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Governo Central registra primeiro
superávit primário em seis meses
PF acusa Geddel e o irmão de lavagem
de dinheiro e associação criminosa
Página 4

Recuperação das receitas não compensa
crescimento das despesas obrigatórias
Página 3

O Ministério da Saúde divulgou na terça-feira (28) o
Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRa). O indicador aponta que 357 cidades
estão em situação de risco
para a ocorrência de dengue,
zika e chikungunya, pois nelas mais de 9% dos imóveis
visitados continham larvas
do mosquito. Já 1.139 municípios estão em situação de
alerta. Isso significa que entre 1% e 3,9% dos imóveis
locais tinham larvas. E 2.450
municípios foram classificados como satisfatórios por
apresentarem percentual menor de 1% para presença de
larvas.
O LIRa analisou dados de
3.946 cidades, entre o início

de outubro e a primeira quinzena de novembro. O número
é considerado recorde e decorre da resolução da Comis-

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,20
Venda:
3,20
Turismo
Compra: 3,19
Venda:
3,39

EURO
Compra: 3,80
Venda:
3,80

OURO
Compra: 122,07
Venda: 151,80

15º C

Noite

são Tripartite, que tornou
obrigatória, no início deste
ano, a disponibilização das
informações.
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Considerado foragido desde a
última sexta-feira (24), o presidente
nacional do PR e ex-ministro dos
Transportes Antônio Carlos Rodrigues se apresentou na terça-feira
(28) à Polícia Federal em Brasília.
Ele teve a prisão decretada
em meio à Operação Chequinho,
deflagrada na última quarta-feira

(22), que também resultou nas
prisões dos ex-governadores do
Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho.
Os três são acusados dos crimes de corrupção, concussão,
participação em organização criminosa e falsidade na prestação
das contas eleitorais. Página 4

Esporte

Mitsubishi Cup encerra
temporada 2017 com
rallycross emocionante
Os termômetros passaram
dos 30 graus no Autódromo Velo
Città, mas o que esquentou mesmo foi a disputa pelo campeonato 2017 do o rali cross-country
de velocidade Mitsubishi Cup. As
cinco categorias chegaram sem
definições à sétima e última etapa do ano, e as duplas precisaram
acelerar para garantir um bom
resultado. Depois de percorrer
duas especiais de cross-country
de 32km cada, os competidores
ainda encararam o rallycross,
prova que mescla terra e asfalto
na pista do Velo Città com carros lado a lado.
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Montes Claros Vôlei recebe
Sesc RJ nesta quarta-feira
O Montes Claros Vôlei
(MG) receberá o Sesc RJ na
abertura da nona rodada do turno da Superliga masculina de
vôlei 17/18. Com a aproximação do fim do turno, a briga por
uma melhor colocação na tabela se intensifica. A equipe
mineira duelará com o time
carioca às 19h desta quartafeira (29), no Tancredo Neves,
em Montes Claros (MG). O
SporTV 2 transmitirá ao vivo.
Na classificação geral, o
Montes Claros Vôlei aparece
em décimo lugar.
Página 8
Montes Claros Vôlei
jogará em casa

Dois brasileiros
disputam vagas nas
quartas de final
em Taiwan
Foto/@WSL / Tom Bennett

Duplas disputaram segundo a segundo no rallycross

Foto/ Junior Neves Brito

Manhã
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te da capital. O espaço receberá
um investimento de R$ 40 milhões do Governo Federal, que
será liberado pelo Programa
Avançar a partir de 2018, para a
conclusão das obras. Página 2

Ex-ministro Antônio Carlos
Rodrigues se entrega à PF
em Brasília

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresenta campanha de
combate ao mosquito Aedes aegypti no verão

Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

am economizado R$ 12,373
bilhões. Tradicionalmente, o
resultado de abril é influenciado pelo pagamento da primeira cota do Imposto de Renda
Pessoa Física.
Apesar do desempenho positivo em outubro, as contas
públicas acumulam déficit primário de R$ 103,243 bilhões
nos dez primeiros meses do
ano, o pior resultado desde o
início da série histórica, em
1997. O resultado, no entanto,
está influenciado pela antecipação de precatórios, títulos que
o governo emite para pagar
sentenças judiciais transitadas
em julgado (quando não cabe
mais recurso).
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Fábrica do Samba receberá
R$ 40 mi do Governo Federal
para conclusão de obras
O prefeito João Doria e o
ministro do Turismo, Marx Beltrão, vistoriaram na tarde de segunda-feira (27) as obras da Fábrica do Samba, na Avenida Doutor Abrahão Ribeiro, Zona Nor-

Foto/ Marcelo Machado

A reconstrução da Síria
custará pelo menos US$
250 bilhões, disse na segunda-feira (28) Staffan de
Mistura, enviado especial
do secretário-geral das Nações Unidas para o país. Ele
informou aos Estadosmembros do Conselho de
Segurança da ONU que a
guerra dos últimos seis
anos obrigou metade da população síria a fugir das
suas casas.
De Mistura disse acreditar que chegou o momento da verdade para o diálogo, falando dos preparativos para a oitava rodada do
diálogo de paz entre as partes do conflito que começou na terça-feira (29) em
Genebra, com participação
de uma delegação do governo da Síria e representantes
da oposição.
A ação de “várias partes
e as várias mudanças de
agenda” estiveram entre os
obstáculos para se obter um
acordo nos últimos anos,
disse o enviado especial da
ONU. Segundo ele, continua real “o perigo de fragmentação da integridade
territorial, da soberania e
da independência” da Síria.
De Mistura falou ainda
da atuação Estado Islâmico
do Iraque do Iraque e do
Levante (EI), grupo terrorista que considerou o “maior e o mais rico da história.
Os integrantes do EI vieram
de mais de 100 países, praticando o uso da força contra civis numa escala horrível”, argumentou. Página 3

Mais de 1,1 mil cidades
estão em alerta para dengue,
zika e chikungunya
Foto/ Valter Campanato/Agência Brasil

Reconstrução
da Síria vai
custar
US$ 250 bi,
diz ONU

Beneficiado pelo Imposto
de Renda trimestral das instituições financeiras e pelo fim
do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro dos
segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
o Governo Central – Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central – teve o primeiro superávit primário em seis
meses. Em outubro, as contas
encerraram-se com resultado
positivo de R$ 5,191 bilhões.
Essa foi a primeira vez desde abril que as contas do Governo Central fecharam com
superávit. Naquele mês, o Tesouro Nacional, a Previdência
Social e o Banco Central havi-

Rodrigo Sphaier (RJ)
O atual campeão mundial, Phil Rajzman, e Rodrigo
Sphaier, são os únicos sulamericanos que continuam
na disputa do título do Taiwan
World Longboard Championship na Ilha Taiwan. Apenas os dois passaram pela
terceira fase na terça-feira só
de competição masculina nas
ondas de 3-4 pés na praia Jinzun Harbour, em Taitung.
Eles agora terão duas chances de classificação para as
quartas de final, enquanto
outros dois brasileiros e os
dois peruanos terminaram
em 13º lugar no evento que
vai decidir os campeões mundiais de 2017 na modalidade
Longboard da World Surf
League.

