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Governo Central registra primeiro
superávit para novembro desde 2013
A alta da arrecadação
provocada pela recuperação da
economia e o pagamento de
concessões referentes ao leilão
de usinas hidrelétricas fizeram
o Governo Central obter o primeiro resultado positivo para
meses de novembro em quatro anos. No mês passado, o
Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central
registraram superávit primário
de R$ 1,348 bilhão.
O resultado primário leva
em conta a diferença entre
receitas e despesas,
desconsiderando os juros

Após dois anos de queda, venda
em shoppings cresce 6% no Natal
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Ministério negocia recomposição do
orçamento do Minha Casa, Minha Vida
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Tempestade de
neve afeta o
Nordeste e
Centro-Oeste
dos Estados
Unidos

Foto/Divulgação

A União Europeia apoia o
conjunto de reformas para as
Nações Unidas apresentado
pelo secretário-geral da organização, António Guterres, declarou o representante da União
Europeia (UE) junto à ONU em
Nova Iorque, o embaixador
João Vale de Almeida. A informação é da ONU News.
Ele disse que a organização
deve acelerar o seu processo
de mudança e que é preciso
concentrar-se na agenda política da ONU para levar a cabo
as reformas necessárias. “Estamos a falar dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS), estamos a falar da questão das alterações climáticas.
Estamos a falar das funções no
domínio da paz e segurança que
as Nações Unidas devem cumprir”, ressaltou.
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Total de matrículas nos ensinos
fundamental e médio na
rede pública cai em 2017

O número de alunos matriculados em escolas públicas no
ensino fundamental e no ensino
médio em 2017 caiu, mas houve

aumento nas matrículas de creches e pré-escola, bem como na
educação especial. Os dados são do
Censo Escolar da Educação Básica

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,31
Venda:
3,31
Turismo
Compra: 3,18
Venda:
3,44

EURO
Compra: 3,92
Venda:
3,92

OURO
Compra: 124,45
Venda: 155,59

Noite
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Ministério da Agricultura
suspende exportação de pescado
para a União Europeia

2017, divulgado na terça-feira (26)
pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep).
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Aviação comercial completa
90 anos no Brasil
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93ª Corrida Internacional
de São Silvestre com mais
destaques entre os estrangeiros
Foto/ Sérgio Barzaghi

93ª Corrida Internacional de São Silvestre

A edição de número 93 da
Corrida Internacional de São
Silvestre promete. Afinal, a
principal prova de rua da América Latina reunirá diversos
destaques nacionais e internacionais, que brigarão pelo topo
do pódio no dia 31 de dezembro. A lista de atrações do exterior é grande e reforça a força da disputa. A largada no domingo, a partir das 8h20, será
na Avenida Paulista, altura da
Rua Frei Caneca, e a chegada
em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero. Nesta quarta-feira, dia 27, começará a
entrega de kits.
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Granja Viana testa traçado do
Brasileiro de Kart nas cinco
primeiras etapas de 2018
O ano de 2018 já começou
para o Kartódromo Granja Viana, que recebe pela primeira
vez o Brasileiro de Kart. Para
testar o traçado e estimular os
competidores a conhecer melhor a pista que recebe a principal competição nacional, a
Copa São Paulo de Kart KGV
anunciou que usará o traçado
do Brasileiro nas cinco primeiras etapas da próxima temporada, com variações mínimas.
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Copa São Paulo de Kart
Granja Viana

Foto/ Jackson de Souza/ RF1

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

20º C

Receita Federal vai monitorar
43 mil pessoas e empresas
em 2018

Esporte

Previsão do Tempo
28º C
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A neve caiu durante toda a
noite de segunda-feira (25) e
madrugada de terça-feira (26)
no Centro-Oeste e Nordeste
dos Estados Unidos. A tempestade, batizada de Ethan pelo
serviço meteorológico, continua intensa e deve atingir a região ao longo do dia. Nebraska,
Kansas, Missouri, Pensilvânia,
Nova York e Massachusetts
foram alguns dos estados afetados.
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Quarta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Nova passarela de
Congonhas é aberta nesta
terça-feira ao público

Atletas do Vôlei
Nestlé investem
em treino físico
durante as festas
de fim de ano

Foto/ João Pires

União Europeia
declara pleno
apoio à
reforma das
Nações Unidas

da dívida pública. Desde
2013, o Governo Central
não fechava novembro com
resultado positivo. No mesmo mês do ano passado, o
Governo Central tinha registrado déficit de R$ 38,467
bilhões, o pior resultado da
história para o mês.
O resultado de novembro
diminuiu para R$ 101,919 bilhões o déficit primário acumulado em 2017, ainda o pior valor registrado para os 11 primeiros meses do ano desde o
início da série histórica, em
1997.
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Tandara em ação
“A diferença entre o remédio e o veneno é a dose”. A
constatação do médico e físico suíço-alemão Paracelso
data do século XVI e continua
atual. E para a comissão técnica do Vôlei Nestlé, esta máxima é verdadeira. Por isso,
as atletas da equipe de Osasco seguirão com os treinos
físicos entre as festas de Natal e Ano Novo, porém, equilibrando trabalho e descanso.
O objetivo é ter um elenco
com as ‘baterias recarregadas’ em prol do melhor desempenho no retorno da Superliga

em 2018. O próximo jogo de
Tandara, Bia e cia. será dia 9
de janeiro, no José Liberatti,
contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano.
O preparador físico Marcelo Vitorino explica que a
programação individual das
atletas será mantido para
manutenção da força muscular e resistência cardiovascular. “Elas trabalharão, em
média, duas horas por dia
dentro da periodização de
cada uma. E isso faz toda a
diferença”, afirma o profissional.
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SP terá apartamentos construídos
em cima dos trilhos do Metrô
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
PA U L I C E I A
1º ano do mandato prefeito Doria foi o que é no mundo
todo: falas e ações com ganhos e desgastes imediatos junto à
população, PSDB e aliados. Na Câmara dos vereadores, o 2º ano
do mandato de Milton Leite (DEM / ex-PFL) será pragmático.

S Ã O PA U L O
Mix de governador com candidatura Presidencial, Alckmin
(PSDB) vai deixando pro vice França [dono do PSB - SP] as
‘heranças’ do que as bancadas governistas realizam a cada
mandato. Há pouco empenho na votação do Orçamento [possível] 2018.
B RA S I LI A
Como será o decreto [indulto natalino] de quem estiver na
Presidência no fim de 2019, pros condenados [trânsito julgado],
inclusive alguns deputados federais e senadores ? Mesmo os ‘ressocializados’ podem perder o indulto ou não ter o perdão.
J U S T I Ç AS
Tem fundo cristão o indulto [perdão natalino] do Presidente
Temer (PMDB) pra condenados por corrupções e
crimes, ’arrependidos’ ou não, presos que cumpriram 20% das
penas pela via da ’operação Lava-Jato’ e condenados via Justiça
Federal] ?
PA R T I D O S
No mercado futuro da política brasileira, PMDB e DEM (exPFL) são os que mais podem faturar com a ‘janela da infidelidade’, sem perder as cadeiras na Câmara Federal. A data final é até
comecinho de abril 2018. Por isso, amplia-se o cenário no qual ...
POLÍTICOS
... Cesar Maia (RJ), presidente da Câmara Federal, seria candidato Presidencial [convenção do DEM em fevereiro]. O vice
seria o ministro [Economia] Meirelles [do PSD de Kassab pro
PMDB de Temer], arrastando partidos pro maior tempo de propaganda na tv.
C U LT U R AS
Ainda na esteira das crenças do Natal: segundo a literatura
bíblica Jesus está reinando no mundo espiritual, aguardando o
tempo [designado pelo Pai - Criador, Provedor e Mantenedor do
Universo] pra voltar à Terra como Guerreiro e Justiceiro, ...
P O L Í T I C AS
... extirpando legiões de espíritos demoníacos [em especial
Satanás - o Diabo] e bilhões de humanos [mentirosos e
criminosos não arrependidos] que se mostrarem fazedores
e adoradores do que é mau [contra fazer e ser o que é bom].
Os indultos, ...
M U N D IA I S
... dados por Deus [hebraico Jeová], cujo único Advogado e Juiz
[no espiritual e no humano] é o Filho Jesus, podem - assim como
aqui - ser perdidos inclusive pelos que se acham ‘os tais’
[espíritos que vão habitar nova Jerusalém] ou ser ganhos pelos
ainda pecadores.
H I S T Ó R I AS
Mais bela das primeiras damas brasileiras, a jovem Marcela
[Temer] felicita pelos 25 anos de publicação diária desta coluna
de política. Dependendo do seu voto, não só o marido não
vai disputar mais nada, como vai incorporar o papel de pai do
Michelzinho.
E D I TO R IA L
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna [diária] de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação [Cronistas de
Política] de São Paulo [Brasil]. Na Internet desde 1996,
www.cesarneto.com é uma das pioneiras.

cesar.neto@mais.com
Jornal
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São Paulo está prestes a dar
mais um passo em direção à inovação. Desta vez, na área da habitação. Para isso, foi assinado, na
manhã de terça-feira (26), na presença dos secretários da Habitação, Rodrigo Garcia, e dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, o edital para consulta pública da PPP (Parceria Público-Privada) dos Trilhos. O documento estabelece a construção de
estrutura de 32 mil m² sobre trilhos do Metrô, próxima à estação
Belém. Serão construídas 4.556
moradias, além de áreas comuns,
praças, equipamentos públicos,
edificações para uso comercial e
oferta de serviços.
“Os apartamentos serão construídos sobre a estrada de ferro
entre Brás, Bresser e Belém, e
vamos começar por Belém”, disse o governador Geraldo Alckmin.
“Teremos um mês para ouvir a ini-

ciativa privada. Dando certo, nós
teremos 1,4 bilhão de investimentos em São Paulo, geração de
emprego e um projeto inédito em
que as pessoas vão poder morar
praticamente em cima da estação
do Metrô”, explicou Alckmin.
O edital ficará disponível
para consulta, observações, comentários, sugestões e críticas
da sociedade por um período de
30 dias, no site da Secretaria da
Habitação. Além das moradias,
o documento prevê a construção
de 55 mil m² de áreas comerciais e de serviços, 15 mil m² de
estacionamentos e garagens e
outros 20 mil m² de equipamentos públicos. Isso sem contar as
áreas de uso comum, como a plataforma que servirá de base a
todo o empreendimento, passarelas, viários, praças e terminais
rodoviários urbanos.
Essa PPP tem o propósito de

conciliar a entrega de unidades
habitacionais de interesse social para o adensamento populacional do centro expandido da cidade e à requalificação dos espaços públicos, visando o desenvolvimento urbano de acordo com
o Plano Diretor Estratégico da Capital. Os projetos dela decorrentes
buscam trazer o que há de mais bemsucedido no mundo para a recuperação de áreas degradadas e otimização dos espaços urbanos. Como
referência à PPP dos Trilhos, podemos citar os exemplos de Paris
(Rive Gauche), Zurique (Depot
Hard), Londres (Paddington Station), Nova Iorque (Penn Station), entre outros. A previsão é
que o processo licitatório seja
aberto até abril de 2018.
Sem interrupções
O planejamento tem considerado todas as restrições reco-

mendadas pela necessidade de
não interferir nas operações diárias de Metrô e CPTM. Todas
as exigências colocadas pelas
empresas foram contempladas,
com rigor e margem, a fim de
que o projeto venha a contribuir
para o desenvolvimento da Zona
Eixo de Estruturação e Transformação Urbana (ZEU) do Belém,
sem causar interferência à operação da malha metroferroviária
paulista.
Os prazos
A previsão é que a entrega
final do projeto seja concluída
em sete anos. Sendo que, a partir do 4º ano de execução da obra,
iniciam-se as entregas das unidades habitacionais. Os dois primeiros anos, como se trata de
uma obra de vanguarda em território nacional, serão dedicados
a projetos e licenciamentos.

