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Mercado eleva estimativa do PIB
para 2017 e 2018
Mudar a Previdência é a “mais
importante reforma social do país”
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Meta dos brasileiros para 2018 é juntar
dinheiro, aponta pesquisa do SPC Brasil
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do, o país exportou US$ 67 bilhões a mais do que importou,
melhor resultado desde o início
da série histórica, em 1989.
O resultado está dentro das
estimativas do Ministério da

Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), que previa
que o superávit comercial ficaria entre US$ 65 bilhões e
US$ 70 bilhões no ano passado.
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Entram em vigor novas
coberturas mínimas de planos
de saúde
Entrou em vigor na terça-feira (2) a nova cobertura mínima
obrigatória dos planos de saúde

definida pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).
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Esporte

93ª Corrida de São Silvestre
tem balanço positivo
A Corrida Internacional de
São Silvestre realizou mais
uma edição, a de número 93.
Outra vez, a prova foi um sucesso, reunindo 30 mil corredores de 40 países, e fechando o ano esportivo nacional
em grande estilo. Positivo
também foi o balanço do Comitê Organizador para tentar
coibir a presença de atletas
não inscritos (“pipocas”),
como o controle de acesso e
dinâmicas que buscaram priorizar o atleta oficialmente inscrito.
Página 8

Bruno Soares e
Jamie Murray
vencem a primeira
partida de 2018
Bruno Soares e Jamie
Murray estrearam com vitória na primeira partida da
temporada 2018. Eles venceram na segunda-feira (01),
a dupla de Marcin Matko-

wski, da Polônia e de Aisam
ul Haq Qureshi, do Paquistão, de virada, por 3/6 7/
6(5) 10-5, salvando dois
match points, no ATP 250
de Doha.
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Etapa da Holanda é o
primeiro desafio do
Shimano comemora os
Brasil no vôlei de
resultados do ano em diversas
praia em 2018
93ª Corrida Internacional de São Silvestre

modalidades esportivas

Noite

Fonte: Climatempo

Foto/ Fabio Piva

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,25
Venda:
3,26
Turismo
Compra: 3,24
Venda:
3,44

EURO
Compra: 3,93
Venda:
3,93

OURO
Compra: 125,97
Venda: 144,90

exibido na terça-feira pela TV
Brasil, Moreira destaca que, apesar de o governo ter sido “acossado por uma trama de denúncias,
com o objetivo claro de desestabilizar e até de derrubar o próprio
presidente da República”, as dificuldades foram superadas e o movimento de geração de empregos
está sendo restabelecido. Página 5

Mario Veríssimo e Kennedi Sampaio

A sede da Shimano
Latin America no Brasil encerrou a temporada esportiva de
2017 com motivos de
sobra para comemorar
os resultados de seus
atletas nas diversas
modalidades envolvendo o ciclismo.
Fato é que, neste ano,
mais uma vez a marca
esteve com frequência
no pódio das principais competições realizadas no País e ainda
obteve destaque no exterior, em determinados momentos, com
alguns de seus representantes. Página 8
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Previsão do Tempo
Sexta: Chuvoso
durante o dia e a
noite

Brasil saiu da recessão em
prazo menor que projetado
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República,
Moreira Franco, afirma que o governo Michel Temer ingressa
2018 na certeza de que “tirou o
Brasil da recessão num prazo até
muito mais curto do que projetávamos”. Em entrevista exclusiva
para a edição especial do programa Nos Corredores do Poder,

Porto do Rio de Janeiro
A recuperação dos preços internacionais dos bens primários
e a safra recorde fizeram a balança comercial fechar 2017
com o melhor saldo positivo registrado até hoje. No ano passa-

PIB também melhorou, passou de 2,68%, no último levantamento, para 2,70% no
resultado apresentado nesta
terça-feira.
Já as estimativas para o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA),
indicador oficial que mede a
inflação, o mercado manteve
a inflação de 2017 em 2,78%.
Para 2018, também não
houve alteração em relação à
estimativa da semana passada, o IPCA, de acordo com a
expectativa do mercado, permanece em 3,96%. (Agencia
Brasil)

Valor do IPVA 2018 está
disponível para consulta na
Internet
Página 2
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Em comunicado de AnoNovo, o secretário-geral da
Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres,
disse que para 2018 não lançaria novamente um apelo à paz
no mundo, como fez em 2017,
quando iniciou seu mandato,
porque “infelizmente o mundo
seguiu, em grande medida, o
caminho inverso”.
Para 2018, a mensagem de
Guterres é um alerta para o aumento da desigualdade, dos nacionalismos e da xenofobia no
planeta. Ele pediu união dos povos, apontando esse como o
único caminho para solucionar
conflitos que se aprofundaram
no último ano. “A ansiedade
global relacionada com as armas nucleares atingiu o seu
pico desde a Guerra Fria. As
mudanças climáticas avançam
mais rapidamente do que os
nossos esforços para enfrentálas”, destacou.
Por último, ele fez um apelo aos líderes mundiais para
que assumam um compromisso de Ano-Novo. “Estreitem
laços. Lancem pontes. Reconstruam a confiança reunindo as
pessoas em torno de objetivos
comuns. A união é o caminho.
O nosso futuro depende dela.”
(Agencia Brasil)

Balança comercial fecha
2017 com saldo de US$ 67 bi,
maior resultado da história
Foto/Agencia Brasil

Em
mensagem
para 2018,
secretáriogeral da
ONU
pede
união dos
povos

Os especialistas ouvidos
pelo boletim Focus, do Banco
Central (BC), em sua pesquisa semanal, elevaram as projeções para o crescimento da
economia brasileira em 2017
e em 2018.
De acordo com as estimativas divulgadas na terça-feira
(2) pelo BC, o Produto Interno Bruto (PIB – soma de todas riquezas do país) deverá
apresentar crescimento de 1%
em 2017. No levantamento da
semana passada, a estimativa
era de 0,98%.
Para 2018, a expectativa
do mercado em relação ao

Duda (esq) e Ágatha
As duplas brasileiras de vôlei de praia acabaram de comemorar a virada do ano e já estão
prontas para o primeiro desafio
de 2018. A etapa quatro estrelas
de Haia, na Holanda, acontece de