Na segunda e na terçafeira, foram realizadas as
duas primeiras rodadas eliminatórias do Taiwan
World Longboard Championship.
Na segunda-feira, rolaram oito baterias da repescagem e o saquaremense
Rodrigo Sphaier despachou
o japonês Horii Satoshi
com o maior placar do dia,
16,17 pontos. Na terça-feira, o primeiro a competir
foi o carioca Eduardo Bagé,
que perdeu para o australiano Nic Jones a briga pela
última vaga na terceira fase,
que foi iniciada em seguida com o inglês Adam Griffiths vencendo a primeira
bateria.
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Ipem-SP: Operação Segurança
Elétrica reprova 20% das lojas
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MARA ( S P)
Diferentemente do Anhembi, a privatização do complexo
de Interlagos ficou pra ser aprovada até o final de março
ou começo de abril de 2018. Isso dá ao presidente Milton Leite
(DEM) a missão de ser reeleito no próximo15 de dezembro. ML
sabe tanto ’frear’ como ‘acelerar’.
PR E FE ITU RA ( S P)
Sabendo agora que com a mesma rapidez que o uso de redes
sociais levanta, pode derrubar, Doria (PSDB) leva vantagem pelo
fato de ter sido o 1º a defender a candidatura [agora consolidada]
e Alckmin à Presidência. Por isso, sua candidatura ao governo
(SP) tá viva.
AS S E M B LE IA ( S P)
Quem tá se credenciando como fornecedora de um clipping
estendido em tempo real [como já faz pra prefeitura
paulistana, governo paulista e Câmara de vereadores paulistana]
é a BOXNET Serviço de Informações Ltda. Pode agregar
aos clippings [muito bons] da própria Casa.
GOVERNO (SP)
Agora que Alckmin será [foi em 2006] candidato do PSDB à
Presidência, desta vez com todos os poderes [de FHC até os mineiros que apoiavam Aécio], a luta é pela candidatura tucana ao
Bandeirantes. O senador Serra saiu na frente [em 2010 foi candidato à Presidência pela 2ª vez] ...
CONGRESSO
Senador Aloysio Nunes (PSDB), ainda ministro [Relações
Internacionais do governo do Presidente Temer (PMDB), que foi
seu companheiro no governo (SP) Fleury [Aloysio era vice-governador], decide se disputará a reeleição após a convenção nacional do partido no dia 9 de dezembro.
PR E S I D Ê N C IA
Dependendo de como vai ser tratado pelo governador
(SP) Alckmin, agora dono nacional do PSDB e candidato à sua
sucessão, o Presidente Temer pode vir a ‘desidratar’ a candidatura de Skaf [FIESP] ao governo (SP), uma vez que o PMDB pode
somar com uma candidatura Serra.
PA R T I D O S
Presidente nacional do PR, o ex-vereador paulistano, ex-senador e ex-ministro [Transportes] Antonio Carlos Rodrigues resolveu seguir a orientação do seu advogado, Daniel Bialski, apresentando-se à Policia Federal pra se defender melhor das acusações [caso Garotinho] ...
POLÍTICOS
... O PHS paulista tá agora nas mãos do filho do desembargador e ex-presidente do TJ-SP, Ivan Sartori - o jovem Guilherme
Sartori; como vice Flavio Prado [ex-assessor especial na Mesa
de Capez na ALESP] e Secretario Geral José Rubens [ex-Adjunto
na Subprefeituras de Haddad].
H I STÓ R IAS
Astróloga Maricy Voguel foi ao programa do veterano Amaury
Jr. [mudando da Rede TV ! pra Band tv] dizer que os céus tão
apontando pra eleição do ‘cavalão’ - ou melhor ‘Zebrão’ - dito de
direita, o deputado federal Bolssonaro (no PSC - RJ), negociando com o ex-PEN atual Progressista.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna [diária] de política desde 1992. Ela foi se tornando referência na
imprensa e uma via das liberdades possíveis entre sociedade e
instituições. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política de São Paulo [Brasil]

cesar.neto@mais.com
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Plugues, tomadas, lustres,
lâmpadas fluorescentes, adaptadores de plugues e tomadas, lâmpadas LED, entre outros, foram
fiscalizados durante a Operação
Segurança Elétrica entre os dias
21 e 23 de novembro na capital
paulista e em algumas cidades de
São Paulo.
Dos 103 estabelecimentos
fiscalizados, 21 (20,4%) estavam irregulares. Entre os produtos, mais de 43 mil produtos foram avaliados, sendo encontradas irregularidades em 1.658
(3,8%). Entre as irregularidades
estavam itens fora do padrão,

sem certificação e descaracterização do padrão exigido.
A operação visa verificar se
produtos como tomadas, plugues e adaptadores estão sendo comercializados com o certificado do Inmetro. Já os dispositivos elétricos de baixa
tensão precisam apresentar
informações obrigatórias como
corrente, tensão e identificação
do fabricante.
As empresas autuadas pelo
instituto têm dez dias para apresentar defesa ao órgão, que define,
então, as multas, que podem variar
entre R$ 100 e R$ 1,5 milhão.

Dicas:
– Verificar se os produtos
são certificados (ostentam o
selo de certificação do Inmetro);
– se as tomadas e plugues
estão dentro do padrão brasileiro, ou seja, um padrão de tomada com 3 (três) orifícios
e 2 (dois) padrões de plugues
um com 2 pinos e outro com
3 pinos redondos. O plugue é
sextavado e a tomada possui
uma cavidade sextavada garantindo a segurança contra o choque elétrico;
– tem que constar o nome ou
marca ou o logotipo do fabrican-

te/importador;
– constar também a tensão a
que se destina em volt (V), potência em watt (W) ou corrente
nominal em ampère (A);
– No caso das lâmpadas, fluorescentes ou as incandescentes, o consumidor deve adquirir
as que fazem parte do programa
brasileiro de etiquetagem, pois,
a sua vida útil é maior.
Confira as irregularidades
encontradas
na
capital,
acesse https://goo.gl/NBHTQm
Confira as irregularidades
encontradas no interior,
acesse https://goo.gl/f61BVR

Fábrica do Samba receberá R$ 40 mi do
Governo Federal para conclusão de obras
O prefeito João Doria e o
ministro do Turismo, Marx Beltrão, vistoriaram na tarde de segunda-feira (27) as obras da Fábrica do Samba, na Avenida Doutor Abrahão Ribeiro, Zona Norte da capital. O espaço receberá
um investimento de R$ 40 milhões do Governo Federal, que
será liberado pelo Programa
Avançar a partir de 2018, para a
conclusão das obras.
As obras, iniciadas em 2012,
chegaram a ficar paralisadas na
gestão passada por falta de recursos. Elas continuaram em ritmo lento de abril de 2016 até
setembro deste ano, quando receberam a liberação de R$ 20
milhões da atual gestão e avançaram. Agora, estão cerca de
80% concluídas.
“A Fábrica do Samba está

sendo construída de acordo
com os padrões, para o conforto e a funcionalidade das
escolas. São Paulo tem o segundo maior carnaval do Brasil e merece um espaço como
esse, que irá gerar 2.100 empregos: 1.500 permanentes,
das pessoas que vão produzir o
carnaval, e mais 600 indiretos”,
disse o prefeito João Doria.
Quando estiver pronta, a Fábrica vai abrigar as 14 escolas de
samba do Grupo Especial de São
Paulo, a menos de 3 km do Sambódromo do Anhembi, junto à
Ponte da Casa Verde. Ela contará com 14 barracões, área administrativa, o Memorial do Samba, salas de aula e área externa.
A área total tem cerca de 64
mil metros quadrados. O espaço é dividido em três blocos. O

Bloco A, com três galpões, o
Bloco B, com quatro galpões, e
o Bloco C, com sete galpões. Os
sete galpões dos blocos A e B já
estão prontos.
“Esta obra irá gerar verba
para a cidade também fora do
período do carnaval, pois será
um dos destinos mais importantes no turismo de São Paulo.
Temos que valorizar nossa cultura que é o samba e estamos
fazendo isso com a Fábrica do
Samba”, afirmou o ministro do
Turismo, Marx Beltrão.
Também foram concluídas as
obras da portaria, dos 57 banheiros externos para visitantes, de
duas passarelas, de duas caixas
d’água e da área para reciclagem,
que ocupa três galpões e tem
uma capacidade média para reciclar 400 toneladas de materi-

al. As escolas não pagam aluguel
do local, porém arcam com os
custos de manutenção, como
água, luz e segurança.
O Bloco C e o prédio administrativo estão 35% concluídos. Cinco módulos de pré-moldados foram erguidos, o piso
térreo está finalizado, assim
como 25% de alvenaria. O revestimento e as instalações continuam em execução e outros
dois módulos estão com as fundações concluídas e os pré-moldados sendo montados.
A previsão é que a Fábrica do
Samba seja concluída em setembro do próximo ano. O investimento total da obra, até o momento, é de R$ 167 milhões,
sendo 80 milhões do Governo
Federal e o restante da Prefeitura de são Paulo.

Agências móveis da Sabesp atendem
na ZN e em Francisco Morato
O “Acertando suas Contas
com a Sabesp” segue nesta semana na zona norte da capital e
em Francisco Morato. As nove
vans estarão disponíveis na região de 27 de novembro a 2 de
dezembro. O mutirão, que começou pela zona leste e região
do Alto Tietê, é realizado pelo
terceiro ano consecutivo e busca facilitar a negociação dos clientes que têm débitos com a
Companhia.
A ação é voltada para imóveis
residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em
aberto. Também serão enviadas
mensagens SMS aos clientes
para avisar sobre a ação. Para
negociar, basta ter em mãos o
documento de identidade (RG),
o CPF e uma conta de água, onde
aparece o número do Registro
Geral do Imóvel (RGI).
O atendimento não é exclu-

sivo para quem mora próximo
aos locais onde os veículos ficarão estacionados. Qualquer
pessoa pode renegociar a dívida
de qualquer imóvel atendido
pela Sabesp, mesmo que fique
no interior ou no litoral. Ou seja,
quem mora na zona sul, por
exemplo, e trabalha na zona norte de São Paulo pode aproveitar
a oportunidade e fazer o acerto
perto do seu local de trabalho.
Até o dia 22 de dezembro, as
vans ficarão estacionadas em
outros pontos de grande movimentação da capital e Grande
São Paulo.
Uma novidade para este ano
é a possibilidade de utilizar o
aplicativo Sabesp Mobile, que
desde a semana passada oferece
a opção de parcelamento de contas. O download é gratuito para
usuários de celulares e
tablets com sistema operacio-

nal Android ou iOS.
Como no restante do ano, ficarão à disposição também a
Agência
Virtual
no www.sabesp.com.br, disponível 24 horas, e a Central de Atendimento (0800 011 9911 – ligação gratuita), que atende de
segunda a sexta das 7h às 21h e
aos sábados das 7h às 13h – exceto feriados.
Acertando suas Contas
com a Sabesp
Quando: de 27/11 a 01/12,
das 8h às 17h, e dia 02/12, das
8h às 13h.
(As demais regiões da capital e Grande São Paulo serão
contempladas entre
4 e 22 de dezembro).
Onde
Zona Norte
Rua Benedita Dornelas Cla-

ro, 451 (UBS) – Parque Novo
Mundo
Rua Ushikichi Kamiya, 2425
– Jardim Fontalis
Praça Benedita Cavalheiro,
s/nº (Casa de Cultura) – Brasilândia
Rua Paulo Garcia Aquiline,
406 (EE Martin Eugênio Damy)
– Brasilândia
Praça Santíssima Trindade, 2
(Paróquia Santíssima Trindade)
– Vila Celeste
Rua José da Costa Pereira,
70 (EE Dr. Ubaldo Costa Leite)
– Jardim Guarani
Praça do Samba, s/nº – Perus
Rua Delsuc Alves de Magalhães, 20 (posto policial) – Morro Doce
Francisco Morato
Av. São Paulo, s/nº (esquina
com rua São Roque) – Parque
Paulista