Nova passarela de Congonhas é
aberta nesta terça-feira ao público
A nova passarela de Congonhas estará aberta para a circulação de pedestres, enquanto a
passarela provisória começa a
ser desmontada definitivamente.
A requalificação da passarela e
entorno serão inaugurados na
segunda quinzena de janeiro. A
nova estrutura já oferece toda
segurança e comodidade aos pedestres que passam pelo local.
A nova passarela é o resultado da parceria entre a Prefeitura
de São Paulo e a Associação dos
Amigos da Passarela (Aspa),
Praias Construtora e um grupo
de empresas parceiras. Os trabalhos de revitalização começaram em junho e as empresas estão investindo R$ 6,7 milhões
para devolver a São Paulo a passarela por onde circulam cerca
de 3 mil pessoas/dia. “A parceria entre a Prefeitura e empresas amigas da cidade foi possível atender a população, remodelar a passarela e qualificar a
área”, afirma Marcos Penido,
secretário Municipal de Serviços e Obras.
A Avenida Washington Luís
teve um dos sentidos interditado nos dias 18 e 19 de novembro para o içamento de 3 das 4
estruturas metálicas que compõem a nova passarela, que pe-

sam 53 toneladas. Juntas, totalizam 75 metros de comprimento, ligando os dois lados da avenida. Para executar os trabalhos,
foi usado um guindaste com capacidade para erguer 110 toneladas. No início do mês passado, também foram içadas as duas
estruturas dos novos elevadores
que darão acesso à passarela. A
estrutura original da passarela,
inaugurada em 1974, também foi
revolucionária para sua época,
utilizando pilares de concreto
fabricados in loco e o içamento
de vigas metálicas sobre a Avenida Washington Luís durante as
madrugadas.
Quarenta e quatro anos após
sua concepção pelo arquiteto
brasileiro Vilanova Artigas
(1915-1985) a passarela Comandante Rolim Amaro está passando por uma completa revitalização. O projeto idealizado por
seu neto, o arquiteto Marco Artigas, e pela arquiteta Helena
Camargo, busca resgatar a essência da antiga estrutura. A escada
helicoidal no centro da passarela, por exemplo, teve toda sua
estrutura de concreto restaurada e recuperada.
A nova passarela mantém
todo o charme e ineditismo da
antiga passagem, garantindo ago-

ra mais segurança, conforto e
total acessibilidade aos pedestres. “É uma vitória ver a nova
passarela ganhando corpo, um
projeto pelo qual nos empenhamos desde 1999. E fico ainda
mais feliz de ver que conseguimos revitalizar um espaço que
há tempos vinha se degradando, permitindo que a cidade
tenha uma porta de entrada digna da sua importância” explica
Carlos Alberto Camargo, presidente da ASPA.
O projeto visa não somente
a requalificação da passarela,
mas também de seu entorno. Por
conta disso está em implantação
uma praça de 262 metros quadrados em um dos acessos da
nova estrutura (lado direito, sentido bairro). A praça será um
novo local de lazer nas imediações do Aeroporto de Congonhas, com mobiliário urbano
personalizado, espreguiçadeiras,
bancos, vegetação, banheiro público acessível, paraciclo e iluminação. Haverá ainda espaço
reservado para até dois foodtrucks e um ponto fixo de comércio. Pensando na segurança dos
pedestres serão instaladas, na
passarela e na praça, 12 câmeras de vigilância integrantes do
projeto City Câmera.

Acessibilidade e melhorias
A nova passarela é totalmente adaptada às normas de acessibilidade vigentes, contará com
dois elevadores que possibilitarão o acesso de pessoas com
necessidades especiais, iluminação e cobertura em todo o percurso, rampas de acesso nas calçadas, instalação de corrimãos e
guarda-corpos em duas alturas,
faixa de sinalização visual fotoluminescente nos degraus das
escadas, sinalização em braile e
piso tátil direcional e de alerta. Serão também instaladas
sinalizações e placas direcionais. O projeto de revitalização da passarela possibilitou
ainda o aumento da altura entre a Avenida Washington Luís e
a base da passarela.
Empresas que participam do
projeto:
• Associação dos Amigos da
Passarela (ASPA)
• Grupo Iguatemi
• Accor Hotels
• Hotel Ibis Congonhas
• Latam
• Gol Linhas Aéreas
• Atlas Schindler
• R.Yazbek/Rofer
• Praias Construtora

Educação terá notebooks em todas as
escolas municipais no próximo ano letivo
A Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo acaba de
adquirir 16.830 notebooks para
uso nas escolas da rede municipal já no início do próximo semestre. Os novos equipamentos
fazem parte dos novos Laboratórios de Educação Digital
(LEDs), que começam a ser implantados no próximo ano.
Todas as 561 Escolas Municipais de Ensino Fundamental
(EMEFs), Médio (EMEFEM) e
Bilíngues (EMEBs) receberão 30
computadores. Os equipamentos
serão usadas nos LEDs para as

aulas de Tecnologia do recém-lançado Currículo da Cidade, que já
chega às salas de aula no início do
ano letivo de 2018. Para isso,
também serão entregues kits de
robótica nas escolas.
As escolas receberão também
computadores destinados a modernizar a estrutura administrativa das
unidades. O investimento total para
a compra dos notebooks é de R$
40 milhões e inclui instalação,
configuração e garantia.

é o primeiro do país que traz aulas de programação e letramento digital a partir do 1º ano do
Ensino Fundamental, englobando temas como ética nas redes
e cultura maker.
O currículo chega à rede com
material de apoio para as aulas e
formação dos professores, inclusive dos cerca de 800 professores orientadores de informática
educativa (POIEs), que atuam nas
escolas municipais.

Novo currículo
O novo Currículo da Cidade

LED piloto inaugurado
A Secretaria vai implan-

tar em todas as EMEFs os
Laboratórios de Educação
Digital (LEDs), orientados
para o trabalho colaborativo, incluindo Robótica, Linguagem de Programação e
Cultura Maker. O primeiro
LED foi inaugurado em novembro no CEU Pêra Marmelo. A partir do piloto,
será desenvolvido projeto
para levar aos LEDs de todas as escolas de Ensino
Fundamental. A compra dos
notebooks já faz parte desta implantação.

Férias no exterior? Saiba solicitar a
Permissão Internacional para Dirigir
Quem pretende viajar para o
exterior e quer ter a experiência de dirigir por outros países
pode pedir ao Detran.SP a permissão Internacional para Dirigir (PID). O documento permite que brasileiros dirijam em
mais de 100 países signatários
da Convenção de Viena. A permissão também é aceita em países que têm o Princípio da Reciprocidade com o Brasil.
A PID traduz a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
em sete idiomas (Alemão, Árabe, Espanhol, Francês, Inglês,
Português e Russo) e é impressa com a mesma validade da
CNH. Antes de viajar, é impor-

tante verificar se o país de destino faz parte da convenção. A
lista completa está disponível
no site do Departamento Nacional de Trânsito.
Nos países participantes da
Convenção de Viena, a CNH
brasileira comum é aceita por
até 180 dias. Não há a exigência da PID, mas portar esse documento é importante já que é
internacionalmente reconhecido, traduzido e pode facilitar a
checagem das informações do
condutor.
Caso o país não aceite a
PID, o condutor deve se informar sobre as normas necessárias para a condução de

veículo em território internacional diretamente com a entidade de trânsito do país de
destino ou com o representante no consulado.
Como solicitar
A Permissão Internacional
para Dirigir (PID) pode ser obtida de forma online, com entrega pelos Correios. Basta
acessar o portal do Detran.SP
(www.detran.sp.gov.br), clicar
em “Serviços Online”>”CNHHabilitação”> “Tem habilitação
no Brasil e quer dirigir no exterior? Solicite a PID”.
Quem preferir pode fazer o
pedido presencialmente, na uni-

dade de atendimento do
Detran.SP na qual a CNH está
registrada ou nos postos Poupatempo. A taxa de emissão do
documento é de R$ 259,05.
Para receber a PID em casa, o
motorista precisa pagar R$ 11
a mais do custo de envio pelos
Correios.
Pode solicitar a Permissão
quem tem CNH dentro da validade, não está cumprindo período de suspensão ou cassação
do direito de dirigir nem tem
outras restrições administrativas ou judiciais que impeçam a
expedição do documento. Vale
ressaltar que a PID não substitui a CNH dentro do Brasil.

