximo
governo, Goldfajn destacou que
as razões são pessoais.

“Se eu posso me estender
mais [sobre os motivos de não
permanecer no cargo]? Não. As
razões são pessoais. Estou satis-
feito com o trabalho. Vejo com

bons olhos o novo governo, as
medidas que estão sendo anunci-
adas”, disse.

Para assumir o cargo de pre-
sidente do Banco Central, Cam-
pos Neto precisa ser sabatina-
do pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado
e ter seu nome aprovado. O ple-
nário da Casa também precisa
referendar a indicação. O car-
go de presidente do Banco Cen-
tral tem status de ministro.

Perguntado se o Conselho
Monetária Nacional (CMN) vai
ficar desestruturado com a jun-

ção dos ministérios da Fazen-
da, Planejamento e Indústria e
Comércio como definiu o pre-
sidente eleito, Jair Bolsonaro,
Goldfajn disse que o novo go-
verno certamente vai se mani-
festar sobre o assunto. “Não
cabe ao Banco Central se ma-
nifestar sobre uma decisão fu-
tura que esse novo governo vai
ter que se manifestar em rela-
ção à mudança ministerial”, dis-
se. Atualmente, o CMN é for-
mado pelo presidente do BC e
os ministros da Fazenda e do
Planejamento. (Agencia Brasil)



Temer diz que há muito tempo não
se fazia uma transição cordial
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O presidente Michel Temer
disse  na quarta-feira (28) que “há
muito tempo” não se fazia uma
transição de governo tão “cordi-
al e civilizada”, como a que ocor-
re entre a sua gestão e a do presi-
dente eleito, Jair Bolsonaro.

“Devo reconhecer, nós todos
que temos uma longa estrada
política, que eu penso que há
muito tempo não se fazia uma
transição tão cordial e tão civi-
lizada como aquela que está sen-
do feita nestes últimos tempos”,
disse o presidente na abertura da
reunião do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Soci-
al (CDES), o Conselhão, no Pa-
lácio do Planalto.

Participaram da reunião o

ministro extraordinário da tran-
sição, Onyx Lorenzoni, confir-
mado para a Casa Civil; os mi-
nistros Eduardo Guardia, da Fa-
zenda; Eliseu Padilha, da Casa
Civil, e Esteves Colnago, do Pla-
nejamento.

Ao assumir a Presidência em
2016, Temer teve de começar o
governo do “zero”, pois disse não
ter recebido informações do go-
verno Dilma Rousseff.

“Eu próprio me recordo, não
canso de dizer, quando aqui che-
guei, naturalmente pela via Cons-
titucional e pela via eleitoral,
evidentemente num momento
mais traumático, nós encontra-
mos aqui uma mocinha sentada
à mesa sentada na antessala do

presidente e não tivemos nenhu-
ma informação”.

E acrescentou que “nem
mesmo os computadores que
estavam à nossa disposição, as
memórias todas estavam apaga-
das. Nós partimos do zero. Do
zero literalmente”.

Temer ressaltou, no discur-
so de abertura da reunião, as
medidas tomadas pelo seu go-
verno. “Nós avançamos no go-
verno na questão de reformas
fundamentais para o pais e no
teto de gastos públicos”, lem-
brou. “Devo registrar que, em
nenhum momento, até o dia de
hoje, os nossos gastos e despe-
sas ultrapassaram o teto dos gas-
tos públicos”, acrescentou.

Durante a reunião, após re-
ceber elogios de um dos con-
selheiros ao governo, Temer
disse que seguiu o que ouviu
quando assumiu a Presidência:
“Aproveite a sua impopularida-
de e faça tudo que o Brasil pre-
cisa. E eu fiz”.

No encerramento da reunião,
o presidente ressaltou a impor-
tância do conselho e disse acre-
ditar que será mantido no novo
governo. Temer pediu que os
conselheiros permanecessem
no local, para que pudesse cum-
primentar um a um.

O ministro extraordinário da
transição, Onyx Lorenzoni, par-
ticipou de parte da reunião.
(Agencia Brasil)

O presidente eleito, Jair
Bolsonaro, afirmou na quarta-
feira (28) que poderá criar até
22 ministérios em seu gover-
no, sete a mais do que os 15
previstos inicialmente. A últi-
ma pasta, segundo ele, poderá
ser o Ministério das Mulheres,
a partir de um pedido da banca-
da feminina no Congresso Na-
cional. Atualmente, o governo
tem 29 ministérios. 

“Vai ser decidido [sobre a
criação da pasta], houve um
apelo por parte da bancada fe-
minina, grande parte presente
aqui”, afirmou, pouco antes de
deixar o Centro Cultural Ban-
co do Brasil (CCBB), em Bra-
sília, para retornar ao Rio de
Janeiro.

De acordo com Onyx Lo-
rezoni, futuro ministro-chefe
da Casa Civil, a pasta reivindi-
cada pela bancada feminina po-
derá ser a manutenção do atual
Ministério dos Direitos Huma-
nos, que cuida das políticas de
igualdade racial, população
LGBT e mulheres. 

“[Queremos] um direitos
humanos de verdade, não esse

Bolsonaro diz que futuro
governo poderá ter 

22 ministérios
que está aí, que não tem qual-
quer eco na sociedade brasilei-
ra”, disse Bolsonaro, ao se re-
ferir à possibilidade de manu-
tenção da pasta. 

Até agora, incluindo Banco
Central e Advocacia Geral da
União (AGU), foram anuncia-
dos 19 ministérios do futuro
governo. Ainda faltam as indi-
cações para o Meio Ambiente
e Minas e Energia. Segundo o
presidente eleito, os nomes
serão anunciados na semana
que vem. 

“A semana que vem sai os
demais ministérios”, disse. Se-
gundo ele, para o Meio Ambi-
ente, a demora no anúncio se
deve a conversas e acertos, e
citou a indicação de um tercei-
ro nome nos últimos dias, que
ele está avaliando.

Segundo Onyx Lorenzoni,
quando fora aprovada a inde-
pendência do Banco Central, o
órgão não terá mais status de
ministério. Sobre a AGU, o go-
verno ainda poderá avaliar se
manterá o statu de primeiro
escalão, como ocorre hoje. 
(Agencia Brasil)

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, solici-
tou ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) que as investigações
contra políticos que perderão
a condição de foro privilegia-
do, por não terem sido reelei-
tos, sejam encaminhadas para
instâncias judiciais inferiores.
A petição da PGR foi enviada à
Suprema Corte nesta terça-fei-
ra (27) e foi apresentado no
âmbito da investigação sobre
as doações ilegais de campanha
eleitoral feitas pelo grupo J&F
entre 2006 e 2014.