Saiu o resultado de isenção e redução
da taxa do Vestibular das Fatecs!
Já está disponível no
site www.vestibularfatec.com.br a
lista dos contemplados com a
isenção ou a redução da taxa de
inscrição do processo seletivo das
Faculdades de Tecnologia (Fatecs)
do Estado de São Paulo para o primeiro semestre de 2018.
Além da oferta das isenções,
as Fatecs vão conceder redução
de 50% na taxa de inscrição (de
R$ 64,80 para R$ 32,40) aos

candidatos que atenderem aos
requisitos determinados para
esta finalidade.
Quem receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição
pela internet em um único curso de graduação, na Fatec de sua
escolha, até 15h de 7 de dezembro. O Manual do Candidato está
disponível para download gratuito também no site.
O Vestibular das Fatecs ofe-

rece 14.090 vagas, distribuídas
entre os 73 cursos gratuitos de
graduação tecnológica.
Inclusão Social
O Sistema de Pontuação
Acrescida concede bônus de
3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a oriundos da
rede pública. Caso o aluno esteja nas duas situações, recebe
13% de bônus.

Para ter direito ao bônus, o
candidato afrodescendente deve
fazer a autodeclaração no ato da
inscrição.
É indispensável que o candidato verifique se realmente tem
direito à pontuação acrescida,
pois a matrícula não poderá ser
realizada e a vaga será perdida
caso as informações não atendam às condições estabelecidas
em sua totalidade.

HC-FMUSP faz mutirão de teste
rápido para detecção do HIV
Na próxima sexta-feira
(1°), Dia Mundial de Luta Contra a Aids, o Ambulatório Especializado em HIV/AIDS do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da USP irá realizar
mutirão de teste rápido para detecção do HIV, no Largo da Batata, em Pinheiros. O resultado
é obtido em 30 minutos.
Os especialistas também
irão orientar e esclarecer dúvidas da população sobre os

métodos de prevenção e tratamento e promover rodas de
conversa sobre temas relevantes do mundo do HIV. As atividades irão acontecer ao lado da
estação Faria Lima do Metrô –
linha amarela.
Desde 1988, uma iniciativa global marca o dia 1º de dezembro como Dia Mundial de
Luta Contra o HIV. O objetivo
é conscientizar, educar, debater e chamar a atenção para

questões sobre estigma, discriminação, métodos de prevenção, tratamento e direitos das
pessoas com HIV.
Este ano, a partir da Lei
13.504, publicada no Diário
Oficial no início de novembro,
o país institui a campanha nacional de prevenção ao HIV/
AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho.
A campanha será constituí-

da de um conjunto de atividades
e mobilizações relacionadas ao
enfrentamento do HIV/AIDS e
das demais infecções sexualmente transmissíveis durante
todo o mês de dezembro.
Serviço
Mutirão de teste rápido
para detecção do HIV
Local: Largo da Batata, Pinheiros
Horário: 10h às 16h
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Governo Central registra primeiro
superávit primário em seis meses
Beneficiado pelo Imposto de
Renda trimestral das instituições financeiras e pelo fim do
pagamento da primeira parcela do
décimo terceiro dos segurados do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Governo Central –
Tesouro Nacional, Previdência
Social e Banco Central – teve o
primeiro superávit primário em
seis meses. Em outubro, as contas encerraram-se com resultado
positivo de R$ 5,191 bilhões.
Essa foi a primeira vez desde abril que as contas do Governo Central fecharam com superávit. Naquele mês, o Tesouro
Nacional, a Previdência Social e
o Banco Central haviam economizado R$ 12,373 bilhões. Tradicionalmente, o resultado de
abril é influenciado pelo pagamento da primeira cota do Imposto de Renda Pessoa Física.

Apesar do desempenho positivo em outubro, as contas públicas acumulam déficit primário de R$ 103,243 bilhões nos
dez primeiros meses do ano, o
pior resultado desde o início da
série histórica, em 1997. O resultado, no entanto, está influenciado pela antecipação de precatórios, títulos que o governo
emite para pagar sentenças judiciais transitadas em julgado
(quando não cabe mais recurso).
Tradicionalmente pagos em
novembro e dezembro, os precatórios passaram a ser pagos em
maio e junho a partir deste ano. O
Tesouro decidiu fazer a antecipação para economizar R$ 700 milhões com juros que deixaram de
ser atualizados. De acordo com o
Tesouro Nacional, não fosse a antecipação, o déficit primário acumulado de janeiro a outubro to-

talizaria R$ 85,2 bilhões.
Concessões
A meta revisada de déficit
primário – resultado negativo
das contas do governo desconsiderando os juros da dívida pública – para este ano é de R$ 159
bilhões. De acordo com o Tesouro Nacional, em novembro e
dezembro o governo terá de pagar a segunda parcela do décimo
terceiro dos beneficiários do
INSS e dos servidores públicos.
No entanto, o governo espera
receber R$ 26,1 bilhões de concessões de usinas hidrelétricas,
leilões de petróleo e gás e aeroportos.
Da receita extra das concessões, R$ 12,1 bilhões virão dos
leilões de quatro usinas hidrelétricas da Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig), reali-

zado em setembro. A equipe
econômica espera receber ainda R$ 10 bilhões dos leilões de
campos de petróleo realizados
em setembro e outubro e R$ 3
bilhões dos leilões de concessões de aeroportos ocorridos no
início do ano.
Impacto da repatriação
O superávit primário de outubro foi 87,6% menor que o
registrado no mesmo mês de
2016 (R$ 40,872 bilhões). O
resultado do ano passado, no
entanto, havia sido influenciado
pelo programa de renegociação
de ativos do exterior, também
conhecido como repatriação.
Em outubro de 2016, o governo
havia arrecadado R$ 45,1 bilhões com a repatriação, fato que
não ocorreu em outubro deste
ano. (Agencia Brasil)

Confiança do comércio tem ligeiro
recuo em novembro, após duas altas
O Índice de Confiança do
Comércio (ICOM) ficou praticamente estável e fechou o mês
de novembro com ligeiro recuo
de 0,1 ponto, caindo para 92,4
pontos, após acumular alta de
10,1 pontos nos dois meses anteriores.
Os dados foram divulgados
na terça-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas (Ibre/
FGV). A ligeira retração de novembro ocorreu em 8 dos 13
segmentos pesquisados e foi
determinada pela piora no Índi-

ce de Situação Atual (ISACOM), que caiu 0,8 ponto no
mês, para 85,4. Já o Índice de
Expectativas (IE-COM) avançou
0,7 ponto, atingindo 99,9.
“O resultado de novembro
pode ser interpretado como
uma relativa acomodação da
confiança do comércio após
dois meses em forte elevação”, afirmou o coordenador
da Sondagem do Comércio da
FGV, Rodolpho Tobler. Ele
avalia que a queda do Índice da
Situação Atual mostra que a
recuperação da economia con-

tinua ocorrendo de forma gradual e que a alta do Índice de Expectativas “reforça o diagnóstico de manutenção da tendência
de retomada do setor no ano, sob
influência da inflação baixa, do
ciclo de redução das taxas de
juros e da melhora recente da
confiança dos consumidores”.
Crescimento ao longo do
ano
Apesar da relativa estabilidade no mês, o Índice de Confiança do Comércio sustenta crescimento ao longo do ano, segun-

do os economistas do Ibre/FGV.
Entre janeiro e novembro de
2017, a alta foi de 13,5 pontos,
enquanto no mesmo período do
ano passado havia sido de 9,7.
No ano passado mais de
91% da alta havia sido motivada
pela melhora das expectativas; já
em 2017, o avanço mais expressivo foi no Índice de Situação
Atual (62,4%).
A edição de novembro de
2017 coletou informações de
1.181 empresas entre os dias
1º e 24 deste mês. (Agencia
Brasil)