Jornal O DIA SP
São Paulo, quarta-feira, 27 de dezembro de 2017

Economia

Página 3

Governo Central registra primeiro
superávit para novembro desde 2013
A alta da arrecadação provocada pela recuperação da economia e o pagamento de concessões referentes ao leilão de usinas hidrelétricas fizeram o Governo Central obter o primeiro
resultado positivo para meses de
novembro em quatro anos. No
mês passado, o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central registraram superávit
primário de R$ 1,348 bilhão.
O resultado primário leva em
conta a diferença entre receitas
e despesas, desconsiderando os
juros da dívida pública. Desde
2013, o Governo Central não
fechava novembro com resultado positivo. No mesmo mês do
ano passado, o Governo Central
tinha registrado déficit de R$
38,467 bilhões, o pior resultado da história para o mês.
O resultado de novembro diminuiu para R$ 101,919 bilhões
o déficit primário acumulado em
2017, ainda o pior valor registrado para os 11 primeiros me-

ses do ano desde o início da série histórica, em 1997. Pela Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO), o Governo Central tem
de fechar o ano com déficit de
R$ 159 bilhões. Na semana passada, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que a
equipe econômica tem condições de cumprir a meta com pequena folga.
Cemig
No mês passado, o governo
contou com dois fatores para
impulsionar as receitas. Além da
recuperação econômica, que fez
a arrecadação federal subir em
novembro, o Tesouro reforçou
o caixa com o pagamento de R$
12,1 bilhões dos leilões para
renovar a concessão de quatro
usinas hidrelétricas da Companhia Energética de Minas Gerais
(Cemig). Em dezembro, o Tesouro receberá R$ 10 bilhões
dos leilões de concessão de petróleo e gás e R$ 3 bilhões de

concessões de aeroportos leiloados no início do ano.
Os recursos extras fizeram
as receitas líquidas do Governo
Central subir 3,5% de janeiro a
novembro em valores nominais.
Ao descontar a inflação, no entanto, a variação real cai para
zero. No mesmo período, as despesas totais também subiram
3,5%, com variação real zero ao
desconsiderar a inflação.
A estabilização das despesas
só foi possível porque o governo cortou despesas não obrigatórias para compensar o crescimento de gastos obrigatórios. De janeiro a novembro, os gastos com
a Previdência Social subiram 6,1%
acima da inflação em relação ao
mesmo período do ano passado.
Os gastos com o funcionalismo
federal aumentaram 7,1% também acima da inflação.
Cortes de gastos
As despesas discricionárias
(não obrigatórias), no entanto,

caíram 13,8% na mesma comparação, desconsiderando a inflação. Os gastos de custeio
(manutenção da máquina pública) acumulam queda real de
8,5%. Ao longo do ano, diversos
programas e serviços federais
enfrentaram restrição de recursos, como emissão de passaportes, vigilância rodoviária e universidades federais.
Os investimentos – obras
públicas e compra de equipamentos – totalizaram R$ 35,595
bilhões e recuaram 35,2% em
termos reais (excluindo a inflação). Os empreendimentos do
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) somaram
R$ 19,8 bilhões de janeiro a
novembro, com queda real de
40,3% em relação aos mesmos
meses do ano passado. Principal programa habitacional do
governo, o Minha Casa, Minha
Vida gastou R$ 2,364 bilhões,
com retração real de 61%.
(Agencia Brasil)

Novas regras para saque acima de
R$ 50 mil entram em vigor nesta quarta
As novas regras para saques
na boca do caixa para valor igual
ou acima de R$ 50 mil começam a valer na quarta-feira (27).
Uma das novidades é que os clientes deverão informar a operação com no mínimo três dias
úteis de antecedência.
A medida é uma determinação o Banco Central para aumentar o controle sobre movimentações financeiras de alto valor
em espécie. Até então, a comu-

nicação prévia ao banco era exigida apenas com um dia útil de
antecedência e para valor igual
ou acima de R$ 100 mil.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), será
preciso fornecer dados adicionais sobre a transação, como os
motivos do saque e a identificação dos beneficiários.
As exigências constam na
circular 3.839 do Banco Central,
publicada em 30 de junho, e que

tinha prazo de 180 dias para entrada em vigor.
O formulário para a comunicação prévia pode ser preenchido por meio eletrônico nos portais dos bancos ou nas agências
bancárias. As informações fornecidas pelos clientes serão automaticamente encaminhadas ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Em
2017, segundo a Febraban, o sistema financeiro efetuou mais de

1 milhão de comunicações de
operações em espécie.
Para a Febraban, as medidas
contribuem para aprimorar as políticas oficiais de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, e,
ao mesmo tempo, darão mais segurança aos clientes na realização
das operações. Entretanto, a Febraban orienta aos clientes que
deem preferência aos canais eletrônicos para transferências e outras transações. (Agencia Brasil)

Ministério da Agricultura suspende
exportação de pescado para a União Europeia
O Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento suspendeu temporariamente a exportação de pescado para a
União Europeia. A medida preventiva entra em vigor no dia 3
de janeiro de 2018 e será acompanhada de um plano de ação
para responder aos questionamentos apresentados depois da
missão de auditoria dos europeus em solo brasileiro, ocorrida em setembro de 2017.
A suspensão foi anunciada na
terça-feira (26) pela pasta com
o objetivo de evitar a possível
suspensão unilateral pela União
Europeia e ter uma posição mais
favorável para retomar as expor-

tações assim que os problemas
relatados forem resolvidos. Ao
mesmo tempo, o Ministério da
Agricultura busca formas de implementar a colaboração com
outros órgãos públicos para inspeção sanitária nas embarcações, por exemplo, item bastante criticado pelos europeus.
Segundo a pasta, as autoridades sanitárias europeias entendem que os pescados fazem parte de um único contexto, independentemente de serem peixes
de captura ou espécies de cultivo. A auditoria da União Europeia concentrou-se nas indústrias que processavam o pescado de
captura para exportação.

Por isso, o Ministério da
Agricultura solicitará aos europeus que separem as exigências
sanitárias dos peixes de captura
dos de aquicultura. O governo
brasileiro entende que são matrizes diferentes, com contaminantes e riscos diferente, e não
podem ser tratados da mesma
maneira.
Segundo o secretário de Defesa Agropecuária, Luis Rangel,
a defesa agropecuária sempre
deu atenção aos pescados tanto
do ponto de vista sanitário quanto de saúde pública, mas este ainda é um setor heterogêneo. “O
mercado do pescado precisa
amadurecer nas questões de qua-

lidade, garantias e respeito internacional, status obtido pelas
demais carnes exportadas pelo
Brasil”, disse, em nota.
Na terça-feira, (26), Rangel
conversou sobre as medidas com
representantes da Associação
Brasileira de Piscicultura (Peixe Br) e das empresas Geneseas
e Netuno. Ainda não há data para
a retomada da exportação de pescado.
De acordo com o Ministério
da Agricultura, em 2016, o Brasil exportou US$ 33,1 milhões
em pescado. Até 30 de novembro, as exportações de pescado
somavam US$ 21,8 milhões.
(Agencia Brasil)

Sistema antifraude bloqueou 52 mil
requerimentos do seguro desemprego
O sistema antifraude no seguro desemprego bloqueou 52
mil requerimentos em todo o
país, desde dezembro do ano passado. Com isso, o governo já
obteve economia superior a R$
678 milhões para os cofres públicos. A expectativa é de que,
quando a ferramenta abranger
outros tipos de benefícios,
como seguro defeso e abono
salarial, a economia chegue a R$
3 bilhões.
Desenvolvido pelo Ministério do Trabalho a um custo de R$

78 milhões, o sistema é uma plataforma tecnológica criada com
o objetivo de ampliar a capacidade de identificação de requerimentos suspeitos do benefício.
Além de justificar o bloqueio de
pagamentos indevidos, a ferramenta possibilita também a identificação dos culpados desse tipo
de desvio de recursos públicos.
De acordo com o ranking
divulgado na terça-feira (26)
pelo Ministério do Trabalho, o
estado que apresentou maior
número de casos suspeitos foi

o Maranhão, que teve 16.427
pedidos bloqueados. Em segundo lugar está São Paulo, com
9.328 pedidos, seguido do Pará,
onde foram bloqueadas 3.363
solicitações.
A plataforma cruza todas as
bases de dados do ministério,
em especial a do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com as da Receita Federal e da Caixa Econômica. Casos que levantem suspeitas de fraudes são comunicados
à Polícia Federal. Por meio des-

sa ferramenta, é possível analisar 700 mil requerimentos de
seguro desemprego por mês.
Por meio de nota, o Ministério do Trabalho informa que
quem tiver o benefício bloqueado será comunicado e que,
como há casos em que o trabalhador desconhece que seus
dados estão sendo usados por
fraudadores, aqueles que tiverem o seguro bloqueado devem
procurar o Ministério do Trabalho, a fim de esclarecer a situação. (Agencia Brasil)

Prazo para inscrição de beneficiários
do BPC no Cadastro Único é prorrogado
Os idosos acima de 65 anos
que recebem o Benefício de
Prestação Continuada (BPC)
têm até dezembro de 2018 para
se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal. A Portaria Interministerial n° 5/2017 com a
prorrogação do prazo foi publicada na terça-feira (26) no Diário Oficial da União. Inicialmente, o prazo se encerraria em
31 de dezembro de 2017.
O cadastramento pode ser

feito nos Centros de Referência de Assistência Social
(Cras) ou nas secretarias de assistência social dos municípios. Caso o beneficiário tenha
alguma dificuldade de deslocamento, a inscrição pode ser
feita pelo responsável familiar, desde que se apresente o
CPF de todas as pessoas que
moram na residência com o beneficiário.
Segundo o Ministério do
Desenvolvimento Social, a me-

dida cumpre uma recomendação do Tribunal de Contas da
União (TCU) e vai aperfeiçoar
a gestão dos benefícios sociais.
O Cadastro Único é um instrumento que identifica as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça a realidade socioeconômica de
cada uma delas. Nele, são registradas as características da residência, a identificação de cada
pessoa, a escolaridade, a situação de trabalho e renda, entre

outras informações. Mais de
20 programas sociais utilizam
o cadastramento único.
Segundo ministério, em
novembro, mais de 4,5 milhões de pessoas receberam o
BPC. Destes, 2 milhões são
idosos e 2,5 milhões são pessoas com deficiência. Do total, mais de 2,3 milhões já estão no Cadastro Único e 2,1
milhões ainda precisavam realizar o cadastramento. (Agencia Brasil)
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União Europeia
declara pleno apoio
à reforma das
Nações Unidas
A União Europeia apoia o conjunto de reformas para as Nações Unidas apresentado pelo secretário-geral da organização,
António Guterres, declarou o representante da União Europeia
(UE) junto à ONU em Nova Iorque, o embaixador João Vale de
Almeida. A informação é da ONU News.
Ele disse que a organização deve acelerar o seu processo de
mudança e que é preciso concentrar-se na agenda política da ONU
para levar a cabo as reformas necessárias. “Estamos a falar dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estamos a
falar da questão das alterações climáticas. Estamos a falar das
funções no domínio da paz e segurança que as Nações Unidas
devem cumprir”, ressaltou.
Segundo Almeida, antes de mais nada é preciso “fazer aquilo que politicamente é necessário e pôr todos os meios das
Nações Unidas ao serviço desses objetivos globais. Em segundo lugar: reformar as estruturas de maneira que elas possam ser mais produtivas e mais capazes de contribuir para esses objetivos.”
Melhoras
Para o embaixador da União Europeia, existem várias melhorias que podem ser introduzidas ao sistema de desenvolvimento
da ONU e também na gestão da organização.
“Em várias áreas, na área da paz e de segurança também, certamente há melhor maneira de fazer aquilo que se está a fazer
atualmente, de uma forma mais eficaz. O secretário-geral tem
ideias interessantes que pôs na mesa e que estamos a discutir
neste momento. Estamos, os nossos 28 Estados-membros (da
UE) e eu próprio, totalmente empenhados nessa discussão, de
maneira que cheguemos a consenso o mais rapidamente possível,” destacou.
“Há urgência em implementar os ODS. A União Europeia (UE)
está totalmente empenhada neste objetivo. Eu diria que isso é
uma das primeiras grandes prioridades que nós temos na nossa
ação com as Nações Unidas no próximo ano. Em segundo lugar,
vêm os grandes desafios globais, como por exemplo, as alterações climáticas”. “Aí temos o Acordo de Paris que é muito importante, é preciso implementar. É preciso implementar ações
que permitam proteger-nos das alterações nefastas provindas das
alterações climáticas”, disse o embaixador Almeida, que lidera
os trabalhos de cooperação da UE, em Nova Iorque. Segundo
ele, a implementação dos 17 ODSs e de medidas de mitigação de
mudanças climáticas precisam de financiamento e apoio técnico, especialmente nos países em desenvolvimento e naqueles que
serão mais afetados.
Prioridade
Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a reforma das Nações Unidas é uma das suas prioridades. Durante um
evento para embaixadores dos países-membros, em setembro,
ele destacou os desafios associados à burocracia da organização, e disse que o objetivo da reforma são as pessoas a quem a
ONU serve.
Segundo Guterres, uma das mudanças propostas é transformar o sistema de desenvolvimento das Nações Unidas numa operação muito mais voltada para as pessoas e para os locais necessitados, assistindo melhor os países através da Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável da ONU. (Agencia Brasil)