quarta-feira (03) a domingo
(07), e contará com seis duplas
brasileiras. Os jogos serão em
quadra coberta e climatizada
por conta do inverno europeu.
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Valor do IPVA 2018 está disponível
para consulta na Internet
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â M A RA ( S P )
Em 2018 o vereador Milton Leite (DEM) vai ter a tv Cultura com a Fundação Padre Anchieta comandando sua tv Câmara de São Paulo. A imagem de Leite ajudará na reeleição
dos 2 filhos: Miltinho na Assembleia (SP) e Alexandre na Câmara Federal [ambos DEM].
P R E F E I TU R A ( S P )
Em 2018, João Doria (PSDB) diz que vai 'prefeitar' até o
final do mandato [2020], sem dizer que em nenhuma hipótese
pode aceitar o desafio pra concorrer ao governo (SP). Após
os desgastes enquanto Presidenciável em 2017, Doria só vai
se arriscar se for pra faturar.
ASSEMBLEIA (SP)
Em 2018 deputados dos partidos que estarão com o governador Alckmin [agora presidente do PSDB e candidato pra Presidência] e num palanque de 2º turno com o vice-governador
França [dono paulista do PSB]
devem reeleger-se ou eleger-se à Câmara Federal.
GOVERNO (SP)
Em 2018 o presidente do PSDB e candidato Presidenciável Alckmin terá missões quase impossíveis: fazer FHC seu
eleitor e avalista de que sua candidatura [de centro] juntará o
DEM e o PMDB contra as que um dia foram extremas de esquerdas ou de direitas.
CONGRESSO
Em 2018, a maioria dos deputados federais [70 pelo Estado de São Paulo] e os 2 senadores [eleitos em 2010] dos 3
pelo Estado de São Paulo tentarão a reeleição. Alguns vão
mudar de partido [via 'janela da infidelidade' até início de abril]
pra terem mais chances.
PRESIDÊNCIA
Em 2018, Michel Temer 'profetiza' ao dizer que no tempo
do MDB [nome que o seu PMDB resgatou] quase ninguém fazia 'xixi fora da pichorra'. O MDB, Movimento Democrático
Brasileiro, rolou de outubro 1965 até junho 1981, quando a
Justiça Eleitoral registrou o PMDB.
J U S T I ÇA S
Em 2018 a revista Justiça & Poder [extinta em 2001 com
o fim da Editora Século Dourado] faria 20 anos como a mais
revolucionária publicação na área do Direito brasileiro. Nossos leitores [Judiciário, MP e OAB] liam nela nossa versão
mensal desta coluna diária de política.
PAR T I D O S
Em 2018 o PT completará 37 anos, sendo 13 [número da
legenda] na Presidência da República, com Lula e com Dilma
[eleita e reeleita por ele]. No próximo dia 24 a Justiça Federal
[Paraná com o juiz Sérgio Moro] vai condená-lo novamente
[via Operação Lava Jato ...
POLÍTICOS
... por crimes cometidos durante seu mandato]. A partir do
dia 25 [data da fundação da vila de São Paulo], Lula pode começar a levar o partido [no qual ainda é o dono] ou pra votar
em quem for 'ungido' por ele, ou num 2º turno em Ciro, agora
no PDT do falecido Brizola.
H I S T Ó R IA S
Em 2018 podem começar a desaparecer os partidos que
não atingirem votações e cláusulas percentuais de desempenho. Pra sobreviverem, donos e sócios majoritários dos que
tenham pelo menos 5 anos de registro na Justiça Eleitoral
podem fazer fusão ou incorporação.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO assina esta coluna de política
[diária desde 1993]. Ela foi se tornando referência na imprensa e uma via das liberdades possíveis. Ele está dirigente na
Associação dos Cronistas de Política de São Paulo [Brasil].
Na Internet foi uma das pioneiras [desde 1996].
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Os proprietários de automóveis registrados no Estado de
São Paulo já podem conferir o
valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores
(IPVA) na rede bancária ou pela
Internet, por meio do número do
Renavam e da placa do veículo.
Para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus,
motos e similares, o vencimento começa em 9 de janeiro. Os
contribuintes podem pagar o
IPVA 2018 em cota única, com
desconto, ou parcelar o tributo
em três vezes (nos meses de janeiro, fevereiro e março), de
acordo com o final da placa do
veículo.
Também é possível quitar o
imposto no mês de fevereiro,
sem desconto, de acordo com a
tabela de vencimentos. O prêmio do seguro obrigatório

DPVAT deve ser recolhido de
forma integral junto com a primeira parcela do IPVA ou com a
cota única.
Licenciamento
Cada vez mais, o Governo de
São Paulo tem adotado os meios eletrônicos para a prestação
de serviços públicos, o que facilita a vida do cidadão, que não
precisa se deslocar e pegar filas
para atualizar um documento.
No caso do licenciamento
de veículos, por exemplo, não é
necessário ir às unidades do
Detran.SP ou imprimir boleto
para fazer o pagamento. Basta informar o número do Renavam ao
caixa bancário ou selecionar
essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias
(bem como no Internet
Banking).
Para receber o documento

em casa, o cidadão paga R$ 11 a
mais pela postagem dos Correios. Neste caso, o documento é
emitido automaticamente e a
entrega é realizada em até sete
dias úteis no endereço de registro do veículo, por isso é importante estar com o cadastro atualizado no órgão.
Quem preferir solicitar e retirar o documento pessoalmente, é só ir até um posto Poupatempo ou unidade do Detran.SP
da cidade onde o veículo está registrado, com o comprovante de
pagamento e a identidade. Independentemente do último número da placa, o motorista que desejar pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o
pagamento junto com o recolhimento do IPVA.
Poupatempo
O Poupatempo é um progra-

ma do Governo do Estado, executado pela Diretoria de Serviços ao Cidadão da Prodesp –
Tecnologia da Informação. Desde a inauguração do primeiro
posto, em 1997, a iniciativa já
prestou cerca de 580 milhões de
atendimentos e conta com 71
unidades fixas, em todas as regiões administrativas do Estado,
além de um posto móvel. Juntas,
todas as unidades atendem cerca de 190 mil cidadãos por dia.
Em 2017, o Poupatempo foi
eleito pelo terceiro ano consecutivo o ‘melhor serviço público de São Paulo’ pelo Instituto
Datafolha. A Prodesp, que administra o Poupatempo desde a criação, foi eleita em 2016 a ‘melhor indústria digital do Brasil’,
no ranking “Melhores & Maiores”, da revista Exame. (Agencia
Brasil)

Operação Sacoleiro apreende
69 veículos clandestinos
em São Paulo
Uma ação especial da Agência de Transporte do Estado de
São Paulo (Artesp) apreendeu 69
veículos clandestinos de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros no fim do ano. Batizada de Operação Sacoleiro, a
ação foi realizada entre 6 de novembro e 22 de dezembro para
combater o transporte ilegal de
passageiros para fazer compras
em São Paulo. No total, 1.086
veículos foram fiscalizados.
A fiscalização ocorreu em
14 diferentes pontos das rodo-

vias Raposo Tavares, Castelo
Branco, Washington Luiz,
Anhanguera, Bandeirantes e Raimundo Antunes Soares, abrangendo 12 municípios. Os 69 veículos apreendidos trafegavam
sem a licença exigida para o
transporte de passageiros no estado de São Paulo.
De acordo com a Artesp, há
921 empresas cadastradas para
o serviço de viagens intermunicipais rodoviárias em todo o
estado para fins de trabalho,
lazer ou estudos. “A escolha de

uma empresa que opera dentro
da legalidade é fundamental
para a segurança dos usuários.
O serviço irregular oferece
inúmeros riscos aos passageiros, uma vez que o veículo não
é vistoriado para este fim, não
há garantia de que o motorista
seja habilitado para atuar no
transporte coletivo e, em caso
de acidente, não há seguro específico para os passageiros”,
alerta a agência.
Entre janeiro e novembro do
ano passado, a Artesp fiscalizou