Oi dá prazo até esta quinta-feira para
pequenos credores fecharem acordo
Os credores da concessionária de serviços de telecomunicações Oi têm até a próxima
quinta-feira (30) para fechar
acordo e receber valores de até
R$ 50 mil. Segundo a empresa,
os credores devem acessar a plataforma eletrônica do Programa
para Acordo com Credores, na
página www.credor.oi.com.br e,
depois do agendamento, se dirigir aos centros de Atendimento
no Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Curitiba, Porto
Alegre, Salvador e Goiânia, no
horário das 9h às 17h. Os credores de outras regiões do país
que quiserem fechar o acordo

devem ligar para o número
0800-644-3111. Se o credor
precisar de apoio para acessar a
internet, pode se dirigir ao centro de atendimento.
O programa, que foi retomado em 16 de novembro, atende
aos credores do processo de recuperação judicial da companhia
que constam da relação publicada em 29 de maio de 2017. Conforme a empresa, 33 mil credores se cadastraram na plataforma eletrônica para fazer acordos
e receber até R$ 50 mil. Pelos
dados da companhia, no universo de 55 mil credores do processo de recuperação judicial da

companhia, cerca de 53 mil têm
até R$ 50 mil a receber.
Com os acordos fechados até
agora, a concessionária já comprometeu quase R$ 200 milhões. Para o presidente da Oi,
Eurico Teles, que também exerce o cargo de diretor jurídico da
empresa, essa é mais uma oportunidade para os credores que
ainda não fizeram acordo. “Até
o momento, a Oi fechou cerca
de 28 mil acordos e desembolsou R$ 196 milhões. Consideramos um bom resultado, diante
dos desafios para estruturar um
programa nacional para atender
milhares de credores espalhados

pelo Brasil”, informou.
A Oi informou que o pagamento é feito em duas parcelas,
sendo que a primeira, equivalente a 90% do valor devido, é depositada em até 10 dias úteis depois da assinatura do acordo. Os
10% restantes são pagos em até
10 dias úteis depois da homologação do Plano de Recuperação
Judicial, que vai ser votado na
Assembleia Geral de Credores,
prevista para o dia 7 de dezembro, em primeira convocação.
Quem tiver dúvidas pode acessar a página da Recuperação Judicial da Oi - www.recjud.com.br.
(Agencia Brasil)

RenovaBio é incentivo aos biocombustíveis
e à sustentabilidade, diz Petrobras
O projeto do RenovaBio, que
foi apreciado na terça-feira (28)
no plenário da Câmara dos Deputados, é considerado pela Petrobras um compromisso com o
desenvolvimento de iniciativas
de sustentabilidade, preservação
ambiental e com o alcance das
metas firmadas no Acordo de
Paris. Em nota divulgada na terça-feira, a empresa diz que
“apoia e entende a iniciativa
como um impulso relevante ao
desenvolvimento da produção de

biocombustíveis no Brasil”.
Para a Petrobras, as metas
para elevação do uso de biocombustíveis devem ser determinadas
“a partir dos compromissos de descarbonização assumidos pelo
país”. No texto, a empresa reconhece que o Brasil tem uma matriz
energética limpa e diz acreditar “na
harmonização dos incentivos à cadeia de óleo e gás e de biocombustíveis, tendo em vista os compromissos do Acordo de Paris”.
Na avaliação da empresa, a

votação do projeto do RenovaBio, “com eventuais modificações, será mais um avanço importante no marco regulatório da
industria de óleo e gás no país”.
O projeto
“O projeto RenovaBio é uma
política de Estado que objetiva
traçar uma estratégia conjunta
para reconhecer o papel estratégico de todos os tipos de biocombustíveis na matriz energética brasileira, tanto para a segu-

rança energética quanto para
mitigação de redução de emissões de gases causadores do
efeito estufa”, explica o Ministério de Minas e Energia em sua
página na internet.
Segundo o ministério, diferentemente de medidas tradicionais, o RenovaBio não propõe
a criação de imposto sobre carbono, subsídios, crédito presumido ou mandatos volumétricos
de adição de biocombustíveis a
combustíveis. (Agencia Brasil)

PIS/Pasep: Prazo para saque do abono
salarial ano-base 2015 termina em um mês
O Ministério do Trabalho
informou na terça-feira (28)
que trabalhadores que têm
direito ao abono salarial
ano-base 2015 têm até o dia
28 de dezembro para procurar uma agência bancária e
retirar o benefício. O prazo
final termina em um mês e
não haverá nova prorrogação.
Segundo o MTE, 1,42 milhão
de brasileiros ainda não sacaram o dinheiro.
O montante disponível para
saque é de R$ 990 milhões,
para pagamentos que variam de
R$ 79 a R$ 937. Metade desse
valor está concentrado no Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Ja-

neiro e Minas Gerais.
Quem trabalhava na iniciativa privada em 2015 pode retirar o dinheiro em qualquer
agência da Caixa Econômica
Federal ou em uma casa lotérica. Servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Cada trabalhador recebe
valor proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente naquele ano. Se a
pessoa trabalhou o ano todo,
recebe o valor na íntegra.
Quem trabalhou por seis meses, por exemplo, recebe metade do valor.
Quem tem direito
Para ter direito ao abono

salarial ano-base 2015, é preciso ter trabalhado formalmente em 2015 e atender a alguns
requisitos, como estar vinculado formalmente a uma empresa ou a um órgão público
por pelo menos 30 dias naquele ano, ter remuneração
média de até dois salários
mínimos no período, estar
inscrito no Programa de Integração Social (PIS) ou no
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) há pelo menos cinco
anos e ter os dados informados
corretamente pelo empregador
na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
Para saber se tem direito ao

benefício, é possível fazer
uma consulta no site do Ministério do Trabalho. É necessário ter em mãos o número
do PIS ou do CPF e a data de
nascimento.
Também é possível obter
informações nas agências bancárias ou ligando para o Alô
Trabalho, 158. As ligações são
gratuitas de telefone fixo em
todo o país.
A Caixa Econômica Federal fornece a informação aos
beneficiários do PIS também
pelo telefone 0800-726 02
07. O Banco do Brasil atende
os beneficiários do Pasep no
número 0800-729 00 01.
(Agencia Brasil)

Reconstrução da
Síria vai custar
US$ 250 bilhões,
diz ONU
A reconstrução da Síria custará pelo menos US$ 250 bilhões,
disse na segunda-feira (28) Staffan de Mistura, enviado especial
do secretário-geral das Nações Unidas para o país. Ele informou
aos Estados-membros do Conselho de Segurança da ONU que a
guerra dos últimos seis anos obrigou metade da população síria a
fugir das suas casas.
De Mistura disse acreditar que chegou o momento da verdade para o diálogo, falando dos preparativos para a oitava rodada
do diálogo de paz entre as partes do conflito que começou na
terça-feira (29) em Genebra, com participação de uma delegação do governo da Síria e representantes da oposição.
A ação de “várias partes e as várias mudanças de agenda” estiveram entre os obstáculos para se obter um acordo nos últimos
anos, disse o enviado especial da ONU. Segundo ele, continua
real “o perigo de fragmentação da integridade territorial, da soberania e da independência” da Síria.
De Mistura falou ainda da atuação Estado Islâmico do Iraque
do Iraque e do Levante (EI), grupo terrorista que considerou o
“maior e o mais rico da história. Os integrantes do EI vieram de
mais de 100 países, praticando o uso da força contra civis numa
escala horrível”, argumentou.
Comboio recuou
Ele destacou a preocupação das Nações Unidas com a violência ocorrida nas últimas semanas na parte oriental da região
síria de Ghoutha, após um comboio de várias agências da ONU e
da Cruz Vermelha da Síria não ter conseguido entrar na localidade de Nashabieh. Estima-se que 400 mil pessoas vivam nessa
área rural de Damasco.
Os confrontos obrigaram o comboio a recuar com alimentos, artigos de saúde e de nutrição para mais de 7 mil necessitados da região. De Mistura disse que a decisão foi tomada após a
ocorrência de bombardeios e explosões, apesar de terem sido
dadas garantias de passagem segura antes do deslocamento do
comboio. (Agencia Brasil)

Recuperação das
receitas não compensa
crescimento das
despesas obrigatórias
O início da recuperação das
receitas federais não compensa
o crescimento dos gastos obrigatórios, principalmente da Previdência Social, disse na terçafeira (28) a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi.
Ao comentar o superávit primário (economia para pagar os juros da dívida pública) de R$
5,191 bilhões registrado em outubro, ela disse que o engessamento do espaço fiscal cada vez
mais compromete os recursos
da União.
“Há sim, uma tendência de
recuperação da arrecadação, que
apresenta ganho real [acima da
inflação] se for excluído o efeito da repatriação [que reforçou
o caixa do governo em R$ 45,1
bilhões em outubro do ano passado] para entender o efeito da
arrecadação mais recorrente”,
disse Ana Paula Vescovi. “O problema é que o Orçamento está
cada vez mais engessado, o que
justifica a emergência das reformas que temos citado no campo
das despesas obrigatórias.”
De acordo com a secretária,
as despesas discricionárias (não
obrigatórias) sujeitas ao teto de
gastos devem fechar o ano em
R$ 125 bilhões, o que representa um retorno dos gastos aos níveis de 2009 em valores corrigidos pela inflação. “Isso acontece porque as despesas obrigatórias estão crescendo e consumindo mais recursos do Orçamento”, explicou.
Repatriação
De janeiro a outubro, as receitas líquidas caíram 3,2%, descontada a inflação oficial pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA). A
estatística, no entanto, foi influenciada pela regularização de
ativos no exterior, também conhecida como repatriação. Sem
os R$ 45,1 bilhões da repatriação que entraram nos cofres federais em outubro do ano passado e não entraram este ano, a arrecadação no acumulado de 12
meses, informou o Tesouro, teria subido 1,7% acima do IPCA.