Tempestade de neve
afeta o Nordeste e
Centro-Oeste dos
Estados Unidos
A neve caiu durante toda a noite de segunda-feira (25) e madrugada de terça-feira (26) no Centro-Oeste e Nordeste dos Estados Unidos. A tempestade, batizada de Ethan pelo serviço meteorológico, continua intensa e deve atingir a região ao longo do
dia. Nebraska, Kansas, Missouri, Pensilvânia, Nova York e Massachusetts foram alguns dos estados afetados. O volume de neve
aumentou rapidamente, até dez centímetros de neve caíram por
hora em algumas regiões.
Em Seattle, as rodovias congelaram e as temperaturas registradas foram as mais baixas em 20 anos. Os aeroportos, entretanto, tiveram poucos cancelamentos e as condições não afetaram pousos e decolagens. O Serviço Nacional de Meteorologia
emitiu avisos de novas tempestade em vários lugares, por isso
os aeroportos recomendam que passageiros estejam em alerta
sobre a possibilidade de cancelamentos.
Para hoje, a previsão é de tempestades de neve na região de
Nova York e New England. As temperaturas no país vão baixar ao
longo da semana, e a previsão é de nevascas na quinta-feira (28)
também nos estados do Sul, como o Texas, Alabama e a Geórgia,
onde a neve não costuma cair com frequência.
Este ano, entretanto, uma nevasca atingiu a região no começo
de dezembro. Foi o maior volume de neve registrado em 20 anos.
(Agencia Brasil)
Brasil Plural Securitizadora S.A. - CNPJ/MF nº 12.610.764/0001-88
FATO RELEVANTE
A Brasil Plural Securitizadora S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução da CVM nº
358/2002, conforme alterada, comunica ao mercado em geral o que segue: no dia 26 de dezembro de 2017 o Conselho de Administração da Companhia, aprovou em votação unânime a alteração do modo de divulgação dos anúncios
sobre atos ou fatos relevantes da Companhia, previsto em sua Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante. Conforme faculdade conferida pela Instrução da CVM nº 547, de 5.02.2014, a qual alterou a Instrução da CVM nº 358, de
3.01.2002, a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia será realizada por meio da página na rede mundial de computadores do portal de notícias do Jornal Valor Econômico (www.valor.com.br/ri). Além da
divulgação no referido portal de notícias, os anúncios sobre atos ou fatos relevantes também serão divulgados na página eletrônica da Companhia e por meio do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM. A Companhia informa, ainda, que atualizará seu formulário cadastral para reﬂetir a alteração da Política mencionada acima.
São Paulo, 26.12.2017. Fernando Pinilha Cruz - Diretor de Relações com Investidores
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Itaipu deve fechar o ano com a
quarta melhor produção da história
Ministério negocia
recomposição do
orçamento do Minha
Casa, Minha Vida
O ministro das Cidades,
Alexandre Baldy, disse na terça-feira (26) que a pasta está
negociando com o Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a recomposição do orçamento do Programa Minha Casa, Minha Vida
para 2018, que teve um corte
de R$ 1,5 bilhão. Ele não revelou, entretanto, qual valor está
sendo negociado.
“Estamos sensibilizando o
Ministério do Planejamento,
porque é uma determinação do
presidente Michel Temer de
levar mais moradia às pessoas
e melhorar a economia, gerando emprego e distribuindo renda. E o Minha Casa, Minha Vida
é um dos programas mais importante para que essas diretrizes sejam alcançadas”, disse.

Baldy participou na terça-feira (26), do Programa
Por Dentro do Governo, da
TV NBR.
Segundo ele, o Minha Casa
Minha Vida terá todos os recursos necessários para atender a faixa mais importante, das
pessoas de baixa renda. Baldy
explicou que as contratações
de moradias da faixa 1 do programa, para famílias com renda até R$ 1,8 mil, ficaram suspensas em 2015 e 2016, mas
foram retomadas neste ano.
“Neste ano já foram disponibilizadas 100 mil unidades
habitacionais e, no início de
2018, outras serão disponibilizadas em todas as faixas para
que se consiga chegar a todos
que precisam”, disse. (Agencia Brasil)

No Rio, 14% dos
alunos de escolas
privadas tentam migrar
para a rede pública
No Rio, das 227 mil inscrições recebidas pela Secretária
Estadual de Educação (Seeduc),
aproximadamente 31 mil são de
alunos da rede privada que tentam migrar para rede pública – o
equivalente a cerca de 14% do
total de inscritos nas 1.250 escolas da rede estadual. .
Os dados foram divulgados
na terça-feira (26) pelo Núcleo
de Imprensa do Palácio Guanabara e indicam que, nesta 1ª fase
de matrícula, mais de 180 mil
alunos se cadastraram pela internet e são das redes públicas de
ensino (municipal, estadual e
federal).
Mais de 13 mil inscrições
são de candidatos que estavam
afastados dos estudos e decidiram retornar às salas de aula. No
total, cerca de 460 mil estudantes renovaram suas matrículas
para o ano letivo de 2018.
A consulta aos nomes dos
estudantes inscritos está disponível no site Matrícula Fácil e no
portal. Os candidatos também podem conferir o resultado por meio
do link na página oficial da Secretaria de Educação no Facebook.
Ao comentar o processo de

inscrições, o secretário de Educação, Wagner Victer, ressaltou
o fato de que a informatização
do processo das inscrições tem
facilitado a escolha da unidade
de ensino por parte dos alunos.
“Registramos um bom número de inscrições e renovações de matrículas. O sistema
informatizado, no qual o candidato faz seu cadastro pela internet e seleciona a escola que deseja estudar, é acessível e tem
auxiliado muito o estudante no
momento de escolher a unidade
de sua preferência e no acompanhamento do andamento da
matrícula”, disse.
O ano letivo de 2018 na rede
estadual de ensino do Rio de
Janeiro começará no dia 5 de
fevereiro e a confirmação da
matrícula deverá ser feita entre os dias 3 a 8 de janeiro do
próximo ano.
Para tal, o candidato precisa
ir à unidade de ensino na qual foi
alocado para confirmar a matrícula. A segunda fase da pré-matrícula ocorrerá entre os dias 16
e 19 de janeiro, com a confirmação ficando para os dias 24 a
26. (Agencia Brasil)

Aviação comercial completa
90 anos no Brasil
O ano de 1927 foi considerado inaugural da aviação comercial no Brasil. A noção de
que o avião poderia ser um transporte como todos os outros possibilitou ampliar o conhecimento do país; inclusive a redescoberta da Amazônia e o desenvolvimento das cidades interioranas, com a construção de pistas
de pouso que aumentaram o contato entre todas as regiões.

A história começou com
uma aeronave batizada de Atlantico, da empresa Condor Syndikat. Os passageiros - apenas oito
por voo - pagavam por um ingresso que custava o equivalente a cerca de US$ 40 da época.
Na viagem, eles voavam a 150
quilômetros por hora e 50 metros de altura, no trajeto de Porto Alegre para Pelotas e Rio
Grande. (Agencia Brasil)

BNDES conclui
renegociação de
dívidas de 13 estados
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu a renegociação das dívidas de 13 estados,
no total de R$ 7,8 bilhões.
A operação se baseou na Lei
Complementar 156, de dezembro de 2016, que define o Plano de Auxílio aos Estados e ao
Distrito Federal, incluindo as
dívidas dos entes federativos
com o BNDES. A renegociação foi concluída na última
sexta-feira (22).
A renegociação permite aos
governos estaduais prorrogar os
pagamentos por dez anos, com

carência de quatro anos para a
primeira parcela. Segundo o
BNDES, todas as dívidas se referem ao Programa Emergencial de Financiamento (PEF 2) e
ao Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito
Federal (Proinveste).
Os estados com as maiores
dívidas renegociadas foram São
Paulo, com R$ 1,7 bilhão;
Bahia, com R$ 1,6 bilhão; e
Maranhão, com R$ 1 bilhão. Os
contratos ainda terão de ser ratificados pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.
(Agencia Brasil)

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), deve
fechar o ano com uma produção de 96 milhões de megawatts-hora (MWh), um milhão de
MWh a mais do que a projeção
inicial para 2017. Na terça-feira (26), a usina ultrapassou a geração de 94,7 milhões de megawatts-hora (MWh) obtida em

2008. A geração de 2017 ficará
atrás apenas dos três melhores
anos da história da operação:
em 2012, a usina gerou 98,3
milhões de MWh; em 2013,
foram 98,6 milhões de MWh
e, em 2016, bateu o recorde
mundial, com 103,1 milhões
de MWh.
A direção da usina conside-

ra que o resultado deste ano ficou acima das expectativas, apesar de ter sido um ano com poucas chuvas. Segundo o diretorgeral brasileiro de Itaipu, Luiz
Fernando Leone Vianna, o
bom resultado de 2017 é uma
combinação de vários fatores,
como o trabalho de operação
e manutenção dos equipamen-

tos da usina, a boa disponibilidade dos sistemas de transmissão brasileiro e paraguaio
e a elevação do consumo do
Brasil e do Paraguai.
Em 2016, Itaipu atendeu
76% do mercado paraguaio e
17% do mercado brasileiro de
energia elétrica. (Agencia
Brasil)

Total de matrículas nos ensinos
fundamental e médio na rede
pública cai em 2017
O número de alunos matriculados em escolas públicas no
ensino fundamental e no ensino
médio em 2017 caiu, mas houve
aumento nas matrículas de creches e pré-escola, bem como na
educação especial. Os dados são
do Censo Escolar da Educação
Básica 2017, divulgado na terçafeira (26) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Este ano, segundo o levantamento, o total de alunos matriculados no ensino fundamental
em escolas públicas foi de 22,05
milhões, o que representa uma
queda de 1,62% em relação a
2016. No ensino médio, foram