Os investigados não reelei-
tos têm foro privilegiado até fe-
vereiro de 2019, quando termi-
na a atual legislatura. Além do
resultado das eleições deste ano,
Raquel pede que o Supremo con-
sidere os casos que já se torna-
ram inquéritos, os fatos que pres-
creveram (referentes às eleições
de 2006) e sugere a extinção de
punibilidade de três investigados
que já faleceram.

A procuradora observou ain-
da que as investigações de caixa
dois referentes a dez parlamen-
tares devem permanecer no STF

PGR quer tirar foro
privilegiado de políticos que

não se reelegeram
e continuar como petições au-
tônomas, devido a peculiarida-
des apontadas em cada doação
eleitoral, conforme relatos
prestados pelos colaboradores
da J&F durante o processo.

A solicitação abarca proces-
sos que envolvem os deputados
federais Onyx Lorenzoni (DEM-
RS), Paulo Teixeira (PT/SP),
Alceu Moreira (MDB/RS), Je-
rônimo Goergen (PP/SR), Zé
Silva (SD/MG) e Marcelo Cas-
tro (MDB/PI) e os senadores
Ciro Nogueira (PP/PI), Renan
Calheiros (MDB/AL), Welling-
ton Fagundes (PR/MT) e Eduar-
do Braga (MDB/AM).

A procuradora argumenta na
solicitação que o objetivo é dar
celeridade às investigações que
tratam de autoridades que man-
terão prerrogativa de foro peran-
te o STF e otimizar o trabalho
do tribunal. Raquel Dodge tam-
bém ressaltou que o foro privi-
legiado, de acordo com novo
entendimento, é aplicado apenas
em casos de crimes ocorridos
durante o mandato e relaciona-
dos ao exercício do cargo.
(Agencia Brasil)

Pena de feminicídio será maior se
medida protetiva for descumprida

O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou nesta quar-
ta-feira (28) projeto de lei que
aumenta em um terço a pena
para o crime de feminicídio,
nos casos em que o autor des-
cumprir medidas protetivas
previstas na Lei Maria da Pe-
nha. A matéria, que já havia pas-
sado pelo Senado, segue para
sanção presidencial. 

Atualmente, o Código Penal
estabelece que, quando um
agressor comete feminicídio
após violar uma medida proteti-
va, o crime de descumprimento
da medida judicial é desconside-
rado em função do mais grave,
sem o aumento de pena. O tre-
cho da lei foi retirado pelos se-
nadores e, dessa forma, a maté-
ria retornou para apreciação dos
deputados. 

Para relator da proposta, de-
putado Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR), a alteração do Se-
nado foi “inoportuna e inconve-
niente”. “Precisamos aumentar a
pena de quem mata após des-
cumprir a medida de proteção.
A emenda do Senado cancela

essa possibilidade e, por isso,
temos que rejeitá-la”, ressaltou.

A pena também será agrava-
da se o agressor descumprir
medida que suspenda a posse ou
restrinja o porte de armas. O tex-
to também prevê aumento da
pena nos casos em que o crime
for cometido na presença física
ou virtual de filhos ou pais da
vítima.

Ao defender a necessidade
aprovação da medida, a deputa-
da Érika Kokay (PT-DF) ressal-
tou que o Brasil é quinto país em
casos feminicídio em todo o
mundo. 

“Muitas vezes, antes da Lei
Maria da Penha, as mulheres ti-
nham que ser retiradas do seu
próprio local de moradia, do
seu dia a dia, para que pudes-
sem ir para casas-abrigo a fim
de proteger a própria integri-
dade. Agora, quando um agres-
sor está submetido a uma me-
dida protetiva e a descumpre,
não tem por que encarar o fato
de ele descumprir determina-
ção não tenha que ter um recru-
descimento das consequências

da pena aplicada”, afirmou. 

Vingança pornográfica 
A Câmara também aprovou

projeto de lei que prevê punição
para quem divulgar foto ou vídeo
que exponha intimidade da mu-
lher. O texto também já havia
sido aprovado por Senadores,
mas retornou à Câmara após
modificações. A matéria segue
para sanção do presidente da
República.

Dessa forma, o crime cha-
mado de “vingança pornográfi-
ca”, o de registro não autoriza-
do da intimidade sexual, terá
pena de detenção de 6 meses a 1
ano e multa. Terá punição seme-
lhante quem realizar montagem
em fotografia, vídeo, áudio que
incluir pessoa em cena de nudez
ou ato sexual ou libidinoso de
caráter íntimo. 

Prisão domiciliar de mães
Também foi aprovado nesta

tarde o projeto de lei do Sena-
do que prevê a substituição da
prisão preventiva por prisão
domiciliar da gestante ou da

mulher que for mãe ou respon-
sável por crianças ou pessoas
com deficiência. 

Estarão aptas ao regime do-
miciliar as mulheres que não te-
nham cometido crime de violên-
cia, ou grave ameaça, e que não
tenham praticado o delito con-
tra filho ou dependente. O texto
estabelece que o juiz poderá de-
terminar a prisão domiciliar nos
casos que a mãe for imprescin-
dível para os cuidados de crian-
ças menores de 12 anos ou pes-
soas com deficiência.

Pauta feminina
As medidas fazem parte da

pauta que a bancada feminina pre-
tende aprovar para marcar a cam-
panha “16 Dias de Enfrentamen-
to à Violência contra as Mulhe-
res”.  Neste ano, Câmara e Se-
nado participam da campanha
mundial “16 Dias de Ativismo
pelo Fim da Violência contra a
Mulher”, que busca conscienti-
zar a população sobre os diferen-
tes tipos de agressão contra as
meninas e mulheres em todo o
mundo. (Agencia Brasil)

Moraes vota a favor da validade do
decreto de indulto editado em 2017

O ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Alexan-
dre de Moraes votou  na quar-
ta-feira (28) a favor da manu-
tenção completa do decreto de
indulto natalino editado pelo
presidente Michel Temer no
ano passado. Com a manifes-
tação, o placar do julgamento
está empatado em 1 a 1.

No início da tarde, o rela-
tor, Luís Roberto Barroso, vo-
tou pela suspensão de parte do
texto. Após os votos, o julga-
mento foi suspenso e será re-
tomado nessa quinta-feira
(29), com os votos de mais
nove ministros. 