As despesas totais nos dez
primeiros meses do ano, no entanto, cresceram 1% acima do
IPCA. A alta foi puxada pela Previdência Social e pelo funcionalismo público. Os gastos com os
benefícios da Previdência Social subiram 7% acima da inflação,
por causa do aumento do valor
dos benefícios e do número de
beneficiários. Por causa de acordos salariais fechados nos dois
últimos anos e da antecipação
dos precatórios, os gastos com
o funcionalismo acumulam alta
de 9,7% acima do IPCA de janeiro a setembro.
Recuos
As demais despesas obrigatórias acumulam queda de 5,8%,
também descontada a inflação
oficial. O recuo é puxado pela
reoneração da folha de pagamento, que diminuiu em 23,5% a
compensação paga pelo Tesouro Nacional à Previdência Social, e pela queda de 24,4% no pagamento de subsídios e subvenções. Também contribuiu para a
redução o não pagamento de
créditos extraordinários do Orçamento ocorridos no ano passado, que não se repetiram este
ano, como a ajuda emergencial
para a realização dos Jogos
Olímpicos do Rio.
As despesas de custeio (manutenção da máquina pública)
acumulam queda de 8% em
2017, descontado o IPCA. A redução de gastos, no entanto,
concentra-se nos investimentos, que totalizam R$ 28,401
bilhões e caíram 33,5% de janeiro a outubro, em valores
também corrigidos pela inflação.
Principal programa federal
de investimentos, o Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) gastou R$ 17,768 bilhões de janeiro a outubro, redução de 40,9%. O Programa
Minha Casa, Minha Vida executou R$ 2,109 bilhões, retração
de 61,4% na comparação com o
mesmo período do ano passado.
Essas variações descontam a inflação oficial. (Agencia Brasil)
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PF acusa Geddel e o irmão de lavagem
de dinheiro e associação criminosa
Mais de 1,1 mil
cidades estão em
alerta para dengue,
zika e chikungunya
O Ministério da Saúde divulgou na terça-feira (28) o
Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes
aegypti (LIRa). O indicador
aponta que 357 cidades estão
em situação de risco para a
ocorrência de dengue, zika e
chikungunya, pois nelas mais
de 9% dos imóveis visitados
continham larvas do mosquito. Já 1.139 municípios estão
em situação de alerta. Isso
significa que entre 1% e 3,9%
dos imóveis locais tinham larvas. E 2.450 municípios foram
classificados como satisfatórios por apresentarem percentual menor de 1% para presença de larvas.
O LIRa analisou dados de
3.946 cidades, entre o início
de outubro e a primeira
quinzena de novembro. O número é considerado recorde
e decorre da resolução da
Comissão Tripartite, que
tornou obrigatória, no início
deste ano, a disponibilização das informações.
Cerca de 1.600 municípios não realizaram ou não informaram o índice de infestação. Caso isso não seja feito até o dia 14 de dezembro,
quando será publicado o relatório final, as cidades serão apenadas com a suspensão da segunda parcela do
Piso Variável de Vigilância
em Saúde, conforme pactuado na comissão.
Regiões
Em relação às regiões, o
Nordeste foi a que registrou
o maior número de municípios em situação de alerta: 41%
dos que enviaram as informações. Depois vem o Norte
(40,4%),
Centro-Oeste
(20,1%), Sudeste (19,32%) e
Sul (13,66%). No Centro-Oeste e no Nordeste, o maior número de focos foi registrado
em depósitos de armazenamento de água, como em toneis e barris. O ministério
aponta que a questão da força
as famílias a armazenarem
água. De acordo com o ministro, Ricardo Barros, equipes
estão em campo para informar
a população sobre como fazer
o armazenamento, sem gerar
criadouros do aedes.
Capitais
Em relação às capitais, estão em situação satisfatória
Macapá, Fortaleza, Goiânia,
Belo Horizonte, João Pessoa,
Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro e Palmas. As que estão
em alerta são: Maceió, Manaus, Salvador, Vitória, Recife, Natal, Porto Velho, Aracaju e São Luís. As demais, inclusive a capital federal, Brasília, ainda não enviaram as informações.
Mobilização da sociedade
Para que os alertas não se
transformem em problemas
reais, sobretudo ao longo do
verão que se aproxima, o ministro Ricardo Barros convocou a população a cooperar.
“Trata-se de mobilização e só
se resolve o combate ao mosquito se cada um assumir a sua
responsabilidade. Não há força pública capaz de eliminar
todos os focos. A sociedade
tem que assumir a responsabilidade e fazer o seu trabalho”,
afirmou.
Ele alertou que “nós estamos convocando a população
para cuidar da eliminação dos
focos e incorporar a sexta-feira sem mosquito”, dedicando

parte deste dia ao combate. “O
ciclo de vida do mosquito é de
uma semana. Se nós trabalharmos com determinação, nós
vamos reduzir o número de
mosquitos e a infestação”,
acrescentou.
Para estimular o combate
ao Aedes aegypti, o Ministério da Saúde apresentou nova
campanha de prevenção e combate ao mosquito, intitulada
“Um mosquito pode prejudicar uma vida. E o combate começa por você”. As peças
apresentam histórias reais de
pessoas que sofreram com as
doenças e começarão a ser
veiculadas em dezembro. A iniciativa demandou investimento de R$ 18 milhões.
Além das ações de sensibilização, a pasta fez investimentos na ordem de R$
17,6 milhões para a aquisição de 250 veículos com
fumacê e 650 equipamentos
de nebulização de inseticidas. Eles despejarão os larvicidas pyriproxyfen e malathion. A compra deste último
foi suspensa, pois, segundo o
órgão, há estoque suficiente
para abastecer o país em 2017
e 2018.
O malathion é um inseticida autorizado para uso no
Brasil, mas pode causar efeitos cancerígenos conforme
organizações, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). Questionado
sobre o uso da substância, o
ministro disse que ela é segura, mas ressaltou que tem
compromisso com outras estratégias que tenham como
foco a promoção da saúde,
como saneamento, e defendeu
o estímulo a novas formas de
combate. “Nós eliminamos a
última compra e vamos iniciar esse incentivo para as novas tecnologias terem espaço
para se desenvolver”, apontou.
Menor ocorrência de
doenças
O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças
Transmissíveis (DEVIT), Márcio Garcia, avaliou que a mobilização da população tem
gerado conquistas. Ele apresentou dados que apontam taxas expressivas de diminuição.
No caso da dengue, entre
2016 e a primeira quinzena de
2017, houve queda de 83,7%.
A taxa média é de 116 casos
para cada grupo de 100 mil
habitantes. Neste quesito, o
Centro-Oeste preocupa, pois
registra 476 casos. Houve redução de 73% dos casos graves de dengue e de 82,4% de
mortes.
O cenário da chikungunya
também não é o mesmo. O número de casos caiu 32%. No
Nordeste, ainda é alta a incidência. A região concentra
76% de todas as ocorrências
contabilizadas pelo órgão.
A zika também tem afetado
menos a população, o que, segundo Garcia, corrobora com
a possibilidade de se encerrar
a situação de emergência decretada no início de 2016.
Houve queda de 92,1%, entre
2016 e 2017.
Devido à grande incidência
nos anos anteriores e ao desenvolvimento de microcefalia, cerca de 3 mil crianças
acometidas pela doença têm
recebido Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para
que elas recebam estímulos
precocemente, foram instalados centros de reabilitação e
qualificados profissionais em
todo o Brasil. (Agencia Brasil)

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) relatório de investigação no qual acusa o ex-ministro
Geddel Vieira Lima e o irmão
dele, o deputado Lúcio Vieira
Lima (PMDB-BA), dos crimes
de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A investigação
está relacionada com a apreensão
dos R$ 51 milhões pela PF em
um apartamento em Salvador.
No relatório, enviado ao ministro Edson Fachin, relator do
inquérito, a Polícia Federal afirma que a família Vieira Lima

usou subterfúgios para receber,
transportar e armazenar os valores. Para a PF, a defesa não conseguiu justificar a origem do dinheiro apreendido. A mãe de
Geddel e um ex-assessor do deputado, Job Brandão, são acusados dos mesmos crimes.
“Ao largo dessas razões, passados quase três meses da apreensão da quantia milionária em
espécie, não foi apresentada
qualquer documentação que viesse dar um mínimo de suporte
aos valores apreendidos”, diz o
relatório.