6,68 milhões em 2017, queda
foi de 2,85% na comparação
com o ano passado.
O número de alunos matriculados em creches da rede pública subiu 6,8%, chegando a 2,2
milhões. Na pré-escola, também
houve aumento no número de
alunos matriculados, com um
total de 3,87 milhões e crescimento de 2,64% em relação a
2016. A Educação de Jovens e
Adultos (EJA) registrou um aumento de 4,1%, com 2,92 milhões estudantes matriculados
em 2017.
Em todas as etapas, o total de
matrículas na rede pública este
ano chegou a 37,75 milhões,

leve redução de 0,5% na comparação com 2016. Na educação
especial, voltada para o atendimento de alunos com necessidades especiais, foi registrado
aumento no número de matriculas em todos os segmentos.
Censo
O levantamento do Inep detalha o número de matrículas iniciais na educação básica das redes pública municipal e estadual de ensino, que abrangem a creche, pré-escola, os ensinos fundamental e médio, a EJA e a educação especial. Os dados incluem as áreas urbana e rural e a
educação em tempo parcial e

integral.
A segunda etapa do Censo
Escolar 2017 terá início no próximo mês, quando serão coletados os dados sobre o rendimento e o movimento escolar dos
alunos.
O Censo Escolar é feito anualmente, sob coordenação do
Inep. Segundo o órgão, a ferramenta é indispensável para que
os atores educacionais possam
compreender a situação educacional do país, das unidades federativas, dos municípios e do
Distrito Federal, bem como das
escolas e, com isso, acompanhar
a efetividade das políticas públicas. (Agencia Brasil)

Rio Grande do Norte recorre de
suspensão de repasse de recursos
Após o Ministério da Fazenda vetar o repasse de R$ 600 milhões ao Rio Grande do Norte
por recomendação do Tribunal de
Contas da União, o governador do
estado, Robinson Faria, pediu na
terça-feira (26) que o ministro
Henrique Meirelles reconsidere
a liberação dos recursos, que seriam usados para pagamento de
salários atrasados de servidores
públicos.
Em nota, o governo potiguar
sustenta que o repasse da União,
que seria feito por meio de edição de medida provisória, é legal
e enquadra-se no conceito de
“Transferência Obrigatória Legal”, o que não seria proibido pela

Constituição.
No pedido, feito por meio de
recurso hierárquico próprio, Robinson Faria ressalta a importância da verba para a manutenção
dos serviços essenciais à população, “diante do momento de
extrema dificuldade financeira
pelo qual passa o estado”.
Segundo o governador, a crise financeira do estado decorre de
uma “combinação de circunstâncias” como a crise econômica, a
redução de repasses federais, seca
prolongada, queda drástica na receita oriunda de royalties e aumento do déficit previdenciário.
Há duas semanas o estado
enfrenta uma onda de violência

depois que policiais civis, militares e bombeiros deixaram de sair
às ruas em protesto por falta de
pagamento. Agentes, escrivães e
delegados da Polícia Civil estão
trabalhando em escala de plantão.
O aquartelamento foi uma forma
encontrada pelos trabalhadores da
segurança pública para reivindicar
o pagamento de salários e melhores condições de trabalho.
Na segunda-feira (25), a desembargadora Judite Nunes considerou a ação ilegal e, atendendo a pedido da Procuradoria-Geral do estado, determinou o retorno das atividades dos servidores da área, sob pena de multa diária de R$ 2.000, limitada ao teto

de R$ 30 mil por réu.
Na decisão, a desembargadora alerta sobre o aumento de saques e roubos, registrado na última semana, bem como sobre o
risco de perdas de vidas em decorrência da situação.
Para tentar conter a violência
no estado, na última quinta-feira
(21), o Ministério da Justiça autorizou o envio de mais 70 policiais da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar o governo
local na segurança nas ruas e nos
presídios. A tropa junta-se aos cerca de 120 integrantes da Força
Nacional que, desde fevereiro, já
vêm atuando no Rio Grande do
Norte. (Agencia Brasil)

Consumidores devem estar atentos
às regras sobre trocas de presentes
As vendas neste período do
Natal cresceram e, com isso,
o número de trocas e reclamações também tende a aumentar. Apenas até o dia 20 de dezembro, foram registradas
mais de 11.700 reclamações
sobre problemas com compras feitas para o Natal no portal Reclame Aqui. Para que
possa ter direitos garantidos,
a população deve estar atenta
às regras estabelecidas no
Código de Defesa do Consumidor (CDC), conjunto de
normas que tratam da proteção do consumidor.
Se houver defeito, o Código de Defesa do Consumidor
garante o direito de troca. O
artigo 18 diz que “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao
consumo a que se destinam ou
lhes diminuam o valor, assim
como por aqueles decorrentes
da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem
ou mensagem publicitária,
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes
viciadas”.Produto considerado essencial, como geladeira,
deve ser restituído imediatamente. Quando o problema for
aparente, isto é, for facilmente visível, o prazo do direito
de reclamar é de 30 dias, tratando-se de fornecimento de
serviço e de produtos não duráveis, como alimentos, e de
90 dias, no caso de serviço ou
produtos duráveis, a exemplo

de eletrodomésticos. Se o defeito não for aparente, esses
prazos começam a contar
quando o problema for diagnosticado. Essas regras também estão no artigo 18 do
CDC.
Pela lei, as lojas não têm a
obrigação de trocar todos os
tipos de produto. Por exemplo, roupas que não agradaram
ou brinquedos repetidos só
podem retornar às prateleiras
se a loja oferecer essa condição e estiver dentro do prazo
estipulado por ela. Nesses casos, é importante guardar embalagem, etiquetas e nota fiscal, a fim de comprovar a data
da compra e também que o produto não foi usado, além de
outros critérios que o próprio
estabelecimento tenha inserido em sua política de trocas.
O advogado Paulo Roque
Khouri, especialista em direito do consumidor, explica que
a troca em decorrência de desagrado, sem que haja defeito, embora não esteja regulamentada, já faz parte da cultura do comércio brasileiro, que
busca manter a fidelidade dos
clientes. “O comerciante tem
uma ideia de que não pode recusar a troca”, resume, acrescentando que, por isso, é comum que a informação sobre
impossibilidade de trocas seja
destacada no estabelecimento
comercial. Outro ponto que
ele destaca é o fato de a lei
brasileira não admitir a troca
por dinheiro nos casos de arrependimento de compra em
lojas físicas.
As lojas, em suas próprias
políticas de troca, acabam criando opções. Em um shopping na região central de Bra-

sília, Alexandre Trindade,
aguardava na fila, formada por
cerca de sete pessoas, sua vez
de trocar o presente. É que a
mãe errou e comprou uma blusa um pouco maior do que o
modelo dele. Questionado sobre os direitos do consumidor,
Trindade logo informou que a
blusa “está com a etiqueta”. A
vendedora da loja de departamentos informou que ela possibilita a troca por um vale de
valor equivalente, o qual pode
ser usado em qualquer outra
unidade da rede.
Em geral, o prazo para a
reparação é de 30 dias e o fornecedor também tem um mês
para consertar a falha. Se o
problema não for resolvido
nesse período nem tiver sido
objeto de negociação, o consumidor tem o direito escolher entre a substituição do
produto por outro em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia
paga, inclusive com os valores
atualizados, ou o abatimento
proporcional do preço. No
caso de fornecimento de produtos in natura, o consumidor
pode cobrar providências do
fornecedor imediato, exceto
quando identificado claramente seu produtor.
Compras online
Ao fazer uma compra fora
do estabelecimento comercial, como no caso da internet
ou por revistas, o consumidor
pode usufruir do chamado direito de arrependimento. Nesse caso, a troca pode ser efetivada em até sete dias, contados a partir do recebimento do
produto. A pessoa pode, nesse
período, desistir da aquisição

e pedir o dinheiro de volta,
sem arcar com frete ou outros
custos.
O Reclame Aqui considera que o alto número de problemas que tem sido registrado nesta época está associado
ao fato de muitos consumidores terem aproveitado a Black
Friday, no dia 24 de novembro, para comprar presentes.
Até agora, os setores que receberam maior número de reclamações por este portal foram: lojas virtuais, noda e calçados, transportes, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
Apesar do crescimento do
volume de compras pela internet, o Brasil ainda não tem
uma regra sobre comércio eletrônico. No país, esse tipo de
transação é regulamentada
pelo Decreto 7.962, de 2013.
O advogado Paulo Roque
Khouri avalia, contudo, que a
regra, que trata sobretudo da
disponibilização de informações nos sites, é insuficiente.
Consumidores que precisem trocar produtos adquiridos em sites hospedados no
exterior, por exemplo, podem
ter dificuldades. “Teoricamente, esses sites estão submetidos
às regras do Brasil. Mas, se os
consumidores tiverem problemas, esse fornecedor teria que
ser demandado no exterior”,
detalha o especialista. Na opinião dele, “é um vazio que existe muito grande em nosso direito e deixa muito exposto o consumidor”. Para evitar problemas, ele sugere que as pessoas
façam compras em sites com
credibilidade, pois, assim
como no mundo físico, “na internet, há bons e maus fornecedores”. (Agencia Brasil)
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Governo espera reciprocidade dos
governadores para a reforma
O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse na
terça-feira (26) que o governo
espera “reciprocidade” na
questão da reforma da Previdência daqueles governadores
que aguardam financiamentos
de bancos públicos. O ministro afirmou que financiamentos da Caixa Econômica Federal e de outros bancos públicos
são ações de governo e, portanto, o governo pode discutir essa
reciprocidade nas questões que
o interessam.

A declaração de Marun vem
em resposta às queixas do governador de Sergipe, Jackson
Barreto, feitas após reunião dele
no Palácio do Planalto. De acordo com Barreto, conforme publicado pelo jornal O Estado de
S. Paulo na última sexta-feira
(22), o ministro teria dito que só
liberaria os financiamentos após
a votação da reforma da Previdência. Segundo o jornal, Barreto, que é integrante do PMDB,
saiu “chocado” da reunião.
“Financiamentos da Caixa

Econômica Federal são ações
de governo. E, nesse sentido,
entendemos que deve, sim, ser
discutido com esses governantes, alguma reciprocidade no
sentido de que seja aprovada a
reforma da Previdência, que é
uma questão que entendemos
hoje ser de vida ou morte para o
Brasil”, disse o ministro.
Marun não confirmou que os
contratos de financiamento só
serão liberados após a votação
da reforma, mas afirmou que o
governo espera o apoio dos go-

vernadores quando o assunto é a
reforma da Previdência. “Realmente, o governo espera daqueles governadores que têm recursos, financiamentos a serem liberados uma reciprocidade no
que tange à questão da Previdência”, disse.
“É uma ação de governo. Sendo uma ação de governo, obviamente que o nível de apoio que
o governador puder prestar na
questão da reforma vai ser considerado nessa questão”, completou. (Agencia Brasil)

Receita Federal vai monitorar
43 mil pessoas e empresas em 2018
Em 2018, aproximadamente 43 mil contribuintes,
entre pessoas físicas e jurídicas, serão monitorados de
forma especial pela Receita
Federal. Duas portarias publicadas na semana passada
estabeleceram os critérios
para os acompanhamentos
Diferenciado e Especial,
que ocorrem todos os anos
nas empresas e pessoas físicas que, juntas, correspondem a 60% da arrecadação
federal.
Pelas regras, serão submetidos à fiscalização diferenciada 8.969 empresas e
30,7 mil pessoas físicas.
Mais 1.023 pessoas jurídicas
e 2.377 pessoas físicas serão

submetidas ao chamado
acompanhamento especial.
Pessoas jurídicas
De acordo com a Receita Federal, serão enquadradas como Pessoas Jurídicas
Diferenciadas em 2018 as
empresas que tiveram, em
2016, receita bruta acima de
R$ 200 milhões, massa salarial acima de R$ 65 milhões, débito declarado no
Programa Gerador da Declaração (DCTF) acima de R$ 25
milhões ou débito declarado
em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP)
acima de R$ 25 milhões.