A Corte começou a julgar
na quarta-feira, de forma de-
finitiva, a constitucionalidade
do decreto de indulto a partir
de uma ação da Procuradoria-
Geral da República (PGR).

Em seu voto, Moraes argu-
mentou que a Constituição ga-
rante a independência entre os
poderes da República e, dessa
forma, o presidente, como
chefe do Executivo, pode edi-
tar o decreto da forma que
bem entender e não sofrer in-
terferência do Judiciário.  
”Podemos concordar ou não
com o instituto [do indulto],
mas ele existe, é ato discrici-
onário de prerrogativa do pre-
sidente da República”, disse
Moraes.

O ministro também ressal-
tou que analisou somente a
prerrogativa do presidente
para fazer o decreto, fato que
não chancela qualquer medida
contra o combate à corrupção.
“Todos lutam contra a corrup-
ção, todos defendem o forta-
lecimento das instituições, o

fortalecimento da República”,
afirmou.

Segundo o procurador da
força-tarefa da Operação Lava
Jato Deltan Dallagnol, de 39
condenados por corrupção na
operação, 22 poderão ter as
penas perdoadas se as regras
forem mantidas em um even-
tual novo decreto em 2018. 

Relator
Ao refirmar seu voto, Bar-

roso manteve sua decisão que
suspendeu parte do decreto de
indulto natalino editado pelo
presidente Michel Temer em
2017. De acordo com Barro-
so, o texto do decreto inovou
e previu a possibilidade de in-
dulto para condenados que
cumpriram um quinto da pena,
incluindo crimes de corrupção
e correlatos, além de indultar

penas de multa. 
Pelo voto de Barroso, o in-

dulto só pode ser aplicado 
após o cumprimento de um 
terço da condenação. Conde-
nados  pelos crimes de pecu-
lato, corrupção, lavagem de
dinheiro  e associação crimi-
nosa em penas superiores a
oito anos de prisão também
não poderão ser beneficiados. 

Em dezembro do ano pas-
sado, 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 se-
guida, Roberto Barroso resta-
beleceu parte do texto, mas
retirando a possibilidade de
benefícios para condenados
por crimes de corrupção,
como apenados na Operação
Lava Jato. (Agencia Brasil)

O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região julgou  na quarta-
feira (28) apelações da defesa do
ex-ministro Antônio Palocci em
condenação por corrupção. Por
maioria, os desembargadores
autorizaram a saída da carcera-
gem para ficar em prisão domi-
ciliar. Contudo, no regime defi-
nido pelos magistrados, o
réu terá que usar tornozeleira
eletrônica.

A Oitava Turma também de-
finiu a redução de pena do ex-mi-
nistro. Ele havia sido condenado
a 12 anos, dois meses e 20 dias.
Mas os desembargadores optaram
por diminuir a punição para nove
anos e 10 dias. A mudança será
comunicada à Vara de Execuções
Penais da Justiça Federal em
Curitiba para cumprimento. 

Palocci foi condenado em
2017 por participação em esque-
ma de corrupção no qual teria
beneficiado a Odebrecht em con-
tratos com a Petrobras envol-
vendo a construção de embarca-
ções. A denúncia que originou o
processo foi elaborada no âm-
bito da Operação Lava Jato. Se-
gundo o Ministério Público Fe-
deral, o ex-ministro também te-
ria gerido propinas para o PT,
com repasses para outras pesso-

Palocci poderá
cumprir pena em

prisão domiciliar com
tornozeleira

as, inclusive em contas no exte-
rior.

Palocci foi preso preventi-
vamente ainda em 2016 e ficou
detido na carceragem da Polícia
Federal em Curitiba. Além dele,
o caso envolveu outros 13 réus,
entre eles o ex-tesoureiro do PT
João Vaccari Neto, o ex-diretor
da Petrobras Renato Duque, os
marqueteiros João Santana e
Monica Moura e executivos da
Odebrecht, entre eles o então
presidente, Marcelo Odebrecht.

O julgamento da apelação
começou em outubro. Mas o
desembargador Leandro Paulsen
pediu vistas, e a análise foi reto-
mada nesta quarta-feira.

A decisão levou em conside-
ração a delação premiada cele-
brada pelo réu com a Polícia
Federal e homologada pela Jus-
tiça, na qual apresentou informa-
ções sobre o caso e esquemas
de propina coma Petrobras. O
conteúdo da delação foi libera-
do dias antes da votação do pri-
meiro turno das eleições pelo
então juiz da 13ª Vara Federal,
Sérgio Moro. Nela, Palocci afir-
mou que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva tinha conhe-
cimento de corrupção na Petro-
bras. (Agencia Brasil)

TRF4 decide manter condenação de
José Dirceu na Operação Lava Jato

O Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região julgou  na
quarta-feira (28) apelações de
diversos réus em ações vincu-
ladas à Operação Lava Jato. Os
desembargadores decidiram
manter a pena do ex-ministro
José Dirceu e de outros dois
réus envolvidos no caso, con-
denados por corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro. As
informações foram divulgadas
pela assessoria do Tribunal.

No caso de Dirceu, os ma-
gistrados mantiveram a pena de
oito anos, 10 meses e 28 dias
de reclusão em razão da con-
denação por crimes de corrup-

ção passiva e lavagem de di-
nheiro. Os desembargadores
deram provimento parcial às
apelações para esclarecimen-
tos à defesa.

Outros dois réus no caso, o
irmão do ex-ministro, Luiz
Eduardo de Oliveira e Silva, e o
ex-diretor da Petrobrás Renato
Duque, também tiveram as penas
mantidas. A de Silva de oito anos
e nove meses e a de Duque de
seis anos e oito meses.

José Dirceu foi condenado
por um esquema de corrupção
que teria movimentado o repas-
se de propinas para garantir
contratos de fornecimento de

peças para a Petrobras. Segun-
do a denúncia do Ministério
Público Federal, uma empresa
que comercializava tubos para
a estatal repassou entre 2009
e 2012 propina ao ex-diretor
da Petrobrás Renato Duque no
valor de mais de R$ 7 milhões,
montante do qual parte teria
sido encaminhada a Dirceu. 

Em setembro deste ano, o
TRF4 julgou outra apelação,
quando a pena de Dirceu foi re-
duzida de 11 anos e três meses
para oito anos e 10 meses. O
relator do caso, desembarga-
dor João Pedro Gebran Neto,
levou em consideração alguns

atenuantes, como a idade do
réu, que já tem mais de 70 anos
de idade.