18.636 veículos nas rodovias
paulistas, dos quais 1.306 foram
apreendidos por fazer transporte clandestino de passageiros.
Consulta
A recomendação da agência
aos passageiros é que consultem
os dados das empresas antes de
realizar uma viagem de fretamento intermunicipal. No site da
Artesp é possível saber se a empresa é regulamentada informando a placa do veículo ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Acidentes nas estradas paulistas
deixam 17 mortos durante o
feriado do Ano-Novo
Entre a 0h do dia 29 de dezembro e as 23h59 de segundafeira (1º), aconteceram 604 acidentes nas estradas paulistas,
sendo 380 sem vítimas e 224
com vítimas. No total, 17 pessoas morreram, 60 ficaram gravemente feridas e 295 tiveram
ferimentos leves. Os dados são
do Comando de Policiamento
Rodoviário (CPRv) em sistema
de contagem feita em parceria
com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) e
Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).
A Polícia Rodoviária informou que não fez o comparativo
com o mesmo período do ano
passado porque, na virada de
2016 para 2017, o feriado caiu
em um domingo. Segundo a corporação, a maioria dos acidentes poderia ter sido evitada, porque grande parte das ocorrências foi causada por atos de imprudência, negligência ou imperícia
dos condutores ou pedestres.

Das 17 mortes, três foram de
pessoas atropeladas enquanto
tentavam atravessar as rodovias.
Sete pessoas morreram em colisões motivadas por ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade. De um total de 16.862
autuações, 1.873 ocorreram por
ultrapassagens feitas na contramão. Além disso, 20 mil veículos circulando com excesso de
velocidade foram flagrados por
meio de imagens de radar.
Os casos de motoristas dirigindo sob o efeito de álcool ou
de drogas resultaram em 389
autuações. Um total de 4,4 mil
motoristas foram submetidos ao
teste do bafômetro, dos quais dez
acabaram autuados pelo crime
de embriaguez ao volante.
Durante a Operação AnoNovo, também foram recolhidos
1.116 documentos de veículos e
apreendidas 745 carteiras de habilitação. Além disso, 123 veículos foram removidos aos pátios. Foram ainda apreendidos

313 quilos de drogas ilícitas e
presas 38 pessoas, entre as quais
quatro procuradas pela Justiça.
As abordagens possibilitaram a
recuperação de 15 veículos roubados.
Rodovias Anhanguera e Bandeirantes
No Sistema AnhangueraBandeirantes, foram registrados
100 acidentes durante a operação, quase o dobro do número
da virada de 2016 para 2017
(56). De acordo com o balanço
da concessionária AutoBAn, o
número de feridos também aumentou, passando de 35 para 63,
mas não houve nenhuma morte.
No mesmo período de um ano
atrás, um dos acidentes deixou
um morto.
No total, circularam 525 mil
veículos tanto rumo ao interior
paulista quanto em direção à cidade de São Paulo, um pouco
abaixo do total da virada anterior (561 mil).
Corredor Ayrton Senna/Car-

valho Pinto
Nos quatro pedágios do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto passaram 735 mil veículos,
sendo 398 mil em direção ao
Alto Tietê, Vale do Paraíba, Litoral Norte e às cidades de Campos do Jordão e do Rio de Janeiro. O restante seguiu no sentido
São Paulo. A concessionária Ecopistas informou que ocorreram
20 acidentes com seis pessoas
feridas levemente e duas com ferimentos moderados.
Movimento no caminho
das praias
A concessionária Ecovias registrou a descida de mais de 684
mil veículos pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, a caminho das
praias do litoral paulista entre a
0h de terça-feira (26) até o início da madrugada de terça-feira
(2) . Em sentido oposto, subiram
a serra 461 mil veículos. Durante esse período ocorreram 160
acidentes com 27 feridos e uma
morte. (Agencia Brasil)

Operação Chuvas de Verão alerta
para o risco de tempestades
Enfim ele chegou, o verão!
E com ele as tempestades muito comuns nessa estação do ano.
Por isso, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o
perigo das chuvas fortes acompanhadas de raios.
Você sabia, por exemplo, que
a descarga elétrica de um raio
corresponde a cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico? Para alertar sobre
esse perigo e com o objetivo de
proteger a população dos raios,
o Governo do Estado realiza a
#PrevineSP, uma campanha de
prevenção que integra a Operação Chuvas de Verão .
Confira abaixo as orientações da Defesa Civil do Estado
de São Paulo para se proteger
dos raios durante as tempestades:
– Evite lugares abertos,

como estacionamentos, praias e
campos de futebol;
– Abrigue-se em casa, edifício ou em instalação subterrânea
como metrô;
– Não permaneça em rio,
mar, lago ou piscina;
– Se estiver no carro, mantenha os vidros fechados, sem
contato com as partes metálicas
do veículo;
– Caso não encontre um
abrigo por perto, fique agachado com os pés juntos, curvado
para frente, colocando as mãos
nos joelhos e a cabeça entre eles
até a tempestade passar;
– Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas
d’água, bem como de objetos
metálicos grandes e expostos,
como tratores, escadas e cercas
de arame;

– Evite soltar pipas, carregar
objetos, como canos e varas de
pesca e andar de bicicleta, motocicleta ou a cavalo;
– Mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede
elétrica, como TVs, geladeiras e
fogões;
– Evite o uso de telefone, a
menos que seja sem fio ou celular;
– Fique afastado de janelas,
tomadas, torneiras e canos elétricos;
– Evite tomar banho durante
a tempestade.
No Portal da Defesa Civil
também é possível acompanhar
dois boletins diários sobre as
condições climáticas no Estado,
emitidos às 6h e 18h, além de
alertas sobre as regiões de maior risco, elaborados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas

do Estado (IPT), além de boletins meteorológicos e outros
serviços disponíveis. O cidadão
ainda tem acesso a cartilhas, que
orientam o que fazer em situações de emergência e de desastres.
Operação Chuvas de Verão
São Paulo deu início no dia
1º de dezembro à Operação Chuvas de Verão, que tem como objetivo a preservação de vidas e a
redução de danos humanos, materiais e ambientais, principalmente no período de chuvas que
se aproxima. Com vigor até o dia
31 de março de 2018, a ação vai
englobar os Planos Preventivos
da Defesa Civil, o PPDC, específicos para escorregamentos e
inundações, com o objetivo de
prevenir e aliviar os impactos
associados aos eventos típicos
do período chuvoso.
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Balança comercial fecha 2017
com saldo de US$ 67 bilhões
A recuperação dos preços
internacionais dos bens primários e a safra recorde fizeram a
balança comercial fechar 2017
com o melhor saldo positivo registrado até hoje. No ano passado, o país exportou US$ 67 bilhões a mais do que importou,
melhor resultado desde o início
da série histórica, em 1989.
O resultado está dentro das
estimativas do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (MDIC), que previa que
o superávit comercial ficaria
entre US$ 65 bilhões e US$ 70
bilhões no ano passado. Apenas
em dezembro, a balança fechou
com saldo positivo de US$ 4,99
bilhões.
As exportações totalizaram
US$ 217,7 bilhões em 2017,