Já o acompanhamento
especial em relação às pessoas jurídicas ocorrerá nas
empresas que tiveram, em
2016, receita bruta acima de
R$ 1,8 bilhão, massa salarial acima de R$ 200 milhões,
débito declarado em DCTF
acima de R$ 200 milhões ou
débito declarado em GFIP
acima de R$ 200 milhões.
Pessoas físicas
Em relação às pessoas físicas, o monitoramento diferenciado vai atingir os
contribuintes que declararam, em 2016, rendimentos
acima de R$ 10 milhões,
bens e direitos acima de R$
20 milhões ou realizaram

operações em renda variável
acima de R$ 15 milhões.
Serão enquadrados como
contribuintes sob acompanhamento especial aqueles
que, em 2016, declararam
rendimentos acima de R$
200 milhões, bens e direitos
acima de R$ 500 milhões ou
tiveram operações em renda
variável acima de R$ 100
milhões.
“Nesse monitoramento, a
Receita Federal se utiliza de
todas as informações disponíveis, internas e externas, e
poderá ainda contatar tais
contribuintes para obtenção
de esclarecimentos adicionais”, informou o Fisco, em
nota. (Agencia Brasil)

Após dois anos de queda,
venda em shoppings cresce
6% no Natal
As vendas em shoppings
centers de todo o país tiveram
crescimento nominal (sem considerar a inflação) de 6% neste
período do Natal, na comparação com o período ano anterior,
segundo levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de
Shopping (Alshop) divulgada na
terça-feira (26), na capital paulista. O faturamento estimado,
que levou em conta o mês de dezembro, foi de R$ 51,2 bilhões.
De acordo com Nabil
Sahyoun, presidente da Alshop,
a alta de 6% significa inversão
da curva de queda, já que, nos
últimos dois natais, o setor havia apresentado retração. “A gente pode festejar”, disse Sahyoun.
No ano passado, houve queda
3% no Natal. Em 2015, a redução foi de 2%.
“São boas perspectivas com
todas as reformas, a taxa de desemprego caindo, as contas inativas do FGTS, que injetaram
mais de R$ 44 bilhões, o saque
do PIS/Pasep e a taxa Selic em
7%. Estamos tendo um retorno
ao emprego, de forma lenta, mas
é importante essa recuperação.
São todos números importantes
para esse inicio de retomada do
crescimento”, avaliou Sahyoun.
Faturamento anual
A estimativa é que os 773
shoppings brasileiros tenham
movimentado R$ 147,5 bilhões
durante o ano de 2017, alta de
5% em relação a 2016. Por segmentos, brinquedos respondem

pelo maior crescimento, correspondente a 10%. Em segundo
lugar estão óculos, bijuterias e
acessórios, com 9,5%. Artigos
para animais de estimação ficaram em terceiro lugar, com
7,5%. Eletrodomésticos e celulares tiveram 6% cada um.
A maioria dos pagamentos
para as vendas realizadas em shoppings (55%) foi com cartões de
débito e crédito. Já 25% utilizaram o próprio cartão ou carnê da
loja. Em menor escala, 10% optaram por cheques e 10% pagaram em dinheiro.
Consumidor
A pesquisa do perfil do consumidor aponta que 52% são
mulheres e 48%, homens. A frequência é semanal para 48%,
quinzenal para 17%, mensal para
14% e ocasional para 19%. Os
principais motivos para a visita
são comprar (35%), passear
(20%), alimentar (15%), usar
banco ou caixa eletrônico
(12%), usar serviços variados
(7%) e ir ao cinema (3%).
A maior parte dos shoppings
está localizada na Região Sudeste do país (50,54%). Em seguida estão o Sul (17,51%), o Nordeste (16,79%), Centro-Oeste
(9,75%) e Norte (5,42%). Este
ano, foram inaugurados 12 novos shoppings no Brasil, menos
que os 20 inaugurados no ano
passado. Estão em construção
43 shoppings, com previsão de
inauguração para os próximos
três anos. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
LEANDRO LUIS WESTIN PINTO E SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO DUBLADOR,
NASCIDO EM SANTOS, SP NO DIA (02/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE NELSON PINTO E SILVA JUNIOR E DE REGINA
CELIA WESTIN PINTO E SILVA. LARISSA FERNANDA PEREIRA JARDIM, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM BURI, SP NO DIA (05/01/1992),
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LÁZARO
RODRIGUES JARDIM E DE LEANIRA TERESINHA PEREIRA.
LUIZ GUSTAVO SOUZA FAGUNDES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ENGENHEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/01/1973), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE RAULSALIES FAGUNDES E DE JUPIRASOUZA FAGUNDES.
FLAVIA GOMES DE AZEVEDO, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ADVOGADA, NASCIDA
EM RIO DE JANEIRO, RJ NO DIA (22/06/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO CARNEIRO DE AZEVEDO E DE IEDA GOMES DE AZEVEDO.
FRANCISCO EDSON SOARES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ADVOGADO,
NASCIDO EM FORTALEZA, CE NO DIA (04/10/1950), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARIO SOARES DE SOUZA E DE CLOTILDE TAVARES DA SILVA.
CLÁUDIA PAULINO SIMÃO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO VENDEDORA, NASCIDA
EM CAMPO GRANDE, AL NO DIA (31/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ADEMÁRIO SIMÃO E DE ERINEIA PAULINO SIMÃO.
RAFAEL BEZERRA SILVA DE FREITAS GOMES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/03/1990),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CLÁUDIO DE FREITAS GOMES
E DE TEREZINHA BEZERRA SILVA DE FREITAS GOMES. NATÁLIA MARCOLINI BSAIBES,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA
(21/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE CHARLES YOUSSEF
BSAIBES E DE SIMONE MARCOLINI BSAIBES.
MARCOS UNTURA NETO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADVOGADO, NASCIDO EM
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP NO DIA (18/05/1981), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARCOS UNTURA FILHO E DE LILIANA ROSA BRUNELLO UNTURA.
PAULA SILVA DE SANTANA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUDITORA, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/10/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ADEMAR SILVA DE SANTANA E DE PAULINA DA SILVA DE SANTANA.
CARLOS AUGUST O SILVA BARROS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO AUDIT OR
FISCAL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/02/1966), RESIDENTE E DOMICILIADO EM
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MANOEL PERES DE BARROS E DE CARLOTA LILIAN DE CARVALHO
E SILVA BARROS. BIANCA MARIA ABBADE DETTINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ARQUITETA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/06/1977), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE RINALDO DETTINO E DE MARINEL PEREIRA ABBADE.

VICTOR RIBEIRO PROENÇA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BARISTA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE GUILHERME BITTENCOURT PROENÇA E DE VERONICA LEITE
RIBEIRO. DALILA MELO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA, NASCIDA EM
IPUEIRAS, CE NO DIA (10/01/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ MARIANO NETO E DE CICERA BEZERRA DOS SANTOS.
HENRIQUE PAES ZIRPOLI DE GEUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PUBLICITÁRIO,
NASCIDO EM RECIFE, PE NO DIA (08/11/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE LEVI DE GEUS E DE ROSANNA PAES ZIRPOLI DE GEUS. GABRIELA GUERRA
PACHECO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM RECIFE, PE
NO DIA (21/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANDERSON
SILVA PACHECO E DE ANA ELIZABETH GUERRA PACHECO.
HENRIQUE MARIANO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EDUCADOR FISICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA SEIS (31/12/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO,
SP, FILHO DE SERGIO LUIZ FERREIRA MARIANO E DE RITA DE CASSIA APARECIDA MATANÓ
MARIANO. FLÁVIA MARIANO DE AQUINO, EST ADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
TRADUTORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/02/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA
EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSCAR RODRIGUES DE AQUINO NETO E DE SÔNIA MARIA
MARIANO LOZANO DE AQUINO.
LUIZ TADEU GABRIEL FILHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PSICÓLOGO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE LUIZ TADEU GABRIEL E DE VERA LUCIA ROCHA GABRIEL. LÍGIA MOSOLINO DE
CARVALHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PSICÓLOGA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (20/01/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANESIO
RODRIGUES DE CARVALHO E DE IVONE MOSOLINO.
EZEQUIEL SANTANA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO EMPRESÁRIO, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (04/04/1970), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALBERICO
SANTANA E DE MARIA CARMOZITA SANTANA. FLAVIA GLYCERIO DE FREITAS FERNANDES, ESTADO
CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (29/05/1982),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUÍS SERGIO E DE CAMILA GLYCERIO.
PIERGIORGIO GROSSO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO ECONOMISTA, NASCIDO EM
GENOVA, ITÁLIA NO DIA (14/02/1948), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
VITTORIO GROSSO E DE LUIGIACATTANEO. KÁTIACALLEGARI, ESTADO CIVILSOLTEIRA, PROFISSÃO
SECRETÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/08/1962), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CALLEGARI E DE ANTONIA DOS PRAZERES SERODIO CALLEGARI.
JULIO SHNAIDER GEJER, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO CIENTISTA DA
COMPUTAÇÃO, NASCIDO EM SÃO P AULO, SP NO DIA (11/05/1977), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MICHAL GEJER E DE
CINTIA GEJER. ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
ADVOGADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/02/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE VALDENICE DE OLIVEIRA.
CARLOS CESAR FONTOLAN SCARAMUZZA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO
EMPRESÁRIO, NASCIDO EM MOJI GUAÇU, SP NO DIA (04/02/1978), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS ANTONIO SCARAMUZZA E DE ALDA
GLEISE FONTOLAN SCARAMUZZA. CAROLINA MARTINS PEREIRA, ESTADO CIVIL
DIVORCIADA, PROFISSÃO EMPRESÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/08/
1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALBERTO PEREIRA E DE
VERA LÚCIA PORTELA MARTINS PEREIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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DISTRITO DE PARELHEIROS
OFICIAL - ODÉLIO ANTONIO DE LIMA
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
CARLOS MICHELITO DO NASCIMENTO LIMA E LUCIANA DOS SANTOS MELO. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, BARBEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM CAXIAS, MA, NO DIA
03/03/1982, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO CARLOS
LIMA E DE MARIA RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTÔNOMA, SOLTEIRA, NASCIDA EM ITABUNA, BA, NO DIA 30/08/1976,
RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE CHRISPIM BISPO DE MELO E DE
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS MELO.
JUSCELINO CAVALCANTI DOS SANTOS E MAINE SANTANA DE LIMA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDREIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 20/01/1980, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS E DE FLORIANA
BEZERRA CAVALCANTI. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, PROMOTORA DE EVENTOS,
SOLTEIRA, NASCIDA EM TABOÃO DA SERRA, SP, NO DIA 18/10/1997, RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO BENJAMIM DE LIMA E DE MARINALVA REIS DE SANTANA.
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E MARIA DO SOCORRO BEZERRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOTORISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO LUÍS DO CURU, CE, NO DIA 23/11/
1961, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALFREDO BARBOSA DE OLIVEIRA
E DE IVONILDE DE OLIVEIRA MOURA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, , DIVORCIADA,
NASCIDA EM CURRAIS NOVOS, RN, NO DIA 01/07/1969, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VICENTE LINO SOBRINHO E DE ANA PINHEIRO BEZERRA.
GABRIEL DOS SANT OS BUENO E CRISTIANE VAZ DE PAULA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, CASEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/03/1997,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE VANDERLEI BUENO E DE EGNA
CORREIA DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SANTO ANDRÉ, SP, NO DIA 01/06/1995, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE ELIAS LUCAS DE PAULA E DE MARIA VAZ.
JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS E GICELIA JESUS DOS SANTOS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PINTOR AUTOMOTIVO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SOUTO SOARES, BA, NO
DIA 18/04/1983, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ GREGÓRIO
DOS SANTOS E DE NISALDIR DA CONCEIÇÃO RIBEIRO. ELA, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, DOMESTICA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SOUTO SOARES, BA, NO DIA 14/04/
1987, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE LIODÓRIO GRIGORIO DOS
SANTOS E DE MARIA LURDES JESUS DO CARMO.