O ex-ministro ficou preso
entre 2015 e 2017 por outro
processo também no âmbito da
Operação Lava Jato, no qual foi
condenado por lavagem de di-
nheiro. Depois de ser solto,
ele se entregou e foi preso no-
vamente após confirmação da
condenação em 2ª instância.
Cerca de um mês depois, foi
solto por decisão da 
Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal para aguardar
em liberdade o julgamento de
recursos. (Agencia Brasil)
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Trump deixa América
Latina de lado em
primeira viagem

à região
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pisará em

um país latino-americano pela primeira vez, desde que chegou
ao poder, nesta quinta-feira (29), mas a agenda focada no G20
em Buenos Aires, além da decisão de cancelar uma visita poste-
rior à Colômbia, deixaram a região em segundo plano na viagem.

As reuniões previstas com os presidentes da China, Xi Jin-
ping, e da Rússia, Vladimir Putin, prometem dar bastante impor-
tância à passagem do presidente americano pela capital argenti-
na. Trump chega a Buenos Aires à noite e fica até sábado (1°), dia
do encerramento do encontro, que reúne os 20 países mais in-
dustrializados do mundo.

Antes da Argentina, Trump chegou a planejar uma viagem ao
Peru e à Colômbia em abril, mas cancelou a visita, depois de
informações sobre um suposto ataque químico ocorrido na Sí-
ria.

O gesto desagradou os aliados do líder republicano na re-
gião, e a Casa Branca tentou compensá-los transformando a via-
gem de Trump para o G20 em uma breve turnê latino-americana.
No entanto, mais uma vez, o presidente americano precisou can-
celar a parada prevista em Bogotá no domingo (2), alegando pro-
blemas de agenda.

Trump evitou fazer viagens longas desde uma extensa turnê
pela Ásia no ano passado. Agora, a opção é fazer paradas o mais
curtas possível pelo exterior, explicou à Agência EFE um ex-
assessor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca,
Fernando Cutz. No G20, Trump só tem programada, por enquan-
to, uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Mauri-
cio Macri, encontro que faz parte da tradição da diplomacia ame-
ricana de sempre prestigiar o anfitrião de qualquer cúpula multi-
lateral.

É possível que o republicano se reúna também com o presi-
dente em fim de mandato do México, Enrique Peña Nieto, já que
os dois devem assinar na sexta-feira (30) o acordo renegociado
do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), agora
chamado Acordo Estados Unidos-México-Canada (Usmca).

Não há previsão de que Trump se encontre com o presidente
Michel Temer, que também participará da Cúpula do G20. O
emedebista chegou a convidar Jair Bolsonaro para o evento, o
que aumentaria as chances de uma reunião entre a delegação bra-
sileira e o presidente americano. No entanto, segundo fontes do
governo federal, o presidente eleito teria alegado que não pode-
ria viajar devido aos problemas de saúde decorrentes do ataque
sofrido durante a campanha eleitoral.

“É pouco provável que os latino-americanos vejam a reunião
de Trump com Macri ou a assinatura de um acordo comercial
que deixou um sabor ruim na boca de México e Canadá como
demonstrações de um interesse genuíno na região”, disse em
entrevista à EFE o presidente do centro de estudos Interameri-
can Dialogue, Michael Shifter.

A impressão de muitos no continente é que Trump só está
indo à Argentina porque o país receberá a Cúpula do G20. Em
nenhum momento, a Casa Branca fez questão de destacar que
esta será a primeira visita do presidente americano à região des-
de que chegou ao poder.

“É uma oportunidade perdida se ele não reconhecer o fato
de que está na América Latina e nem falar sobre a região”,
analisou Cutz.

Rejeição na região
Apenas 16% dos latino-americanos tinham uma opinião po-

sitiva sobre Trump no ano passado, de acordo com uma pesquisa
do Instituto Gallup. A rejeição se dava, em parte, à retórica anti-
imigração e aos ataques feitos contra o México e países da Amé-
rica Central.

“Apesar disso, a maioria dos governos na região quer manter
relações positivas, ou pelo menos ‘corretas’, com os EUA. Os
líderes têm especial cuidado de evitar antagonizar Trump”, indi-
cou a diretora para América Latina do Wilson Center, Cynthia
Arnson.

O pragmatismo diplomático é mais forte na América do Sul,
onde não parece haver, na avaliação de Cutz, repercussões nega-
tivas da atitude de Trump em relação aos imigrantes.

Na prática, porém, os EUA ampliaram as sanções contra Ve-
nezuela e Nicarágua desde que Trump chegou ao poder. E John
Bolton, assessor de Segurança Nacional da Casa Branca desde
abril, tem bastante interesse em aumentar a pressão sobre esses
dois países.

Ao lado de Cuba, eles formam, para Bolton, a “troika da tira-
nia”.

Para os analistas ouvidos pela EFE, a viagem de Bolton ao
Rio de Janeiro para se encontrar com Bolsonaro pode criar um
poderoso eixo bilateral que, a longo prazo, seria muito mais sig-
nificativo para a região do que a breve passagem de Trump pela
Argentina. (Agencia Brasil)

Já são quatro os ocupantes e
ex-ocupantes de cargos de co-
mando no governo Michel Temer
escolhidos pelo presidente elei-
to Jair Bolsonaro para serem
ministros. 

O último a ser indicado
nesta quarta-feira (28)  para con-
tinuar à frente dos programas
sociais que comandou nos últi-
mos dois anos foi Osmar Terra.
Ele se afastou do Ministério do
Desenvolvimento Social em
abril para disputar o cargo de
deputado federal.

Depois de indicar Osmar
Terra para o futuro Ministério da
Cidadania e Ação Social, Bolso-

naro afirmou que conheceu uma
ferramenta de gestão que mos-
tra se há indícios de irregulari-
dades nos benefícios pagos pelo
governo. “Vi gente com renda
alta que recebe o Bolsa Família.
Com essa ferramenta, nós vamos
fazer um grande pente-fino nos
projetos sociais. Vamos manter
os programas, mas com saúde
[financeira]”, disse.

O ministério de Osmar Ter-
ra será ampliado: além de con-
tinuar responsável por progra-
mas como o Bolsa Família, res-
ponderá pelas atribuições dos
ministérios do Esporte, da Cul-
tura, além da Secretaria Nacio-

nal de Política sobre Drogas (Se-
nad), vinculada atualmente ao
Ministério da Justiça.