com alta de 18,5% sobre 2016
pela média diária, o primeiro
crescimento após cinco anos. A
alta do ano passado, no entanto,
foi insuficiente para retomar o
recorde de exportações registrado em 2011, quando as vendas
externas tinham somado US$
256 bilhões.
As vendas de produtos básicos cresceram 28,7% no ano
passado pelo critério da média
diária. As exportações de produtos semimanufaturados subiram
13,3%, e as vendas de produtos
industrializados aumentaram
9,4%, também pela média diária.
Em 2017, os preços médios das mercadorias exportadas
subiu 10,1%, beneficiado pela
valorização das commodities
(bens primários com cotação

internacional). Os destaques foram minério de ferro, com alta
de preços de 40,9%, semimanufaturados de ferro e aço (34,3%)
e petróleo bruto (32,2%).
O volume exportado aumentou 7,6% em 2017, impulsionado tanto pela recuperação da indústria como pela safra recorde
do ano passado. Os principais
destaques foram automóveis de
passageiros (44,6%), milho em
grão (35%) e soja em grão
(33,2%).
Importações
O reaquecimento da economia também fez as importações
subirem no ano passado. As compras do exterior somaram US$
150,7 bilhões em 2017, com alta
de 10,5% sobre 2016 pela média diária, o primeiro crescimen-

to após três anos. As importações
de combustíveis e lubrificantes
aumentaram 42,8%. As compras
de bens intermediários e de consumo subiram 11,2% e 7,9%, respectivamente. Somente as importações de bens de capital (máquinas e equipamentos usados na
produção) caíram 11,4% em
2017.
“Em 2016, as exportações tinham caído 3,5% e as importações tinham caído 20%. No ano
passado, houve uma diferença
brutal, com crescimento das exportações e também das importações. Os economistas leem esses dados como sinal da recuperação da economia brasileira”,
disse o ministro da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços,
Marcos Pereira. (Agencia Brasil)

Meta dos brasileiros para 2018 é juntar
dinheiro, aponta pesquisa do SPC Brasil
A grande meta dos brasileiros para 2018 é juntar dinheiro, diz pesquisa do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL). Quase metade dos brasileiros entrevistados na pesquisa (45%) disse que pretende juntar dinheiro este ano ou
sair do vermelho (27%).
Mais da metade dos brasileiros entrevistados (54% do total) disse ainda estar mais otimista com o cenário econômico para este ano e 58% acreditam que sua vida financeira será
melhor. Apesar disso, a nota
média dada pelo brasileiro para
sua expectativa da economia,
entre 1 e 10, foi 5,7. A pesquisa
mostra que 13% acreditam que
a situação da economia vai pio-

rar em 2018 e 19% acham que
o cenário econômico este ano
será igual ao de 2017.
Para o presidente do SPC
Brasil, Roque Pellizzaro, a insegurança de parte dos brasileiros pode ser explicada por uma
combinação de fatores. “De um
lado, o cenário de incerteza em
relação a eleição presidencial
que se aproxima, com alto grau
de imprevisibilidade e que também afeta a percepção do mercado; do outro, a lentidão do
país para superar os obstáculos
que impedem a retomada da atividade econômica, situação
agravada pelos níveis de desemprego ainda elevados”, explicou.
Entre os principais medos
para 2018 estão problemas de
saúde (40%), ser vítima de vio-

lência ou de assalto (32%) e
não conseguir pagar as dívidas
(31%). Já o maior problema do
país a ser resolvido neste novo
ano está a corrupção, que foi
lembrada por 86% do total dos
entrevistados, seguida pela crise econômica (61%), a violência (58%), a saúde (47%), a
educação (41%) e o desemprego (37%).
2017
Para a maioria dos brasileiros, a vida financeira piorou em
2017 (apontada por 55% dos
entrevistados). Segundo a pesquisa, 85% tiveram que fazer
cortes ou ajustes no orçamento
no ano passado, cortando principalmente as refeições fora de
casa (63%), a compra de itens
de vestuário, calçados e acessórios (56%) e os itens supérflu-

os de supermercado (49%).
Pela estimativa do SPC Brasil, 59,9 milhões de pessoas tiveram seu nome negativado no
ano passado. Entre os consumidores que ficaram com o nome
sujo ao longo de 2017 (17%),
81% possuem parcelas no cartão de crédito pendentes, 69%
estão com dívidas vencidas no
cartão de lojas e 67% com parcelas pendentes em carnês ou
boletos. Em média, o valor total da dívida em atraso somou
R$ 3.902.
E 74% disseram ainda que
conseguiram realizar pelo menos um projeto esperado para
2017, sendo que entre as metas
estiveram o cuidado com a saúde (24%), ter mais tempo livre
(15%) e poupar dinheiro
(13%). (Agencia Brasil)

Preços dos alimentos puxam
inflação na última semana de 2017
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), fechou o ano de 2017
com inflação de 3,23%. A taxa é
menor que a de 2016, quando
fechou com inflação de 6,18%.
O IPC-S é medido semanalmente pela FGV em sete capitais: São Paulo, Rio de Janeiro,

Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre.
Em dezembro, o IPC-S registrou inflação de 0,21%, abaixo do 0,36% de novembro. Das
oito classes de despesa que
compõem o índice, a alimentação foi a que teve a maior alta da
taxa, ao passar de uma deflação
(queda de preços) de 0,26% em

novembro para uma inflação de
0,27% no mês seguinte.
Também tiveram aumento da
taxa de novembro para dezembro
as classes de despesa vestuário
(ao passar de 0,01% para
0,11%), saúde e cuidados pessoais (de 0,39% para 0,45%) e educação, leitura e recreação (de
0,33% para 0,37%).

No entanto, o custo com habitação em dezembro recuou
0,33%, depois de uma alta de preços de 0,77% em novembro. Também tiveram recuo na taxa de inflação os segmentos de transportes (de 0,80% para 0,78%), despesas diversas (de 0,08% para
0,21%) e comunicação (de 0,40%
para -0,07%). (Agencia Brasil)

Depois de registrar o superávit recorde de US$ 67 bilhões
em 2017, a balança comercial
(diferença entre exportações e
importações) deverá fechar
2018 com resultado positivo em
torno de US$ 50 bilhões, disse
na terça-feira (2) o secretário de
Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Abrão
Neto. Ele ressaltou que esse saldo garantiria o segundo maior
superávit da história.
De acordo com Abrão Neto,
tanto as exportações como as
importações tendem a crescer
neste ano. Ele não forneceu valores, mas disse que as vendas e
as compras do exterior deverão
encerrar 2018 no maior valor
desde 2015. O superávit comercial, no entanto, diminuirá porque as compras do exterior tendem a crescer em ritmo maior
que as vendas, por causa da recuperação do consumo das famílias e dos investimentos das
empresas.
Em relação às exportações,
o secretário citou o crescimento previsto de 11,5% na produção nacional de petróleo e de
10,6% na fabricação de veículos
como fatores que impulsionarão
a balança comercial brasileira
em 2018. Apesar da queda esperada de 5% na safra de grãos este
ano, os embarques de produtos
agrícolas para o exterior deverão manter-se porque o estoque
de grãos no país está no maior
nível em cinco anos, suficiente