AROLDO FOGAÇA E EVELYN DA SILVA PINTO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
OPERADOR DE EMPILHADEIRA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/05/
1984, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE APARECIDO OSMAR FOGAÇA
E DE VANIA MARIA JERONIMO. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/10/1993, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO,
SP, FILHA DE EDINILTON PINTO E DE TANIA DA SILVA.
JOSE FRANCISCO BATISTA E DEILDA PEREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
JARDINEIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM JACOBINA, BA, NO DIA 07/11/1950, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE FRANCISCO JOSÉ BATISTA E DE SENHORINHA MARIA
DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ENCARREGADA DE LIMPEZA, SOLTEIRA,
NASCIDA EM ÁGUAS VERMELHAS, MG, NO DIA 19/03/1963, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE FIRMINO PEREIRA DA SILVA E DE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA.

Jornal O DIA SP
jornalodiasp@terra.com.br
ADEMIR MASSENA DA SILVA E ERIKA CRISTINA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, MOT ORISTA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/09/1970,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE E DE MIRACI MASSENA DA SILVA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP,
NO DIA 14/09/1976, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSE MANOEL
DA SILVA E DE ILZA GOMES DA SILVA.
BRUNO GOMES DA SILVA E ALINE ESTEVES DE JESUS. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUTONOMO, DIVORCIADO, NASCIDO EM GOVERNADOR VALADARES, MG,
NO DIA 03/05/1985, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARIO EDMUNDO
D A SILVA E DE RUTH GOMES DE SOUZA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
FONOAUDIOLOGA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 25/01/1991, RESIDENTE
E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ DE JESUS E DE ELENICE ESTEVES.

ELISEU PEREIRA LEMOS E MARCIA APARECIDA DE PAULA SIQUEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, PEDREIRO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/05/1984,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DE LEMOS E DE MARINA
PEREIRA DA SILVA LEMOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CABELEIREIRA, DIVORCIADA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 09/12/1983, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CELSINO LINO SOBRINHO E DE MARIA APARECIDA DE PAULA.

EDENILSON DE JESUS NORTEIRO LEAL E ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUTÔNOMO, SOLTEIRO, NASCIDO EM IGUAÍ, BA, NO DIA 13/
06/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE CORINALDO DO CARMO
LEAL E DE ROSÁLIA DE JESUS NORTEIRO LEAL. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 24/09/1992,
RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCIONILIO JOSE DE SOUZA E DE
ROSENILDA ALVES FERREIRA DE SOUZA.

CARLOS EDUARDO SOUZADA SILVA EANGELICAPINHEIRO DOS SANTOS.ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SEGURANÇA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 21/07/1993, RESIDENTE
E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA E DE MARIA DE
FATIMA SOUZAOLIVEIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, CABELEREIRA, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 08/07/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
JOSÉ CARLOS E DE MARGARIDA PINHEIRO DOS SANTOS.

DIEGO ANTONIO DOS SANTOS E DAISY OLIVEIRA SOUZA. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
MANOBRISTA, SOLTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 23/07/1990, RESIDENTE E
DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROBER TO ANTONIO DOS SANTOS E DE MARIELZA
BRITO DOS SANTOS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ESTUDANTE, SOLTEIRA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 27/03/1994, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E DE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUZA.

JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA E ANTONIA FRANCISCA RODRIGUES SOARES. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, PORTEIRO, SOLTEIRO, NASCIDO EM BOM JESUS DA SERRA,
BA, NO DIA 28/01/1972, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO JOSÉ DE
OLIVEIRA E DE ANA MARIA DE JESUS. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, BORDADEIRA,
SOLTEIRA, NASCIDA EM PORANGA, CE, NO DIA 17/07/1983, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MANOEL SOARES DA SILVA E DE MARIA RODRIGUES SOARES.

MATHEUS FERREIRA DA CRUZ E BRUNA FERREIRA DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
27/11/1995, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE ZAQUEU GONÇALVES
DA CRUZ E DE ELZA AUGUSTA FERREIRA. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR
DE LIMPEZA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 02/04/1992, RESIDENTE E
DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE SEVERINO RAMOS DA SILVA E DE GILMARA
FERREIRA DE LIMA.

HUGO TEIXEIRA FILHO E FERNANDAARLINDA DE CARVALHO. ELE, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA,
CONTROLADOR DE ACESSO, DIVORCIADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 10/03/1981,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE HUGO TEIXEIRA E DE AURELINA LIMA TEIXEIRA.
ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, OPERADORA DE CAIXA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP, NO DIA 02/08/1977, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE E DE MARINA CARVALHO.
JONATHAS RAMOS FIDELES E LORAINE MARCONDES DE OLIVEIRA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO, SOLTEIRO, NASCIDO EM EMBU-GUAÇU, SP, NO DIA
18/10/1996, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ REZENDE FIDELES E DE
TERESINHA DE JESUS RAMOS FIDELES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ATENDENTE,
SOLTEIRA, NASCIDA EM EMBU-GUAÇU, SP, NO DIA 22/06/1997, RESIDENTE E DOMICILIADA EMBUGUAÇU, SP, FILHA DE GEDEON ANDRADE DE OLIVEIRA E DE REGIANE MARCONDES CANDIDO.

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

LUCAS VINICIUS DE SOUZA SANTOS E DANIELA MAGALHÃES GOMES DA SILVA. ELE, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, SOLTEIRO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP, NO DIA 06/04/1991, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO
DE JOÃO RAIMUNDO ROCHA SANTOS E DE SONIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS. ELA, DE
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DO LAR, DIVORCIADA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA
20/11/1982, RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO PAULO, SP, FILHA DE CELSO LUIZ GOMES DA
SILVA E DE MIRIAM REGINA MAGALHÃES.
LEANDRO CARVALHO DE MORAES E LILIANE LEITE DA SILVA. ELE, DE NACIONALIDADE
BRASILEIRA, VENDEDOR, SOLTEIRO, NASCIDO EM ARARIPINA, PE, NO DIA 27/09/1989,
RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALMIR DA SILVA MORAES E DE MARIA
VILANI CAR VALHO DE MORAES. ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, ASSISTENTE DE
LOJA, SOLTEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP, NO DIA 03/05/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA
SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUIZ CARLOS DA SILVA E DE NATALINA LEITE CABRAL.
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São Paulo, quarta-feira, 27 de dezembro de 2017

O ano de 2018 já começou
para o Kartódromo Granja Viana, que recebe pela primeira vez
o Brasileiro de Kart. Para testar o traçado e estimular os
competidores a conhecer melhor a pista que recebe a principal competição nacional, a
Copa São Paulo de Kart KGV
anunciou que usará o traçado do
Brasileiro nas cinco primeiras
etapas da próxima temporada,
com variações mínimas.
“Nossa ideia é justamente
avaliar o novo traçado e com isso
usar as seis primeiras etapas para
testar pequenas variantes com as
zebras móveis da curva 1 e da 2,
por exemplo”, explica Felipe
Giaffone, piloto e promotor da
Copa São Paulo de Kart. “Aí, depois destas cinco corridas, faremos a sexta etapa como um Open
do Brasileiro, já no traçado definitivo”, completa.
Outra novidade do campeonato: o parque fe chado já estará
adaptado conforme as exigência da CNK (Comissão Nacional de Kart). Além disso, na parte técnica, haverá a chegada de
novas categorias com o regulamento RNK (Regulamento
Nacional de Kart), como Junior
Menor, Junior, Graduados, Novatos e Senior.