Ocupantes da Esplanada
 Também foi indicado o atual

secretário-executivo do Ministé-
rio da Integração Nacional, Gus-
tavo Henrique Rigodanzo Canuto,
para o novo Ministério do Desen-
volvimento Regional, pasta que
reunirá Integração e Cidades.

 O servidor de carreira e ex-
capitão do Exército, Wagner de
Campos Rosário, já havia sido
selecionado para continuar no
cargo de ministro da Transparên-
cia e Controladoria-Geral da

União (CGU), cargo que ocupa
desde maio de 2017.

 O general Carlos Alberto
dos Santos Cruz foi escolhido
esta semana para o comando da
Secretaria de Governo. O órgão
tem status de ministério. Ele já
exerceu a função de secretário
nacional de Segurança Pública,
no Ministério da Justiça,
durante o governo de Michel Te-
mer, entre abril do ano passado e
junho deste ano. Agora,
a principal missão de Cruz será
manter o diálogo com o Congres-
so Nacional e com partidos polí-
ticos, bem como com estados e
municípios. (Agencia Brasil)

Pelo terceiro dia seguido, o
Banco Central (BC) leiloará dó-
lares das reservas internacionais
para segurar a cotação da moeda
norte-americana. Em comunica-
do divulgado no fim da tarde da
quarta-feira, a autoridade mone-
tária informou que venderá nes-
ta quinta-feira (29) US$ 1,25 bi-
lhão das reservas com compro-
misso de recompra, quando o
dinheiro volta para o caixa do
banco depois de alguns meses.

Os leilões de linha ocorre-
rão em duas etapas, das 12h15
às 12h20 e das 12h35 às 12h40.

Banco Central leiloará dólares
das reservas pelo terceiro

dia seguido
O volume será um pouco maior
que o ofertado  na quarta-feira
(28). Nesta quarta, o BC leiloou
US$ 1 bilhão das reservas exter-
nas, também com compromisso
de recompra.

O dólar caiu pelo segundo dia
consecutivo com a atuação do
Banco Central. Nesta quarta-fei-
ra, o dólar comercial fechou a
sessão vendido a R$ 3,841, com
queda de 0,93%. Na segunda-feira
(26), a moeda tinha encerrado a
sessão vendida a R$ 3,918, no
maior nível desde o início de ou-
tubro. (Agencia Brasil)

Franquias faturam R$ 44 bilhões e
crescem 6,3% no 3º trimestre do ano
O mercado de franquias bra-

sileiro cresceu 6,3% no tercei-
ro trimestre do ano na compara-
ção com o mesmo período do
ano passado, com o faturamen-
to passando de R$ 41,850 bi-
lhões para R$ 44,479 bilhões.
Nos últimos 12 meses, a eleva-
ção foi de 7%, de R$ 159,826
bilhões para R$ 170,988 bi-
lhões. Os dados são da Pesquisa
Trimestral de Desempenho do
Franchising, divulgada pela As-
sociação Brasileira de Franchi-
sing (ABF). 

De acordo com o presidente
da ABF, Altino Cristofoletti Ju-
nior, as incertezas do cenário
eleitoral, o aumento da inflação
e a queda da confiança do con-
sumidor e do empresariado re-
fletiram no desempenho do ter-
ceiro trimestre. 

“Embora tenhamos registra-

do um mês de agosto bastante
positivo, nos meses de julho e
setembro o consumidor estava
mais retraído, possivelmente
impactado pelas incertezas
inerentes ao cenário pré-elei-
ções. Para manter seu cresci-
mento, o franchising brasilei-
ro intensificou a busca por
eficiência e novas soluções, o
que se traduziu na busca por
novos formatos, perfis de pú-
blico e mercados”, disse.

Abertura de lojas 
Os dados mostram que

a abertura de lojas cresceu 1,4%
no período - sendo 3% de aber-
tura e 1,6% de fechamento de
unidades. 

A pesquisa indicou também
alta de 6,7% no número de pos-
tos de trabalho, o que equivale a
mais de 80 mil pessoas contra-

tadas. O número de vagas passou
de 1,205 milhão para 1,286 mi-
lhão. Na comparação com o se-
gundo trimestre, o crescimento
foi de 5%. De acordo com o pre-
sidente da ABF, além da sazona-
lidade, os novos modelos de
contratação previstos na refor-
ma trabalhista contribuíram com
o movimento. 

Segundo o estudo da ABF, 11
segmentos tiveram desempenho
superior no terceiro trimestre
em relação ao mesmo período
de 2017. O segmento com mai-
or crescimento no período foi
entretenimento e lazer, com alta
de 25,2%. Em segundo, apare-
cem Serviços e Outros Negóci-
os, com 10,3% de crescimento,
impulsionado, principalmente,
pelos serviços logísticos. 

O terceiro melhor colocado 
foi Saúde, Beleza e Bem-Estar,

com 9,7%, alavancado pela ven-
da de produtos de higiene e be-
leza e o desempenho de redes
de depilação e demais  servi-
ços estéticos. Alimentação fi-
cou em 4º lugar (6,7%), gra-
ças aos investimentos das re-
des em promoções, eficiência
operacional e novos modelos e
canais de venda, principalmente
o delivery. 

De acordo com as projeções
da entidade, o ano de 2018 deve
ser encerrado com crescimento
de 7% em faturamento e de 5%
em unidades franqueadas. Já o
volume de redes em operação no
país deve se estabilizar
em 2.800.

A pesquisa foi realizada en-
tre redes que representam cerca
de 35% das unidades e 44% do
faturamento total do setor.
(Agencia Brasil)

Banda larga fixa permanece estável
em outubro em comparação a setembro

O número de contratos do
serviço de banda larga fixa per-
maneceu praticamente estável
na comparação entre outubro
e setembro de 2018. De acor-
do com os dados divulgados
na quar ta-fe i ra  (28)  pela
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), na com-
paração de outubro com o
mês anterior houve um cresci-
mento de 0,04%, com a adição
de 12.998 contratos.

No acumulado dos últimos
12 meses, o serviço de banda
larga fixa totalizou 30.811.007

de contratos ativos. O número
representa um crescimento de
8,24% na comparação com ou-
tubro do ano passado. Nesse pe-
ríodo, houve aumento de
2.346.172 de contratos de ban-
da larga fixa.