Foto/Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Br

Ministério estima em US$ 50
bilhões superávit da balança
comercial em 2018

Abrão Neto, apresenta os dados da balança comercial
para atender à demanda.
Em relação aos preços, ele disEm 2017, os preços médios se que não há indicação de varidas exportações subiram 10,6%; ações significativas nos preços
e os volumes, 7,6%. Para este internacionais este ano.
ano, Abrão Neto disse que as proMercados
jeções para os preços das comEm 2017, o desempenho de
modities (bens agrícolas com diversos mercados estrangeiros
cotação internacional) estão contribuiu para o superávit recormistas. Em relação aos produtos de da balança comercial. As exminerais, ele disse que a estima- portações aumentaram 35,3%
tiva para a cotação internacional para a China, principal parceiro
do petróleo é de estabilidade por comercial do Brasil; 12,3% para
causa da prorrogação do acordo os Estados Unidos, segundo maida Organização dos Países Ex- or parceiro, e 32,4% para a Arportadores de Petróleo (Opep). gentina, puxada pela venda de veEle, no entanto, espera uma re- ículos. Para este ano, Abrão Neto
tração no preço do minério de disse que o desempenho da ecoferro, cujo preço subiu 40,9% nomia internacional favorece o
no ano passado.
crescimento das exportações.
Sobre as commodities agrí“O FMI [Fundo Monetário
colas, o secretário disse que o Internacional] prevê crescimenMDIC projeta manutenção do to de 3,7% para a economia
volume de grãos exportado por mundial este ano. A China crescausa dos estoques reguladores. cerá 6,5%; os Estados Unidos,

2,3%; a Argentina, 2,5%; a zona
do euro, 1,9%, e a América Latina e o Caribe, também 1,9%. A
Organização Mundial do Comércio projeta alta de 3,2% no
volume de comércio internacional.”
Acordos
O secretário de Comércio
Exterior ressaltou que a entrada
em vigor de acordos comerciais
também impulsionará as vendas
externas do país em 2018. Ele
mencionou o acordo automotivo com a Colômbia, que permite o embarque de até 25 mil veículos brasileiros por ano sem
cobrança de tarifas, e o acordo
de livre comércio com o Egito.
Em relação ao câmbio, ele lembrou que o boletim Focus – pesquisa do Banco Central com instituições financeiras – projeta
cotação média do dólar de R$
3,31 para este ano, próximo da
estabilidade.
Abrão Neto citou ainda a
desburocratização como fator
que facilitará o comércio do
Brasil com outros países este
ano. A partir de julho, todas as
exportações serão feitas por
meio do Portal Único de Comércio Exterior, que requer
menos documentos e procedimentos formais. Ao longo de
2018, será adotado um novo sistema de importações, com menos burocracia. “Esperamos ganhos na corrente de comércio
[soma das exportações e importações] com esse novo modelo”,
declarou. (Agencia Brasil)

Preços da gasolina e
do diesel terão a
primeira variação de
2018 a partir de hoje
O preço da gasolina comercializada nas refinarias
terá uma redução de 0,1%
nesta quarta-feira (3), de
acordo com informação divulgada pela Petrobras. O diesel, por sua vez, terá um aumento de 0,6%. É a primeira
variação de preço dos dois
combustíveis em 2018. A última oscilação ocorreu no
sábado (30 de dezembro),
quando a gasolina aumentou
1,9% e o diesel 0,4%.
As variações de preço fazem parte do modelo de reajustes frequentes praticados
pela Petrobras, “em busca de
convergência no curto prazo
com a paridade do mercado in-

ternacional”, segundo a estatal.
“Analisamos nossa participação no mercado interno e
avaliamos frequentemente se
haverá manutenção, redução ou
aumento nos preços praticados
nas refinarias. Sendo assim, os
ajustes nos preços podem ser
realizados a qualquer momento, inclusive diariamente”,
acrescenta a empresa.
O preço final ao consumidor, nas bombas, dependerá de
cada empresa revendedora e
dos próprios postos de combustíveis. O histórico das últimas variações praticadas pela
Petrobras está disponível na
página da estatal na internet.
(Agencia Brasil)

Confiança do
empresário fecha 2017
em alta, diz FGV
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), encerrou
2017 com um aumento de 1,2
ponto em dezembro, na comparação com novembro. Acumulando seis meses consecutivos
de alta, o indicador atingiu 93,1
pontos, o maior nível desde abril
de 2014 (95,7 pontos).
Segundo o economista da
FGV Aloisio Campelo Jr., o ano
terminou com uma melhora da
percepção dos empresários sobre a situação atual dos negócios e com a retomada do otimismo. A expectativa é que a confiança continue avançando nos
próximos meses, apesar de níveis ainda elevados de incerteza
política, segundo Campelo Jr.
O Índice de Expectativas, que
mede a confiança em relação ao
futuro, subiu 1,4 ponto, alcançando 101,3 pontos e ultrapas-

sando, pela primeira vez desde
novembro de 2013, a barreira
dos 100 pontos. O Índice da Situação Atual, que avalia a situação presente, subiu 0,9 ponto e
chegou a 87,6 pontos, maior nível desde setembro de 2014
(88,1 pontos).
A confiança avançou nos quatro setores que integram o indicador. A maior contribuição para
a alta do índice em dezembro foi
dada pelo setor de Serviços (0,5
ponto), seguido pelos setores da
Indústria e do Comércio (0,3
ponto, cada) e da Construção
(0,1 ponto).
Em dezembro, a confiança
aumentou em 67% dos 49 segmentos pesquisados pela FGV.
Para a edição de dezembro de
2017, foram coletadas informações de 4.918 empresas entre 1º
e 26 de dezembro. (Agencia
Brasil)

Caixa retoma
financiamento
habitacional Pró-Cotista
A Caixa Econômica Federal
retomou na terça-feira (2) a linha de financiamento habitacional Pró-Cotista, destinada à compra de imóveis a juros baixos por
trabalhadores que têm conta vinculada ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Também será elevado de 50% para
70% o limite de financiamento
para imóveis usados.
O valor disponibilizado para
a linha este ano é de R$ 4 bilhões. No ano passado, o recurso disponível foi de R$ 6,1 bilhões. O Pró-Cotista é uma linha de crédito imobiliário mais
barata com taxa de juros que variam de 8,85% ao ano a 7,85%
ao ano para clientes com débito
em conta ou conta salário na
Caixa. A taxa só não é inferior à
do programa Minha Casa, Minha
Vida.
A linha Pró-Cotista havia

sido suspensa em junho do ano
passado após todo o recurso disponibilizado para 2017 ter sido
utilizado. Foi também no ano
passado que o banco reduziu
para 50% do valor do imóvel
usado o limite máximo de financiamento. Até então, era possível financiar 60% ou 70% do
montante dependendo do tipo de
linha de crédito contratada.
O financiamento pela linha
Pró-Cotista pode ser contratado
por trabalhadores com pelo menos 36 meses de vínculo com o
FGTS ou saldo em conta vinculada de pelo menos 10% do valor da avaliação do imóvel. Quem
quiser obter o financiamento também não pode ser proprietário de
imóvel no município onde mora
ou trabalha, nem ter financiamento no Sistema Financeiro da Habitação em qualquer parte do país.
(Agencia Brasil)