Foto/ Jackson de Souza/ RF1

Granja Viana testa traçado do
Brasileiro nas primeiras etapas

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
Veja abaixo outros destaques mento RNK – pneus novos em
do campeonato de 2018:
todas as etapas; Sênior – regulamento RNK – pneus novos em
Categorias
todas as etapas; Shifter kart –
Mirim – regulamento copa regulamento Copa SP e RNK –
SP e RNK – 1 jogo de pneus para pneus novos em todas as etapas;
cada 2 etapas; Cadete – regula- Formula 4 – regulamento Copa
mento Copa SP e RNK – 1 jogo SP e RNK – serão realizadas 2
de pneus para cada 2 etapas; Ju- provas por etapa - 1 jogo de pneus
nior Menor – regulamento para cada 2 etapas; Micro Max
RNK – pneus novos em todas as – regulamento Rotax Max Chaletapas; Junior – regulamento lenge e Copa SP - chassis cadete
RNK – chassis CIK/ FIA libera- com rodas; dianteiras cadete (lido – pneus novos em todas as eta- berado freio hidráulico) – 1 jogo
pas; Novatos – regulamento de pneus para cada 2 etapas; Mini
RNK – pneus novos em todas as Max – regulamento Rotax Max
etapas; Graduados – regula- Challenge e Copa SP – pneus

novos em todas as etapas; Rotax
Junior Max – regulanento da
Rotax Max Challenge e Copa SP
– com motores próprios e disponibilizaremos também motores para locação – pneus novos
em todas as etapas; Rotax Max /
Masters – regulamento da Rotax Max Challenge e Copa SP –
pneus novos em todas as etapas;
Rotax DD2 / Masters – regulamento da Rotax Max Challenge
e Copa SP – pneus novos em todas as etapas; Rok Cup Executive – regulamento Copa SP
2017 – 1 jogo de pneus para cada
2 etapas; Pro 500 – regulamento 2017 - nova carenagem e escapamento utilizados nas 500
milhas / nova categoria Thunder
Light (substituindo a categoria
light); Sixspeed – regulamento
Copa SP 2017 – idade mínima de
44 anos (pilotos abaixo dessa
idade devem ser autorizados pela
organização).
Dia 11/01/2018 será realizado testes para definição de coroas para as categorias Junior
Menor, Junior, Graduados, Novatos e Sênior.
Formato das provas
01ª etapa (03/02) Torneio de
Verão – todas as categorias; 02ª
etapa (03/03) Torneio de Verão

– todas as categorias; 03ª etapa
(14/04) Torneio de Verão – todas as categorias; 04ª etapa (05/
05) Torneio de Inverno – todas
as categorias; 05ª etapa (02/06)
Torneio de Inverno – todas as categorias exceto – Junior Menor,
Junior, Graduados, Novatos e
Sênior; 06ª etapa (23/06) Open
Brasileiro de Kart – apenas as
categorias com previsão no RNK
(não conta pontos para o campeonato); 07ª etapa (18/08) Torneio
de Inverno – todas as categorias;
08ª etapa (15/09) Torneio KGV
– todas as categorias exceto –
Junior Menor, Junior, Graduados,
Novatos e Sênior; 09ª etapa (20/
10) torneio KGV – todas as categorias exceto – Junior Menor,
Junior, Graduados, Novatos e Sênior; 10ª etapa (03/11) Torneio
KGV – todas as categorias exceto – Junior Menor, JUNIOR,
Graduados, Novatos e Sênior.
Data da ultima etapa alterada
devido a realização do Mundial
Rotax Max Challenge Brasil
2018, nova data 03 de novembro
de 2018.
As categorias que realizarem
9 etapas seguiram com a seguinte pontuação:
CATEGORIAS – Mirim,
Cadete, Micro Max, Mini Max,
Jr. Max, Max e Masters, DD2 e

Masters, Fórmula 4, Rok Cup
Executive, Shifter Kart, Sixspeed e Pro 500
Serão realizados 3 torneios
(Verão, Inverno e KGV);
Cada torneio será composto
por 3 etapas;
Ao termino de cada torneio
serão somados os pontos adquiridos nas etapas do referido torneio
e serão concedido pontos bônus;
A somatória dos pontos bônus dos 3 torneios definirá o
campeão do ano.
As categorias que realizarem
5 etapas seguiram com a seguinte
pontuação:
CATEGORIAS – Junior
Menor, Junior, Graduados, Novatos e Sênior.
Serão realizadas 4 etapas com
a somatória de pontos corridos;
Após a 4ª etapa, serão somados os pontos obtidos pelos pilotos, até o momento, e os 10
primeiros colocados iniciarão o
Play Off;
O Play Off será composto
por apenas 1 etapa (5ª etapa e ultima etapa de provas para essas
categorias);
A pontuação dos 10 primeiros colocados será substituída
por pontos bônus e assim será
iniciado a etapa final que definirá o campeão do ano.

Esther Kakuri
A edição de número 93 da
Corrida Internacional de São Silvestre promete. Afinal, a principal prova de rua da América Latina reunirá diversos destaques nacionais e internacionais, que brigarão pelo topo do pódio no dia
31 de dezembro. A lista de atrações do exterior é grande e reforça a força da disputa. A largada no
domingo, a partir das 8h20, será
na Avenida Paulista, altura da Rua
Frei Caneca, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper
Líbero. Nesta quarta-feira, dia 27,
começará a entrega de kits.
E campeões não faltarão.
Estão confirmados os quenianos
Stanley Biwott, campeão da São
Silvestre e da Maratona de Nova
York em 2015, Philemon Cheboi, campeão da Bay Breakers 12
k deste ano, Edwing Rotich,
vice-campeão da Meia de Madri
em 2017, Marwa Mkami, campeão da Meia Maratona Bamamoyo Tanzânia, e Paul Kipkemboi, sexto na São Silvestre do
ano passado.
O ugandense Maxwell Rotich,

campeão da Eu Atleta 10K Rio
(2017), o tanzaniano Saidi Makula, Awet Guebrezguiabher, vice
dos 10K Berlim deste ano, e
Brhane Habtegbriel, vice na Crevillente San SIlevstre 10k, ambos
da Eritréia, Birhanu Balew, do
Barhein, nono nos 5000m dos
Jogos Olímpicos do Rio, o boliviano Jorge Fernandez, e o peruano Yerson Orellana, completam
a lista de staques no masculino.
Entre as mulheres também sobram atletas com resultados expressivos. São elas as quenianas
Flomena Daniel, terceira na Maratona de Paris deste ano, Leah
Jerotich, campeã da Volta da Pampulha e da Maratona de São Paulo
deste ano, Paskalia Chepkorir, vencedora da Meia de Dheli e dos 15k
Kobenhavn, e Rosemary Monich,
campeã da Sanyo Women’s Road
Race 10k, em 2016.
Retirada de kits - Serão quatro dias para a retirada de kit, que
acontecerá mais uma vez no Ginásio Mauro Pinheiro, localizado na Rua Abílio Soares, 1300,
no Ibirapuera. Não haverá entrega no dia da prova, nem mesmo
depois da mesma, como conta no
regulamento.
Os horários são os seguintes:
dias 27, 28 29, das 9h às 19h, e
no dia 30, das 9h às 16h. Os organizadores pedem a colaboração dos atletas que residem em
São Paulo e na Grande São Paulo para que retirem seus kits até
o dia 29, deixando o dia 30, sábado, véspera da prova, para os
corredores do interior e de outros estados. Isso evitará as filas
e a demora para a retirada.
Percurso
O percurso deste ano teve
ajustes para aumentar a área de

dispersão. O primeiro deles é na
largada, que será próximo à Rua
Frei Caneca, à frente do local do
ano passado. O outro foi no Centro, na região do Largo o Arouche. Saíram do percurso as ruas
Sete de Abril e Dr. Bráulio Gomes. O percurso de 15 km foi
implantado em 1991.

Dinâmicas
Haverá monitoramento de
acesso à área de largada pela Alameda Santos e Rua São Carlos do
Pinhal: Elite, Rua Frei Caneca,
Setores Azul e Amarelo, Alameda Ministro Rocha Azevedo,
Setor Vermelho , Rua Peixoto
Gomide e Rua Plínio Figueiredo, Setor Cinza, Alameda Casa
Branca -, comunicação visual
nos postos de água e filtragem na
chegada. A dispersão será a partir da Rua Joaquim Eugênio de
Lima até a Alameda Casa Branca. Todas as áreas serão restritas a corredores oficialmente
inscritos e usuários locais.
O Comitê Organizador pede
gentilmente que atletas sem inscrição não compareçam, pois
não há como dimensionar os serviços e o consumo excessivo
pode gerar a falta de serviços e
hidratação para os inscritos. E
destaca que essas dinâmicas estão sendo implantadas para melhor atender aos atletas inscritos
oficialmente.
A infraestrutura do evento é
dimensionada para o número
oficial de inscritos, cerca de
30 mil, não contemplando serviços a atletas sem inscrição
(“pipocas”). Serão sete postos
de água, um a mais que no ano
passado, com volume para atender somente aos inscritos.
Mais informações no site
www.saosilvestre.com.br

“A diferença entre o remédio
e o veneno é a dose”. A constatação do médico e físico suíço-alemão Paracelso data do século
XVI e continua atual. E para a comissão técnica do Vôlei Nestlé,
esta máxima é verdadeira. Por isso,
as atletas da equipe de Osasco seguirão com os treinos físicos entre as festas de Natal e Ano Novo,
porém, equilibrando trabalho e descanso. O objetivo é ter um elenco
com as ‘baterias recarregadas’ em
prol do melhor desempenho no retorno da Superliga em 2018. O próximo jogo de Tandara, Bia e cia.
será dia 9 de janeiro, no José Liberatti, contra o São Cristóvão
Saúde/São Caetano.
O preparador físico Marcelo
Vitorino explica que a programação individual das atletas será
mantido para manutenção da força muscular e resistência cardiovascular. “Elas trabalharão, em
média, duas horas por dia dentro
da periodização de cada uma. E
isso faz toda a diferença. Não
podemos esquecer que temos
atletas vindo de uma temporada emendada, ou seja, jogaram
a última Superliga, se apresentaram à seleção e depois voltaram para o clube para a nova
temporada praticamente sem
descanso. E esse período de festas é ótimo para ativarmos a recuperação física”, afirma o profissional, citando Bia, Tandara,
que defenderam o Brasil no primeiro semestre, Lorenne, no
sub-23, e Angela Leyva, com o
time peruano.
Tandara e Bia ajudaram a se-
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93ª Corrida de São Silvestre com Atletas do Vôlei Nestlé investem
mais destaques entre os estrangeiros em treino físico durante as festas
de fim de ano

Marcelo Vitorino no aquecimento das atletas
leção brasileira a ganhar os títulos do Grand Prix, sul-americano e a medalha de prata na Copa
dos Campeões. De volta ao Vôlei Nestlé, foram decisivas na
conquista do hexacampeonato
Paulista. “Quero aproveitar o período de festas de final de ano
para cuidar da parte física e descansar, porque 2017 foi um ano
gratificante, intenso, mas desgastante. Quero aproveitar também
para curtir minha filha e minha
família”, explica a oposta, que
também faturou prêmios individuais, sendo eleita a jogadora
mais valiosa (MVP) do sul-americano e a melhor oposta da Copa
dos Campeões.
Folga mesmo, as atletas do
Vôlei Nestlé terão apenas nas
vésperas e nos dias de Natal e Ano
Novo. Elas também manterão alimentação equilibrada durante o

período. “Tanto a orientação nutricional, bem como os testes
que nos permitem periodizar o
treinamento individualizado,
contam com o embasamento dos
exames e profissionais do
Sportslad”, atesta Vitorino.
Crescimento - O Vôlei Nestlé encerrou o calendário 2017
em alta. Conquistou seis pontos
em dois jogos pelo returno da
Superliga - 3 sets a 1 sobre Hinode Barueri e 3 a 0 contra Renata Valinhos Country - apresentando uma atuação coletiva consistente e bom volume de jogo.
A equipe de Osasco venceu
três partidas em sete dias. Além
dos dois resultados positivos
pela competição nacional, derrotou Barueri por 3 sets a 0 para
garantir vaga na semifinal da
Copa do Brasil, que será disputada em janeiro.