Ainda de acordo com a Ana-
tel, o levantamento dos dados
relativos a outubro foi compro-
metido devido à falta de dados
atualizados das empresas Algar
e Brisanet, que não enviaram in-
formações atualizadas. A agên-
cia disse que repetiu as informa-
ções repassadas pelas empresas

em setembro.
A Claro segue como a em-

presa com o maior número de
contratos. A empresa registrou
no mês de outubro 9.320.788
clientes, o que corresponde a
30,25% do mercado. Em segun-
do lugar ficou a Vivo, com
7.600.104 clientes, o que equi-
vale a 24,67% do mercado e em
terceiro lugar a empresa Oi, com
6.095.011 clientes, detendo
19,78% do mercado.

Em 12 meses, todos os es-
tados brasileiros apresentaram
crescimento. A única exceção

foi Roraima, que perdeu 700
contratos ativos. “Os maiores
aumentos de clientes foram
observados no Maranhão,
Bahia e Sergipe, que regis-
traram crescimento de 13%
cada. O maior mercado de
banda larga fixa do país foi o
estado de São Paulo,  com
10.380.916 contratos. O Rio
de Janeiro ficou em segundo
lugar, com 3.299.891 con-
tratos e Minas Gerais em ter-
ceiro lugar, com 3.215.724 con-
tratos”, informou a Anatel.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0022981-44.2005.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carolina Bertholazzi, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a PRESERV ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, na 
pessoa de seu representante legal, que Condomínio Edifício 
Guararema ajuizou ação comum, para cobrança de R$ 
21.400,00 (set.2005), a má presentação de serviços referente 

Lazer 
devidamente corrigido e acrescido de custas e despesas 
processuais, e honorários advocatícios. Encontrando a ré em 
lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.[29,30] 
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UHE São Simão Energia S.A.
CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 – NIRE 35.300.502.329

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de janeiro de 2018
Data, Hora e Local: Às 9:00 horas do dia 10/01/2018, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de 
todos os membros do Conselho de Administração. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Shi Yanbiao e secretariados pelo 
Sr. Yuan Rui. Deliberações da Ordem do Dia aprovadas por unanimidade: 1. Matérias Informativas: Discussão de assuntos de 
interesse da Companhia, sem deliberação. 2. Matérias para Deliberação: (vi) analisado e discutido este item, o mesmo foi aprovado 
por unanimidade, sem ressalvas. (vii) Aprovar a alteração do calendário das reuniões mensais do Conselho de Administração a 
serem realizadas no ano de 2018, conforme deliberado de comum acordo pelos membros do Conselho. (viii) Aceitar a renúncia 
apresentada pelo Sr. Yuan Rui à indicação de seu nome ao cargo de Diretor da Companhia feita na reunião deste Conselho na data 
de 11/11/2017, cuja ata foi registrada perante a JUCESP sob o nº 519.545/17-5, em 21/11/2017, conforme carta apresentada a 
este Conselho e arquivada na sede social. (ix) Com o fim específico de cumprir com a Resolução Normativa nº 11/2017 do Conselho 
Nacional de Imigração, e qualquer outra regra ou legislação relacionada a tal propósito, indicar como Diretores da Companhia, 
ficando a posse nos respectivos cargos condicionada à obtenção das autorizações de residência e vistos permanentes perante 
as autoridades brasileiras, o Sr. Xuewei Yang (ou Yang Xuewei de acordo com o costume chinês), portador do passaporte no 
PE1077699, emitido pela República Popular da China, e o Sr. Jianguo Qian (ou Qian Jianguo de acordo com o costume chinês), 
portador do passaporte nº PE 1376081, emitido pela República Popular da China. (x) analisado e discutido este item, o mesmo 
foi aprovado por unanimidade, sem ressalvas. (xi) analisado e discutido este item, o mesmo foi aprovado por unanimidade, sem 
ressalvas. (xii) Autorizar os Diretores, a Sra. Adriana Waltrick dos Santos e o Sr. Mauricio Aquino Halewicz, a praticar todos os atos 
necessários à assinatura e efetivação das deliberações mencionadas nos itens “vi” a “xi” acima, e ratificar todos os atos por eles 
já praticados com relação às matérias ora aprovadas.  Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo 
lavrada a presente Ata. São Paulo, 10/01/2018. Assinaturas: Mesa: Shi Yanbiao – Presidente e Yuan Rui – Secretário. JUCESP – 
Certifico o registro sob o nº 218.517/18-0 em 04/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

UHE São Simão Energia S.A.
CNPJ/MF nº 27.352.303/0001-20 – NIRE 35.300.502.329

Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 08h30, 20/08/2018, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença de todos os 
membros do Conselho de Administração. Mesa: Yuan Rui, Presidente; Qian Jianguo, Secretário. Deliberação da Ordem do 
Dia: (i) Aceitar e ratificar, desde 18/07/2018, o pedido de renúncia (conforme carta enviada a este Conselho e arquivada na 
sede social) apresentado pelo Sr. Maurício Aquino Halewicz, RG nº 70.491.728-23 SSP/RS, CPF/MF nº 694.701.200-78, 
ao cargo de Diretor Financeiro (CFO) da Companhia, para o qual foi eleito na AGE da Companhia realizada em 06/10/2017, 
conforme ata registrada perante a JUCESP nº 506.466/17-6, em 07/11/2017. A Companhia agradece ao Sr. Maurício Aquino 
Halewicz pelos serviços prestados, outorgando-lhe (e dele recebendo, conforme carta de renúncia arquivada na sede social) 
a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora 
dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todos os atos de gestão praticados no período em que ocupou 
o cargo na Diretoria da Companhia. (ii) Após algumas considerações, os Conselheiros decidiram aprovar a eleição do Sr. 
Waldo Edwin Perez Leskovar, RNE nº W616562-V (DIREXEX), CPF/MF nº 170.070.048-06, para o cargo de Diretor Financeiro 
da Companhia, cujo mandato perdurará até a primeira RCA que se realizar após a AGO que aprovar as contas do exercício 
social findo em 2020, a se realizar em 2021. O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos 
previstos no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 para a investidura como membro da Diretoria da Companhia, não estando impedido 
para o exercício de atividade empresarial, ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos. O Diretor tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo 
Termo de Posse lavrado no Livro de ARD da Companhia. (iii) Autorizar os Diretores da Companhia, e/ou seus procuradores, 
a praticar todos os atos necessários à assinatura e efetivação das deliberações mencionadas nos itens “i” e “ii” acima, bem 
como ratificar todos os atos já praticados com relação às matérias ora aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
São Paulo, 20/08/2018. Mesa: Presidente da Reunião: Yuan Rui; Secretário: Qian Jianguo. Diretor Eleito: Waldo Edwin Perez 
Leskovar. JUCESP – Registrado sob o nº 463.392/18-8 em 28/09/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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Kartódromo Granja Viana terá
grid cheio com 65 karts inscritos

500 Milhas

Inscrições para a principal prova de endurance do kartismo brasileiro foram encerradas; no domingo, largada acontecerá às
12h30 (horário de Brasília)

500 Milhas de Kart Granja Viana

A 22ª edição das 500 Milhas
de Kart acontece neste domingo
no Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP). Ao todo, serão 65
karts no grid da principal prova
de endurance do kartismo brasi-
leiro e as inscrições já estão en-
cerradas devido ao sucesso de
equipes participantes.