Para investigar o suposto crime de corrupção, que pode revelar a origem dos R$ 51 milhões, a PF solicitou ao ministro a abertura de um novo inquérito. “Nesse sentido, sugere que
outros fatos, principalmente crimes antecedentes da lavagem de
dinheiro aqui mencionadas, além
de outras tipologias de branqueamento de capitais provenientes
de atividades ilícitas dos investigados, sejam objetos de outras
apurações”, concluiu a PF.
Geddel foi preso no dia 8 de
setembro, três dias depois que a

PF encontrou o dinheiro no
apartamento de um amigo do
político. Os valores apreendidos
foram depositados em conta judicial.
Segundo a Polícia Federal,
parte do dinheiro seria resultante de um esquema de fraude na
liberação de créditos da Caixa
Econômica Federal no período
entre 2011 e 2013, quando Geddel era vice-presidente de Pessoa Jurídica da instituição. No
entanto, a constatação não está
no relatório final da investigação. (Agencia Brasil)

TRF4 mantém bloqueio de
R$ 16 milhões do ex-presidente Lula
A Oitava Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4), com sede em Porto Alegre, rejeitou um recurso da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva
para que fosse revertida a decisão do juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba que, em
julho, determinou um bloqueio
de R$ 16 milhões em bens do
ex-presidente.
O relator do caso no TRF4,
desembargador João Pedro Gebran Neto, já havia rejeitado anteriormente o pedido de levantamento do bloqueio, por enten-

der que a via escolhida para o
recurso, um mandado de segurança, não era adequada.
Logo em seguida, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, entrou com um agravo para
que a questão fosse julgada pela
Oitava Turma do TRF4, o que
ocorreu nesta terça-feira.
O desbloqueio dos bens foi
negado por unanimidade pelos
três desembargadores que compõem o colegiado: além de Gebran Neto, Victor Luiz dos Santos Laus e o presidente, Leandro Paulsen. Eles entenderam

que a defesa de Lula tentou pular instâncias e deveria primeiramente solicitar a liberação dos
bens ao próprio Moro.
Em julho, ao determinar o
bloqueio, Moro entendeu que a
medida seria necessária para reparação de danos à Petrobras em
razão da condenação do ex-presidente a nove anos e meio de
prisão no caso do apartamento
tríplex no Guarujá (SP).
Entre os recursos, além de
imóveis e carros, constam R$
606,7 mil em contas bancárias
e mais de R$ 9 milhões em pla-

nos de previdência.
No pedido feito ao TRF4, o
advogado de Lula, Cristiano
Zanin, disse que o bloqueio é
ilegal e que a suspensão deve
ser anulada para garantir a
subsistência do ex-presidente. “O próprio juiz [Moro], ao
julgar embargos de declaração opostos contra a sentença pela defesa de Lula, reconheceu que nenhum valor proveniente de contratos da Petrobras foram dirigidos ao ex-presidente”, escreveu o defensor.
(Agencia Brasil)

Judiciário e Legislativo farão texto conjunto
sobre foro privilegiado, diz Maia
Após se reunir na terça-feira (28) com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministra Cármen Lúcia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse que Legislativo e Judiciário devem apresentar um texto em conjunto sobre
o foro privilegiado, a ser apresentado após o recesso de fim
do ano nos Poderes.
“Vamos dialogar, dialogar,
dialogar”, afirmou Maia após a

reunião. No último dia 23, o Supremo formou uma maioria de
7x1 a favor de uma interpretação mais restrita da regra constitucional relativa ao foro por
prerrogativa de função de senadores e deputados, segundo a
qual os parlamentares somente
seriam julgados no STF por crimes cometidos no exercício do
mandato.
O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do

Ex-ministro Antônio Carlos Rodrigues
se entrega à PF em Brasília
Considerado foragido desde a
última sexta-feira (24), o presidente nacional do PR e ex-ministro dos
Transportes Antônio Carlos Rodrigues se apresentou na terça-feira
(28) à Polícia Federal em Brasília.
Ele teve a prisão decretada
em meio à Operação Chequinho,
deflagrada na última quarta-feira (22), que também resultou nas
prisões dos ex-governadores do
Rio de Janeiro Anthony Garotinho e Rosinha Garotinho.
Os três são acusados dos crimes de corrupção, concussão,
participação em organização criminosa e falsidade na prestação das

contas eleitorais. De acordo com
as investigações, suspeita-se que
uma grande empresa do ramo de
processamento de carnes firmou
contrato fraudulento com outra
empresa, sediada no município de
Macaé (RJ), para a prestação de
serviços na área de informática.
Segundo o Ministério Público Federal, os serviços não eram
efetivamente prestados e que o
contrato, no valor de aproximadamente R$ 3 milhões, servia de
fachada para acobertar o repasse irregular de valores para utilização em campanhas eleitorais. (Agencia Brasil)

ministro Dias Toffoli, que, entre outros motivos, alegou que
o tema estava sendo discutido ao
mesmo tempo no Congresso.
Um dia antes do julgamento na
Corte, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
aprovou a admissibilidade de
proposta de emenda à Constituição (PEC), já aprovada pelo Senado, que restringe o foro especial para parlamentares.
Maia confirmou que “assim

que tiver número” suficiente de
integrantes indicados pelos partidos será formada a comissão
especial da Câmara para dar continuidade à tramitação da PEC,
ressaltando que a proposta a ser
analisada deve estar em consonância com o entendimento STF.
“Não vai ter uma aprovação de
um texto que seja de enfrentamento com um entendimento já
majoritário do Supremo”, disse
o parlamentar. (Agencia Brasil)

Segunda Turma do STF nega
liberdade a Eduardo Cunha
A Segunda Turma do Sup r e m o Tr i b u n a l F e d e r a l
(STF) negou na terça-feira
(28) recurso da defesa e
manter a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, preso
na Operação Lava Jato desde
outubro do ano passado.
Cunha foi condenado a 15
anos de prisão por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro,
sem direito de recorrer em liberdade, pelo juiz federal Sérgio Moro. Atualmente, ele está
preso no Complexo-Médico
Penal (CMP), na região metro-

politana de Curitiba.
A votação foi realizada com
quórum reduzido. Votaram
contra a liberdade o relator,
Edson Fachin, e o ministro
Dias Toffoli, por entenderam
que a questão da prisão provisória não pode mais julgada
por meio de habeas corpus.
Gilmar Mendes foi o único a
votar pela concessão da liberdade. Os ministros Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello não participaram da sessão
por motivos de saúde. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1027028-80.2015.8.26.0007 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara
Cível,do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) LUIZ ANTONIO DA SILVA, Brasileiro, Não informada, RG 10.532.890-17, CPF 105.328.908-17, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de Jose Dorival Tesser, para cobrança da quantia de R$ 6.292,58 (dezembro de
2015),decorrente da devolução das folhas de cheques n°31,32,128, 131 e 132 emitidas em benefício do autor. Encontrandose
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, paguem o débito (ficando isentos de
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou
ofereçam embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 2017.
[28,29]
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EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL - PEDRO VITOR BARBAROTO RIBEIRO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
LUCAS DE SOUSA SEVERINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/12/1996), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE JECIMIEL SEVERINO E DE IVETE FERREIRA DE SOUSA SEVERINO. ESTER
MOREIRA DE ASSIS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTAGIARIA DE NUTRIÇÃO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/05/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE TADEU APARECIDO DE ASSIS E DE MARIA DE FATIMA MOREIRA ASSIS.
JUVENAL NUNES GUALBERTO, ESTADO CIVIL VIÚVO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM
URANDI, BA NO DIA (09/02/1944), RESIDENTE E DOMICILIADO URANDI, BA, FILHO DE SILVINO
FERREIRA GUALBERTO E DE ADELINA NUNES CERQUEIRA. RITA DE CASSIA MUNIZ DE OLIVEIRA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDA EM ESPINOSA, MG NO DIA (28/
07/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA E DE MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA.
DANILO RODRIGUES BORGES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AGENTE
COMUNITARIO DE SAUDE, NASCIDO EM PILÃO ARCADO, BA NO DIA (15/03/1993), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE BORGES DOS SANTOS
E DE ROSILENE RODRIGUES BORGES. VITORIA BERNARDINO DE OLIVEIRA SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(22/07/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
MANOEL ZACARIAS DA SILVA FILHO E DE VALERIA BERNARDINO DE OLIVEIRA SOUZA.