Vendas de material de
construção crescem
6% em 2017
As vendas de material de
construção no varejo cresceram
6% em 2017 na comparação
com o ano anterior, segundo pesquisa da Associação Nacional
dos Comerciantes de Material de
Construção (Anamaco). O faturamento anual do setor ficou em
R$ 114,5 bilhões.
Segundo o presidente da associação, Cláudio Conz, este foi
um ano de recuperação, mas com
percalços. A expectativa da Anamaco é que o setor cresça 8,5%
em 2018, influenciado pela redução da taxa de juros, da inflação

e pelo aumento do emprego.
Em dezembro, as vendas de
material de construção cresceram 1% em relação a novembro.
O mesmo percentual foi observado na comparação com dezembro de 2016.
Na análise por categorias, as
vendas de tintas tiveram crescimento de 8% em dezembro na
comparação com novembro. As
vendas de cimento cresceram
2% no período; as de revestimento cerâmico caíram 4% e as de
telhas de fibrocimento tiveram
queda de 3%. (Agencia Brasil)
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Mudar a Previdência é a “mais
importante reforma social do país”
STF arquiva pedido para
suspender liminar que
autoriza remanejar
recursos no RN
A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, arquivou na
terça-feira (2) o pedido da Procuradoria-Geral da República
(PGR) para suspender uma decisão da Justiça do Rio Grande
do Norte que permitiu o remanejamento de R$ 225 milhões
em verbas federais destinadas
à saúde para o pagamento de
salários atrasados de servidores locais da segurança pública, entre eles policiais militares e civis.
No despacho, a ministra entendeu que o caso já foi solucionado por meio de uma decisão da Justiça Federal, que
suspendeu a liberação dos recursos. O juiz Eduardo Dantas,
da 14ª Vara Federal do Rio
Grande do Norte, suspendeu a
liminar alegando que a medida

seria uma afronta aos direitos
dos cidadãos de ter acesso a
serviços de saúde.
A liminar autorizando o remanejamento dos recursos foi
concedida no dia 30 de dezembro pelo desembargador Cornélio Alves, do TJ-RN, a partir
de um mandado de segurança
coletivo protocolado por associações de classe dos servidores da segurança.
Ao decidir a questão, o magistrado levou em conta o caos
provocado no estado pela greve de policiais estaduais em
função do atraso nos salários.
Para tentar conter a onda de
roubos e furtos nas últimas semanas, foram enviados ao Rio
Grande do Norte 2,8 mil homens das Forças Armadas para
fazer o policiamento das cidades. (Agencia Brasil)

Mais de 500 motoristas
são pegos embriagados
no Rio nas festas de
fim de ano
Agentes da Operação Lei
Seca abordaram, no Rio de Janeiro, 9.360 motoristas durante
as festas de Natal e Ano-Novo.
Destes, 521 foram pegos embriagados, tiveram a habilitação recolhida e terão o direito de dirigir suspenso por um ano, além
de responderem administrativa e
criminalmente. Entre os dias 22
e 25 de dezembro e 29 de dezembro e 1° de janeiro, 1.630
condutores foram multados e
272 veículos foram rebocados.
De acordo com nota da Operação Lei Seca, no período do
Natal, 198 motoristas embriagados foram retirados das ruas,
enquanto no do réveillon foram
323. Segundo o coordenador da
Operação Lei Seca, tenente-coronel da Polícia Militar Marco
Andrade, as ações foram realizadas nas regiões do estado com
maior fluxo de pessoas e veículos durante as festas de fim de
ano.
“Apesar da mudança de comportamento que diariamente observamos através das ações da
Operação, algumas pessoas ainda insistem em beber e dirigir.

Nosso maior objetivo é retirar
estes motoristas de circulação
para garantir que as pessoas curtam as festas, mas que voltem em
segurança para suas casas”, diz a
nota da operação.
Nesse período, todo o efetivo da lei seca, que conta com
250 agentes, foi mobilizado.
Além das blitzes de fiscalização,
agentes de educação da operação realizaram um trabalho de
conscientização em pontos estratégicos da cidade, alertando a
população sobre os perigos da
mistura álcool e direção.
A Operação Lei Seca é uma
campanha educativa e de fiscalização, de caráter permanente,
lançada em março de 2009, pela
Secretaria de Estado de Governo. Desde então foram realizadas mais de 19 mil operações,
2.731.705 motoristas foram
abordados e foi comprovada a
alcoolemia em 180.285 pessoas. Neste período também foram
multados 510.633 motoristas,
99.126 veículos foram rebocados e 171.589 carteiras de habilitações foram recolhidas.
(Agencia Brasil)

STF nega liberdade a
deputado estadual
preso na Operação
Cadeia Velha
A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, negou na terça-feira (2) pedido de liberdade feito pela defesa do deputado estadual do Rio de Janeiro
Edson Albertassi, preso no ano
passado em função das investigações da Operação Cadeia
Velha, da Polícia Federal, que
investiga recebimento de propina em troca do favorecimento a empresas.
Na decisão, a ministra entendeu que outro pedido de liberdade feito pela defesa do
parlamentar está pendente de
julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que não
há justificativas plausíveis para
a concessão de liberdade de
forma liminar, durante o plan-

tão do Judiciário.
Albertassi e os deputados
estaduais Paulo Melo e Jorge
Picciani foram presos em novembro do ano passado sob a
acusação de participarem de
um suposto esquema criminoso contava com a participação
de agentes públicos dos poderes Executivo e do Legislativo
(inclusive do Tribunal de Contas do Estado - TCE) e de grandes empresários da construção
civil e do setor de transporte
do estado.
A defesa do deputado alegou no STF que a prisão foi decretada com base apenas nas
declarações do empresário
Marcelo Traça, um dos delatores do esquema de corrupção.
(Agencia Brasil)
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O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEMRJ), usou na terça-feira (2) as
redes sociais para voltar a defender a aprovação da reforma
da Previdência. Segundo Maia,
a reforma é importante para solucionar o desequilíbrio fiscal
do país e adiar a votação da proposta é “empurrar para o futuro
a urgência de uma agenda soci-

al que mude de fato a vida do
brasileiro”.
Em mensagens publicadas
no seu perfil no Twitter, o presidente da Câmara disse que a
mudança nas regras da aposentadoria é a “mais importante reforma social do país”.
O projeto da reforma, enviado pelo governo e alterado algumas vezes no Congresso para

deixar as mudanças menos duras, está previsto para ser votado pelos deputados no dia 19 de
fevereiro.
“Há uma urgência, sim, que
o Brasil volte a ser um país seguro para atrair investimentos.
Mas mais do que isso, aprovar
a reforma é a única forma de garantirmos que o aposentado, o
servidor público e o trabalhador

jovem irão receber suas aposentadorias num futuro próximo”,
escreveu Maia.
Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição,
a reforma da Previdência precisa ser aprovada duas vezes por
308 dos 513 deputados, antes
de ser analisada no Senado,
também em dois turnos. (Agencia Brasil)