“Será muito especial pra to-
dos os presentes  ver esse grid lo-
tado no final de semana. O nível da
competição está cada vez mais alto
nas 500 Milhas e, com isso, a ex-
pectativa para a corrida só aumen-
ta. Nós recebemos mais pedidos
do que tínhamos de vagas no grid
e isso é um bom sinal da tradição
que temos da nossa prova”, diz
Felipe Giaffone, um dos organi-
zadores das 500 Milhas.

Os treinos oficiais das 500
Milhas começam nesta quinta-

feira (29) e seguem até sábado
(01), quando será definido o
grid de largada com a tomada de
tempos às 9h30 e o Top Quali-

fy às 10h. Essa última classifi-
cação define as 20 melhores
posições do grid com apenas
uma única volta cronometrada

para cada kart.
A 500 Milhas de Kart é a

corrida de longa duração mais
democrática no kartismo mun-
dial, pois reúne na mesma pista
nomes consagrados da F-1,
Indy, Fórmula E, Stock Car,
Copa Truck e ainda inclui pilo-
tos que fazem suas primeiras
corridas de 500 Milhas, como
algumas das equipes da 500
Milhas Light, opção criada em
2017 para baratear os custos
com o material de corrida.

A corrida terá bandeira verde
às 12h30, com a largada sendo
transmitida ao vivo do Sportv. O
canal também exibe a hora final
da corrida, onde estão previstas
700 voltas ou 12 horas de dura-
ção. A prova completa poderá ser
assistida ao vivo pelo
Sportv.com.
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Brasil classifica
29 triatletas para o

Mundial IRONMAN
70.3 em 2019

Foram 30 vagas e o domínio brasileiro foi destaque em
Fortaleza

Claudia Dumont

O triatlo nacional sobrou
mais uma vez no CAIXA IRON-
MAN 70.3 Fortaleza, realizado
no domingo (25), no Aterro da
Praia de  Iracema. Além dos tí-
tulos do paulista José Berlami-
no e da mineira Claudia Du-
mont, os representantes naci-
onais dominaram os dois pódi-
os e ainda ficaram com 29 das
30 vagas para o Mundial IRON-
MAN 70.3 2019, programada
para a cidade francesa de Nice.
Aliás, a única vaga do exterior
após a etapa foi da francesa
Calvel Anne-Christine, da cate-
goria  55/59 anos.

Dos vencedores de 2018,
apenas Claudia Dumont, bi-
campeã, estará no mundial na
França, Já José Berlamino, tri-
campeão da prova, não irá para
Nice. Confirmando o que de-
clarou após a vitória. Ele se
dedicará aos treinos. O evento
reuniu 1000 atletas de 19 paí-
ses e repetiu o sucesso das qua-
tro edições anteriores.

A relação de classificados
na etapa é seguinte:

Paula Ponte Moreira
(F1824/BRA); Thais Mikelle
Coelho Lima  (F2529/BRA);
Marina Jacob (F3034/BRA);
Fernanda Carvalho Marques de
Oliveira (F3539/BRA); Clau-
dia  Dumont F4044/BRA);
Elaine Floriano (F4549/BRA);
Geni Duró (F5054/BRA); Cal-
vel Anne-Christine (F5559/
FRA); Rafael Dias Lima Turte-
ra (M1824/BRA); Thiarly Ca-
valcante (M2529/BRA); João
Martins Galvão (M2529/
BRA); Thiago Massara

(M3034/BRA); Andre Luiz 
Abdala Junior (M3034/BRA);
Arnaldo Tomé (M3034/BRA);
Rodolfo Oliveira (M3034/
BRA); Marcos Faria (M3539/
BRA); Givanildo Silva
(M3539/BRA); Samuel Arau-
jo Silva (M3539/BRA); Cid
Barbosa (M3539/BRA); Mo-
rone Miguel Neto (M3539/
BRA); Andre Bellaguarda
(M3539/BRA); Luciano Mi-
randa (M4044/BRA); Fabio
Fantozzi (M4044/BRA); Bru-
no César França (M4044/
BRA); Eduardo Gonzalez
(M4044/BRA); Ronaldo Ces-
quim (M4549/BRA); Josemil-
do Silva Jr. (M4549/BRA);
Saulo Rabelo Lima Verde
(M5054/BRA); Pedro Angelo
Bastos de Oliveira Lessa Les-
sa (M5559/BRA); Jorge Her-
bert Mayerle (M6064/BRA).

O CAIXA IRONMAN 70.3
Fortaleza é organizado pela
Unlimited Sports e realizado
pela Associação Brasileira Es-
portiva Social e Cultural Endu-
rance (ABEE). Conta com o
patrocínio de CAIXA, Gover-
no Federal, Governo do Esta-
do do Ceará, Prefeitura de
Fortaleza, Mizuno e Omint e
apoio do, AquaSphere, Shi-
mano, Localiza, Oakley, In-
daiá,  Balada in,  Kinesio
Sports, Verde Campo, Red
Bull, Mormaii, Care Club,
Trek, Pedialyte PRO, Tenys
Pé Baruel, Nescafe Dolce
Gusto, GU, Tri Sport Maga-
zine e Flows. Mais informa-
ções no site  oficial,
www.ironmanbrasil.com.br.
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niCopa Truck: seis pilotos lutam pelo

título na Grande Final em Curitiba

Turma que está fora da briga não promete vida fácil

André Marques, Roberval
Andrade, Felipe Giaffone, We-
llington Cirino, Giuliano Losac-
co e Renato Martins disputam
neste domingo a taça de campeão
brasileiro de 2018 em rodada
dupla com transmissão ao vivo
do SporTV 2

A Copa Truck chega a Curiti-
ba para decidir neste domingo
(2) quem será o grande campeão
brasileiro de 2018. Nada menos
que seis pilotos de quatro mar-
cas diferentes estão na disputa
após percorrerem três países e
disputarem 16 corridas divididas
em oito rodadas duplas.