Edital para conhecimento de terceiros. Prazo 30 dias.
Processo nº 1136813-52.2016.8.26.100 A Dra. Claudia
Caputo Bevilacqua Vieira, Juíza de Direito da 11ª Vara da
Família e Sucessões Central/SP. Faz saber a todos
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, incertos, desconhecidos e
eventuais interessados, que nos autos de Alteração do
Regime de Bens do Casamento, Manoella Diniz Viana
Pena e Hugo Casciano Pena objetivam alterar o regime
de bens do casamento de comunhão parcial de bens,
para separação total de bens. Nestas condições, expedese edital para conhecimento de eventuais interessados,
para que em 10 dias, a fluir do prazo supra, se manifestem
nos autos, 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.
[28,29]
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DIOGO OLIVEIRA DE SAULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MANOEL ANTONIO DE SAULA E DE VERA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
SAULA. LUANA FELIX DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/07/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE PEDRO FELIX DA SILVA E DE LUCINEIDE DA SILVA SOUTO.
ESTEVÃO PAZ CRIADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PUBLICO ESTADUAL,
NASCIDO EM GUARULHOS, SP NO DIA (30/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE GERALDO CRIADO E DE MARIA DA SILVA PAZ CRIADO. TAMIRIS
BISPO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE DE CONTAS, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (22/11/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE VALDEMIR MARCELO DA SILVA E DE EDNEIA BISPO DE OLIVEIRA DA SILVA.
FERNANDO PEREIRA ASSIS DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENCANADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (25/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA E DE VERA LUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO. DEBORA
SOUZA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CABELEIREIRA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (11/07/1996), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ROBSON FERREIRA MARTINS E DE NEUZA SANTOS SOUZA.
FRANCISCO IVANIEL DE ARAUJO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA,
NASCIDO EM MACAIBA, RN NO DIA (12/10/1957), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE PEDRO TRAJANO DE ARAUJO E DE JOANA FRANCISCA DE ARAUJO.
KELLY ALVES DE SOUZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (19/03/1978), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOÃO MACIEL DE SOUZA E DE LEONICE ALVES DE SOUZA.
DIEGO DA SILVA MUNIZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/12/1991), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ENILSON DE OLIVEIRA MUNIZ E DE ANTONIA LEITE DA SILVA.
GRAZIELLA DOS SANTOS RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTADE RH,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/02/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE EDIMAR RIBEIRO OLIVEIRA E DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

ELVISON DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COMERCIANTE, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/02/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE GILBERTO SERGIO DA SILVA E DE ADENOLY DE SOUZA SILVA. FLAVIANA
DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COZINHEIRA, NASCIDA EM
IRAQUARA, BA NO DIA (13/01/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE IVAN RAMOS DE OLIVEIRA E DE JOELITA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA.

HÉLDER HIDEO MAEDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TÉCNICO ELETRÔNICO, NASCIDO EM
OSASCO, SP NO DIA (18/09/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JULIO CHUJI MAEDA E DE JULIA INOBE MAEDA. ALINE CRISTINA ARAÚJO MACHADO, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDAEM DIADEMA, SP NO DIA(21/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JUAREZ ARAÚJO MACHADO E DE MARIAARAÚJO MACHADO.

RAUL FERNANDES VAZQUEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROJETISTA MECANICO, NASCIDO
EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (20/08/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO RUA VAZQUEZ E DE MARIA FLAVIA FERNANDES VAZQUEZ. FLÁVIA
ROSA NAVARRETE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LABORATORIO, NASCIDA EM
SUZANO, SP NO DIA (13/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE MASSIMO HURTADO NAVARRETE E DE TEREZA ALVES COUTINHO NAVARRETE.

DANIEL ZOBOLI, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DENTISTA, NASCIDO EM SÃO
BERNARDO DO CAMPO, SP NO DIA (18/01/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO BERNARDO
DO CAMPO, SP, FILHO DE ARMANDO ZOBOLI FILHO E DE LYDIA ZOBOLI. LILIAN BIASINI FERREIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(09/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
APARECIDO FERREIRA E DE MARIA INES BIASINI FERREIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Mitsubishi Cup encerra temporada
2017 com rallycross emocionante
Duplas disputaram a sétima e última etapa na pista do Velo Città para definir o campeonato; novidades para 2018 já foram anunciadas

Os campeões
Dividida em cinco categorias – L200 Triton Sport RS, L200
Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS e Pajero TR4 ER – a
Mitsubishi Cup encerrou em
Mogi Guaçu sua 18ª temporada.
Na categoria L200 Triton
Sport RS, a vitória na 7ª etapa foi
de Rodrigo Meinberg e Luis Felipe Eckel. “Prova bem gostosa,
principalmente o cross-country,
com navegação difícil. Especial
travada, com curvas uma em cima
da outra, piso escorregadio e
muito calor”, resume o piloto. “A
maior parte foi de cana-de-açúcar baixa. E foi uma prova
‘menos é mais’: precisava andar
menos para virar rápido, porque
se forçasse, espalhava muito e
perdia tempo”, explica Eckel.
“Foi um ano bem disputado, brigamos etapa a etapa com o André e o Alison. Eles estão de parabéns pelo resultado”, conclui
Meinberg.
Mas quem levou o título da
temporada foi a dupla André Miranda e Alison Pedroso. “Tricampeões consecutivos”, celebra André, que venceu 2015 e
2016 na categoria Pajero TR4
ER e este ano na L200 Triton
Sport RS. “É um carro mais rápido, que aguenta muito, e precisamos adaptar a estratégia e
a navegação para este ano”,
ressalta Alison. “Foi difícil,
mas conseguimos passar na
frente nesta última etapa e vencer. Foi uma temporada muito

Foto/ Marcelo Machado

soas participaram desta grande
festa do automobilismo.

ASX RS acelera na Mitsubishi Cup
boa, cheia de novidades. Agora é manter o foco e o trabalho, e não sossegar para não
deixar ninguém chegar perto”,
promete André.
Albano dos Santos Parente Jr
e Breno Almeida Resende foram os mais rápidos da categoria L200 Triton ER Master
na prova de Mogi Guaçu. “Etapa diferente, difícil. Vencemos
as duas especiais de crosscountry, e no rallycross foi
muito disputado, ficamos em
terceiro. Temporada difícil,
que terminamos com o vicecampeonato. Muito gratificante”, conta Albano. “A Mitsubishi consegue se superar a
cada ano. Tivemos surpresas
etapa a etapa, com prova de
100km, noturna, rallycross... Em
2018 voltaremos pra tentar buscar o título”, fala Breno.
Thiago Rizzo e Leonardo
Magalhães garantiram a taça da

Superliga Masculina 17/18

Foto/ Mônica Cury

Montes Claros Vôlei recebe
Sesc RJ nesta quarta-feira

Sesc RJ
O Montes Claros Vôlei (MG)
receberá o Sesc RJ na abertura
da nona rodada do turno da Superliga masculina de vôlei 17/
18. Com a aproximação do fim
do turno, a briga por uma melhor
colocação na tabela se intensifica. A equipe mineira duelará com
o time carioca às 19h desta quarta-feira (29), no Tancredo Neves,
em Montes Claros (MG). O
SporTV 2 transmitirá ao vivo.
Na classificação geral, o
Montes Claros Vôlei aparece em
décimo lugar, com cinco pontos
(uma vitória e sete derrotas). O
Sesc RJ esta em segundo, com
22 pontos (sete resultados positivos e um negativo). O Sada Cruzeiro (MG) é o líder, com 27
pontos e dois jogos a mais que o
time carioca.
Oposto titular nas últimas partidas, Alemão destacou o bom

momento do Montes Claros Vôlei, que, apesar de não ter conseguido as vitórias, fez boas apresentações contra EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro (MG).
“É bem bacana estar jogando bem contra times fortes. Eles
nos proporcionam um grau de
dificuldade e marcações, uma
altura de bloqueio forte, uma defesa mais bem posicionada e isso
exige ainda mais do nosso time”,
disse Alemão
Porém, o jogador do time
mineiro chama atenção para o
cuidado que seu time precisa ter
nesta circunstância. “Mas, não
podemos cair nessa de que, porque jogamos bem contra essas
equipes, vamos ter sempre boas
atuações. São partidas diferentes
e cada uma tem a sua história.
Agora pegamos a equipe do Sesc
RJ, também muito difícil, mas

que está se estruturando por ser
um time novo e nós temos que
tentar aproveitar qualquer falha
deles. Vai ser um bom confronto
antes de um jogo direto na outra
semana, contra Maringá”, complementou Alemão.
Pelo lado do Sesc RJ, o levantador Thiaguinho, prevê um
jogo difícil, especialmente depois de boas atuações do time
mineiro nas últimas rodadas da
Superliga – derrota por 3 a 2 para
o EMS Taubaté Funvic(SP) e por
3 a 1 para o Sada Cruzeiro.
“O time de Montes Claros
vem de dois jogos muito fortes
contra EMS Taubaté Funvic e
Sada Cruzeiro. Estão em uma
crescente e temos que estudar
bastante o que eles vêm fazendo
para conseguir colocá-los em dificuldade amanhã”, comentou
Thiaguinho.
O jogador da equipe carioca
também elogiou o adversário.
“Eles contam com jogadores experientes, como o levantador Sandro e o oposto Lorena, que estão
acostumados a jogar sob pressão.
Além disso, o Alemão vem jogando como oposto titular e vem
apresentando um ótimo voleibol,
o que nos preocupa. Temos que
entrar atentos e com agressividade para sairmos com a vitória”,
destacou Thiaguinho.
A nona rodada do turno continuará nesta sexta-feira (01.12)
com o duelo entre o Minas Tênis
Clube (MG) e o Copel Telecom
Maringá (PR), às 20h, na Arena
Minas, em Belo Horizonte (MG).