AGU divulga cartilha sobre conduta
de agentes públicos nas eleições 2018
A Advocacia-Geral da
União (AGU) divulgou cartilha
com informações sobre os direitos e as normas que devem
orientar a atuação dos agentes
públicos nas eleições deste
ano. O objetivo é evitar a prática de atos ilícitos por agentes públicos, candidatos ou
não, e impedir o uso da máquina pública em favor de alguma
candidatura.
A cartilha traz orientações
específicas sobre condutas vedadas pela legislação eleitoral,
além de definir a melhor con-

duta ética a ser adotada durante
o período eleitoral. O guia tem
60 páginas e é dividido por temas, como a definição de agente público para fins de aplicação da legislação eleitoral, as
condições de elegibilidade e
inelegibilidade, os prazos de
desincompatibilização e a suspensão ou perda de direitos políticos.
Segundo a Lei 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições, já está proibida a distribuição gratuita de bens, valores
ou benefícios pela Administra-

ção Pública, exceto nos casos
de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei
e já em execução orçamentária
no exercício anterior.
A lei também estabelece que
programas sociais não poderão
ser executados por entidade nominalmente vinculada ou mantida por candidatos.
De acordo com as orientações, a participação em campanhas eleitorais é direito de todos, não sendo vedada a atuação
de agentes públicos, fora do ho-

rário de trabalho, em eventos de
campanha, “devendo observar,
no entanto, os limites impostos
pela legislação, bem como os
princípios éticos que regem a
Administração Pública”.
A cartilha da AGU tem 60
páginas e é dividida por temas,
como a definição de agente público para fins de aplicação da
legislação eleitoral, as condições de elegibilidade e inelegibilidade, os prazos de desincompatibilização e a suspensão
ou perda de direitos políticos.
(Agencia Brasil)

Unidades de Polícia Pacificadora
do Rio de Janeiro recuperaram
198 cargas em 2017
O patrulhamento nas áreas
de responsabilidade das Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs) encerrou 2017 com
1.360 presos, 419 menores
apreendidos e 250 armas recolhidas. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), o aumento durante
o ano dos casos de roubo de
cargas no Rio de Janeiro levou
a uma mudança no planejamento, para reprimir este tipo de

crime. Do início do ano passado até o domingo (31), foram
recuperadas 198 cargas. A região com o maior número de
recuperações foi a das áreas das
UPPs Vila Kennedy (com 47
recuperações), na zona oeste do
Rio, seguida da área do Complexo do Lins (46) e da Camarista/Méier (27), ambas na zona
norte da cidade.
Grande parte das cargas recuperadas pelas UPPs do Com-

plexo do Lins foi em 15 operações realizadas em dezembro,
segundo a coordenação. Além
disso, os policiais desarticularam um grande galpão para armazenagem de produtos roubados.
Detalhamento
A prisão de 1.360 pessoas
por diversos crimes ocorreu
após o trabalho de identificação
e captura de criminosos, que se
intensificou ao longo do ano.
Desse total, 421 eram foragi-

dos do sistema penitenciário.
Os 419 menores apreendidos
tinham envolvimento em práticas criminosas.
Em relação às 250 armas
apreendidas pelas UPPs, havia
fuzis, metralhadoras, escopetas, pistolas e revólveres e ainda 211 carregadores e 2412
munições. Também foram recolhidas 109 réplicas idênticas
de armas de fogo. (Agencia
Brasil)

Dodge quer que Supremo proíba
RN de usar recursos da saúde
para pagar salários
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu na terça-feira (2) ao Supremo Tribunal
Federal (STF) que suspenda uma
liminar (decisão provisória) concedida por um desembargador
plantonista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que
no último dia 30 autorizou o
estado a utilizar recursos da
saúde repassados pelo governo
federal para pagar o salário de
servidores. Devido ao recesso
no Judiciário, o caso será analisado pela presidente do Su-

premo, ministra Cármen Lúcia.
Pela decisão do desembargador Cornélio Lopes, o governo do estado ficou autorizado a
utilizar R$ 225 milhões de um
convênio com o governo federal na área da saúde para pagar
os salários de servidores do estado, que enfrenta uma paralisação de policiais civis e militares. O magistrado atendeu a pedido da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais
Militares e Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte.

Para Dodge, a medida é inconstitucional, sendo um desvio
de finalidade dos recursos. Ela
argumentou ainda que a Justiça
Estadual não teria competência
para decidir sobre a destinação
de verbas federais.
“Verbas federais transferidas
para uma finalidade específica
não podem ser utilizadas para
qualquer outra, muito menos
para pagamento de pessoal. No
caso em exame, verbas federais
destinadas no convênio para financiamento de ações e serviços

de saúde não podem financiar
folha de pagamento”, argumenta a procuradora-geral da República.
Raquel Dodge reconheceu a
situação de calamidade nas contas públicas do RN, com servidores do Executivo estadual ainda sem receber os salários de
novembro, dezembro e o décimo terceiro. Ela citou também
um “colapso nas forças de segurança pública” devido aos atrasos nos pagamentos. (Agencia
Brasil)

Entram em vigor novas coberturas
mínimas de planos de saúde
Entrou em vigor na terça-feira (2) a nova cobertura mínima
obrigatória dos planos de saúde
definida pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS),
que inclui 18 novos procedimentos, entre exames, terapias e cirurgias que atendem diferentes
especialidades, além da ampliação de cobertura para outros sete
procedimentos, englobando medicamentos orais contra o câncer. Entre as principais inclusões
e ampliações, a diretora adjunta
de Normas e Habilitação dos
Produtos da ANS, Carla de Figueiredo Soares, destacou a incorporação, pela primeira vez,
de um medicamento para tratamento da esclerose múltipla; a
disponibilização de oito medicamentos orais para combate a diversos tipos de câncer, entre os
quais os de pulmão, melanoma
e próstata; exame de tomografia
por emissão de pósitrons/tomografia computadorizada (PETCT) para diagnóstico de tumo-

res neuroendócrinos; e cirurgias laparoscópicas para tratamento de doenças ligadas ao sistema reprodutor feminino, como
câncer de ovário e tratamentos
para infertilidade.
Segundo Carla, todos os beneficiários de planos de saúde
novos, ou seja, aqueles contratados a partir da Lei nº 9.656 ou
adaptados a ela, têm assegurado
o direito às novas coberturas. Se
as operadoras negarem atendimento, a diretora recomenda que
o consumidor deve apresentar
reclamação à ANS. Para isso,
podem ser usados os canais de
atendimento Disque ANS, pelo
número gratuito 0800 701 9656;
a Central de Atendimento no portal da ANS (www.ans.gov.br); ou
o atendimento pessoal feito nos
12 núcleos presenciais que a
agência mantém no país. Os endereços podem ser consultados
no portal da ANS.
Atualização
A atualização do Rol de Pro-