Com 128 pontos, a liderança
é de André Marques (Mercedes-
Benz), que chega ao Autódromo
Internacional de Curitiba apenas
dois pontos à frente de Roberval

Andrade (Scania). Na terceira
posição, com 126, aparece Feli-
pe Giaffone (Volkswagen), se-
guido de perto por Wellington
Cirino (Mercedes-Benz), com
124. Fechando a lista dos finalis-
tas, Giuliano Losacco (Iveco) e
Renato Martins (Volkswagen) lar-
gam empatados em 110 pontos.

Piloto mais regular do ano,
André Marques vem para Curiti-
ba apostando no ditado do “time
que está ganhando não se mexe”.
Sua ideia é encarar a Grande Fi-
nal pensando como nas outras
oito etapas já disputadas: mais
importante que vencer uma cor-
rida é fechar a rodada com o mai-
or número de pontos e fazer va-
ler a vantagem de pontos obtida
durante o ano.

Após reverter um início de

ano difícil (onde mal chegou a
dar seis voltas em quatro corri-
das), Roberval Andrade é o dono
do único Scania bicudo do grid e
chega ao Paraná após um vice-
campeonato e dois terceiros lu-
gares em Copas. Sua ideia é dar
ao torcedor do Corinthians, que
estampa o escudo em seu Bruto,
a alegria de fechar o ano com um
título nacional.

De longe o piloto mais veloz
em corrida, com nada menos que
seis vitórias e duas Copas no bol-
so, Felipe Giaffone terá de se
dividir  entre duas funções
no fim de semana da corri-
da após uma viagem estafan-
te para trabalhar como co-
missário no GP de Abu Dha-
bi de F1. Mas nada disso in-
comoda Giaffone, que espe-
ra dominar a rodada dupla fi-
nal como fez nas etapas de Bue-
nos Aires e Curvelo, quando ven-
ceu as duas provas.

Piloto mais rápido da tempo-
rada com nada menos que cinco
poles, Cirino chega à finalíssima
tendo a torcida à favor. Sua posi-
ção no ranking poderia ter sido
melhor ainda, não fossem pro-
blemas capitais nas Copas Sudes-
te e Centro-Oeste, que lhe tira-
ram pontos importantes. Agora,
Cirino aposta na força da Mer-
cedes e de sua equipe para ter-
minar o ano como começou a
temporada na Copa Sul: no topo
do pódio.

Em sua temporada de estreia

na Copa Truck, Losacco garantiu
a vaga para a final logo na primei-
ra Copa com uma vitória logo na
etapa de abertura e passou o res-
to do ano se adaptando ao Iveco
e desenvolvendo o equipamento
rumo à decisão. Com dois títu-
los de Stock Car nas costas, o
paulista sabe que o caminho para
o título não será nada fácil.

Piloto mais velho do grid
com 60 anos, Martins disputa a
Grande Final botando na mesa
toda a experiência e o oportunis-
mo que o levaram para a decisão,
sabendo que não depende só de
si para conseguir levantar a taça.
“Em Curitiba não vai depender de
mim, vai depender dos outros,
mas vou fazer o que venho feito
neste ano que é somar o máximo
de pontos possível. Claro que ex-
pectativa sempre é ganhar e fazer
o melhor de mim”, ressalta.

Já os outros pilotos que não
concorrem ao título correm nor-
malmente e não podem ser descar-
tados na briga pela vitória. Caso da
equipe de Danilo Dirani e Pedro
Paulo Fernandes, que estreou no
meio do ano e vem crescendo a
cada etapa. “Se eles pensam que
vão ter vida fácil estão enganados!
Queremos fechar o ano com vi-
tória e vamos correr atrás dela
em Curitiba”, fala Dirani.

A Grande Final consistirá de
duas corridas, como uma etapa
normal, e será transmitida ao
vivo pelo SporTV 2 a partir das
13h de domingo.
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Kartismo: Kartódromo de Interlagos é
reaberto com dois campeonatos

Após um mês fechado para as
atividades pré e pós GP Brasil de
Fórmula 1, o Kartódromo de
Interlagos, em São Paulo, rea-
bre com força total. Neste fim
de semana estão programadas
a penúltima rodada de dois cer-
tames disputadíssimos. Na
quinta-feira (29) será realiza-
da a 10ª etapa do Campeonato
Fórmula Master, enquanto na
sexta-feira (30) será a vez da
11ª etapa do 17º Campeonato
Master de Kart.

Em ambos campeonatos o
jovem Alberto Otazú (Alpie Es-
cola de Pilotagem/AVSP/Imab/

Rolley Ball/Mundo Koi/Bateri-
as Tudor) é o maior vencedor da
temporada, com seis vitórias em
cada um, e tem situação bem di-
ferente nas tabelas de pontuação
e nas possibilidades matemáti-
cas para o final da temporada.
Na Fórmula Master ele dificil-
mente será campeão mesmo
que chegue a oito vitórias em
dez etapas disputadas, e no
Master de Kart poderá ser cam-
peão antecipado já na sexta-fei-
ra, mesmo que não vença.

Na Fórmula Master a lide-
rança é de Eduardo Abrantes, que
venceu três provas e soma 276

pontos. O vice-líder é Irceu Ri-
beiro, com 226, seguido de Enzo
Sala, com 225, Bruno Viegas,
com 218, e Alberto Otazú, com
215 pontos, fechando os cinco
primeiros.

“Estou com saudades de cor-
rer em Interlagos. Vou tentar a
minha sétima vitória para come-
morar este retorno à principal
pista do Brasil”, avisa o atual
campeão.

Na categoria Super Sênior da
Fórmula Master o líder é Valdo
‘Nenê’ Gregório, com 279 pon-
tos, seguido de Maurizio Sala,
com 266, o vice-líder. Em ter-

ceiro aparece Flávio Perillo, com
244, seguido de Jean Carlo Sze-
pilovski, com 220, e Marco Ros-
si, com 164 pontos.

Já no Master de Kart, Alber-
to Otazú lidera com 145 pontos,
enquanto o vice-lider George Shi
Wen NG, tem 130. Se Otazú ter-
minar entre os 11 primeiros nes-
ta corrida já poderá comemorar
o bicampeonato. Em terceiro
vem Milton Koyama, com 120,
seguidos de Galvane Ruivo, com
114 e Marco Carletto, com 96
pontos.

Visite www.
formulamaster.net.br