temporada 2017 na categoria
L200 Triton ER Master. “Foi
muito divertido e disputado!
Nossa equipe ganhou como a
melhor, nosso carro completou
todas as etapas e conquistamos
o campeonato. Agora vamos
trabalhar para manter o título
ano que vem”, celebra Rizzo.
“É diversão, adrenalina, é pra
tirar todo o estresse... A Mitsubishi está de parabéns”, conclui. “A palavra do ano foi dificuldade. A competitividade é
enorme! Até a última volta brigamos pelo campeonato, e deu
certo. Missão cumprida”, comemora Leonardo.
Já na catego r i a A S X
RS, Vitor Muench e Jorge
Adriano Peters levaram a melhor. “Foi uma etapa espetaculosa: espetacular com prazerosa! A Mitsubishi nos presenteou com uma prova desafiadora, inovadora”, celebra

Peters. “Foi um ano muito
disputado, segundo a segundo.
Emocionante. Valeu a pena!
Nos dedicamos, nos preparamos... É um hobby, para desestressar, para curtir, fazer amizades, e acabar como hoje:
dando risada”, conta Muench,
que venceu também o campeonato. “Esse troféu é uma coroação, vou guardar para a vida
inteira.”
A pontuação é diferente para
pilotos e navegadores e Ivo
Mayer foi o navegador campeão
da temporada. “Estou muito feliz! É uma pena que o Ricardinho [Feltre] não está comigo no
pódio do campeonato, mas a rivalidade entre as duplas está apenas dentro prova, fora daqui todos somos amigos e isso é o que
vale, a amizade prevalece”, conta.
Na L200 Triton ER, Alessandro Tozoni e Gilze Araújo
subiram ao lugar mais alto do
pódio tanto na etapa como no
campeonato. Marcos Chueda e
Luiz Afonso Poli encerraram a
temporada com o primeiro lugar
na categoria Pajero TR4 ER. “Foi
um ano cheio de novidades, todas de muito boa experiência.
Alcançamos a meta de vencer
o campeonato. Estou totalmente contente”, ressalta
Chueda. “Sempre estamos
aprendendo e aprimorando, e
precisamos nos adaptar às
mudanças deste ano. Mas
a prova não é só a corrida em
si. É desde sair de casa, pegar
estrada... É uma grande oportunidade de desligar do traba-

lho. É pra se divertir, é demais”, comemora Poli.
Novidades para 2018
A organização da Mitsubishi
Cup anunciou as novidades para
a 19ª temporada e divulgou um
calendário preliminar. Com sete
etapas, o ano de 2018 terá provas do tradicional rali crosscountry de velocidade, além
de rallycross, time attack e especial noturna. As cidades de
Mogi Guaçu, Magda, Indaiatuba e Cordeirópolis, todas no
Estado de São Paulo, estão
confirmadas.
A Mitsubishi Cup terá cinco categorias no grid: Triton
Sport RS, Triton ER Master,
Triton ER, ASX RS Master e
ASX RS. Todos os veículos
são vendidos e homologados
para os principais campeonatos de rali do Brasil, inclusive
o Rally dos Sertões.
Para 2019, as duplas podem
esperar mais uma novidade: foi
apresentada em primeira mão a
L200 Triton Sport R, nova picape preparada para competição e
homologada FIA.
Calendário 2018*
1ª etapa: 24 de março – Autódromo Velo Città – Mogi Guaçu (SP); 2ª etapa: 19 de maio – A
definir; 3ª etapa: 16 de junho –
Magda (SP); 4ª etapa: 29 de setembro – Cordeirópolis (SP); 5ª
e 6ª etapas: 20 de outubro – Indaiatuba (SP); 7ª etapa: 24 de novembro – Autódromo Velo Città
– Mogi Guaçu (SP). * Datas e
locais sujeitos a alterações.

Dois brasileiros disputam vagas
nas quartas de final em Taiwan
O atual campeão mundial,
Phil Rajzman, e Rodrigo Sphaier, são os únicos sul-americanos que continuam na disputa
do título do Taiwan World Longboard Championship na Ilha
Taiwan. Apenas os dois passaram pela terceira fase na terçafeira só de competição masculina nas ondas de 3-4 pés na
praia Jinzun Harbour, em Taitung. Eles agora terão duas
chances de classificação para
as quartas de final, enquanto
outros dois brasileiros e os dois
peruanos terminaram em 13º
lugar no evento que vai decidir
os campeões mundiais de 2017
na modalidade Longboard da
World Surf League.
Na segunda e na terça-feira, foram realizadas as duas primeiras rodadas eliminatórias
do Taiwan World Longboard
Championship. Na segunda-feira, rolaram oito baterias da repescagem e o saquaremense
Rodrigo Sphaier despachou o
japonês Horii Satoshi com o
maior placar do dia, 16,17 pontos. Na terça-feira, o primeiro
a competir foi o carioca Eduardo Bagé, que perdeu para o australiano Nic Jones a briga pela
última vaga na terceira fase, que
foi iniciada em seguida com o
inglês Adam Griffiths vencendo a primeira bateria.
O atual campeão mundial,
Phil Rajzman, entrou na segunda e já começou forte, atacando uma boa onda com uma combinação das manobras clássicas
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Os termômetros passaram
dos 30 graus no Autódromo
Velo Città, mas o que esquentou mesmo foi a disputa pelo
campeonato 2017 do o rali
cross-country de velocidade
Mitsubishi Cup.
As cinco categorias chegaram sem definições à sétima e
última etapa do ano, e as duplas
precisaram acelerar para garantir um bom resultado. Depois de
percorrer duas especiais de
cross-country de 32km cada, os
competidores ainda encararam o
rallycross, prova que mescla terra e asfalto na pista do Velo Città
com carros lado a lado. “O
rallycross foi a cereja do bolo do
campeonato”, comenta André
Miranda, piloto campeão da temporada na categoria L200 Triton
Sport RS.
As disputas empolgaram o
público presente, que pôde ver
bem de perto os carros de rali na
pista, e acompanhar a definição
da temporada. “As categorias vieram bem apertadas até o final, e
o rallycross foi bem rápido, bacana de assistir”, ressalta Du Sachs, diretor técnico da Mitsubishi Cup. “Estou no rali há mais
de 20 anos, participei da primeira Mit Cup... Encerro 2017 contente e com sensação de missão
cumprida.”
Além da final da Mitsubishi
Cup, o Autódromo Velo Città recebeu outros quatro eventos neste sábado: os ralis Mitsubishi
Motorsports e Mitsubishi Outdoor, o track day Lancer Day, e
a prova de regularidade no asfalto Fun Day. Mais de duas mil pes-

Phil Rajzman (RJ)
dos pranchões, como o “hangten” com os dois pés no bico
do pranchão, com batidas e rasgadas, que arrancou nota 8,00
dos juízes. Na segunda recebeu
6,83 e na terceira confirmou
uma tranquila vitória sobre o
havaiano Ned Snow computando uma nota 7,10 no placar de
15,10 a 11,60 pontos.
O carioca foi o primeiro
sul-americano a conquistar um
título mundial de longboard em
2007 e repetiu o feito no ano
passado. Ele não foi bem na primeira etapa deste ano, ficando
em nono lugar em Papua Nova
Guiné, mesma posição do outro brasileiro classificado em
Taiwan, Rodrigo Sphaier. Phil
Rajzman vai disputar a primeira vaga direta para as quartas de
final com o inglês Adam Griffiths e o australiano Nic Jones,
que barrou outro bicampeão

mundial, Piccolo Clemente,
número 1 da World Surf League em 2013 e 2015.
O peruano ficou muito perto da vitória na última onda que
surfou na terceira bateria. O
australiano, que já tinha despachado o brasileiro Eduardo
Bagé na repescagem, começou
bem com nota 7,17 e liderou
todo o confronto com o 7,27
da sua terceira onda. Piccolo
Clemente ganhou 6,57 na primeira, 6,63 na terceira e precisava de 7,81 pontos para vencer. Ele falhou em quatro tentativas seguidas, mas quase
consegue a virada na última
onda. No entanto, apenas um
dos cinco juízes deu a nota que
ele precisava para vencer e a
média ficou em 7,50, com o
peruano sendo eliminado por
uma pequena diferença de
14,44 a 14,13 pontos.