cedimentos e Eventos em Saúde da ANS é feita a cada dois
anos. A diretora adjunta de Normas e Habilitação dos Produtos
disse que a revisão periódica da
cobertura mínima obrigatória é
importante para os beneficiários de planos de saúde de todo o
país. “A atualização do rol é um
avanço para os beneficiários de
planos de saúde, pois as tecnologias para tratamentos de doenças evoluem e, portanto, é preciso que a cobertura dos planos
de saúde acompanhe essa evolução tecnológica e que se comprove segura, eficaz e sustentável”. Esclareceu que os procedimentos incorporados são
aqueles nos quais os ganhos coletivos e os resultados clínicos
são mais relevantes para os pacientes. A inclusão de tecnologias é sempre precedida de avaliação criteriosa, disse.
A intenção da ANS é regulamentar os critérios para adoção
de novos procedimentos, com o

intuito de dar mais transparência ao tema. Atualmente, os princípios norteadores das revisões
são as avaliações de segurança e
efetividade dos procedimentos,
a disponibilidade de rede prestadora e os custos para o conjunto de beneficiários de planos
de saúde.
Para proceder à inclusão ou
exclusão de itens do rol, ou mesmo para alterar os critérios de
utilização dos procedimentos
listados, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade e
de acurácia, isto é, de precisão
das intervenções. “Desse modo,
os procedimentos incorporados
são aqueles nos quais os ganhos
e os resultados clínicos são mais
relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de avaliação de tecnologias em saúde”,
acrescentou Carla. (Agencia
Brasil)
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O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República,
Moreira Franco, afirma que o governo Michel Temer ingressa
2018 na certeza de que “tirou o
Brasil da recessão num prazo até
muito mais curto do que projetávamos”. Em entrevista exclusiva
para a edição especial do programa Nos Corredores do Poder,
exibido na terça-feira pela TV
Brasil, Moreira destaca que, apesar de o governo ter sido “acossado por uma trama de denúncias,
com o objetivo claro de desestabilizar e até de derrubar o próprio
presidente da República”, as dificuldades foram superadas e o movimento de geração de empregos
está sendo restabelecido.
“Ainda não temos todos os
empregos que achamos que temos que ter, mas vamos conseguir isto para que todos os brasileiros possam ter igualdade de
oportunidades e viver numa sociedade sem privilégios”, disse o
ministro. Ele lembrou que a situação de déficit permanente que
atinge tanto os Municípios,

como os Estados e a União, tem
na Previdência a grande responsável. E defendeu não só a reforma previdenciária, como
também a tributária, que serão
focos do governo neste 2018.
O ministro admitiu que existem grandes privilégios no país,
onde “muito poucos têm acesso a recursos financeiros, a crédito subsidiado, enquanto a
grande maioria sofre desesperadamente”. E defendeu a desburocratização dos processos
para facilitar a abertura de empresas e a geração de empregos.
“Nós temos que simplificar. Há
uma volúpia administrativa, fruto do espírito corporativo que
você dificulta a vida das pessoas. Se você leva 20 dias pra abrir
uma empresa, por que não abrir
em dois dias. Se você é uma pessoa séria, honesta, porque você
tem que provar que é séria e honesta?”, questionou o ministro.
Agora é Avançar
Moreira Franco disse na entrevista que, mesmo em um ano
mais curto em razão das elei-
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DISTRITO DE JD. SÃO LUÍS
OFICIAL - DRª EVANICE CALLADO RODRIGUES DOS SANTOS
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS E DAIANA CRUZ DOS SANTOS, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
NASCIDO EM ARACI - BA, AOS 14/05/1991, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE NAILTON MARTINS DOS SANTOS E DE VALDECI SANTANA
NASCIMENTO; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, ATENDENTE,
NASCIDA EM ARACI - BA, AOS 12/02/1990, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHA DE DEUSDETE DOS SANTOS E DE JOANA MARIA DA CRUZ.
RONEI VIEIRA DE ALENCAR E LUCI CORREIA SANTOS , SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, SEGURANÇA, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP,
AOS 03/11/1975, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO
DE NEUZON MIRANDA DE ALENCAR E DE LAURA VIEIRA DE ALENCAR; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, NASCIDA
EM SÃO PAULO - SP, AOS 27/02/1980, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE EVANGELISTA OLIVEIRA SANTOS E DE LAURITA CORREIA SANTOS.
JONATAS WILLIAM MACEDO DOS SANTOS E CAROLINA DA COSTA PINTO, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPACOTADOR, NASCIDO EM
SÃO PAULO - SP, AOS 23/07/1992, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS E DE EDNA MARIA MACEDO DOS
SANTOS; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR
ADMINISTRA TIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 26/02/1994, RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DORIVAL ANTONIO DE MORAES
PINTO E DE MARIA TERESA DA COSTA PINTO.
JOILSON JOSÉ DE SOUSA E ERENI MARIA DE SOUSA , SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, GARÇOM, NASCIDO EM IRAQUARA - BA, AOS
17/09/1994, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
PEDRO JOSÉ DE SOUZA E DE ANA RITA DE JESUS; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SOLTEIRA, BALCONISTA, NASCIDA EM IRAQUARA - BA, AOS 18/01/1987,
RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE GILDASIO ALTINO
DE SOUSA E DE ROSALINA MARIA DE QUEIROZ.
LUCIANO PORTELA DO NASCIMENTO E MARCIA ALESSANDRA RODRIGUES, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, MOTORISTA, NASCIDO EM SÃO
PAULO - SP, AOS 04/03/1982, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO
- SP, FILHO DE MARIA JOSE PORTELA DO NASCIMENTO; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, BABÁ, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 01/02/
1977, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE PEDRO
RODRIGUES E DE MARCIA DA PENHA RODRIGUES.
TIAGO NASCIMENTO CRUZ E NEIMARA DE CÁSSIA MARTINS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, REPRESENTANTE COMERCIAL, NASCIDO EM
TEIXEIRA DE FREITAS - BA, AOS 01/02/1989, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO - SP, FILHO DE MIGUEL GONÇALVES DA CRUZ E DE EROTILDES RITA DO
NASCIMENT O CRUZ; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO,
ASSISTENTE FINANCEIRO, NASCIDA EM PASSO FUNDO - RS, AOS 10/07/1986, RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO - SP, FILHA DE LUÍS NEI MARTINS E DE
MARIA ELISIA DE OLIVEIRA MARTINS.
JOSÉ ALCICLEY FIRMO DE LIMA E ELISAMA LUIZA DA SILVA, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADO, ASSISTENTE JURÍDICO, NASCIDO EM
GARANHUNS - PE, AOS 02/07/1986, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA, DO LAR, NASCIDA EM BELÉM DE MARIA - PE,
AOS 24/01/1976, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JOSÉ MANOEL DA SILVA E DE ANALIA LUIZA DA SILVA.
WELLINGTON SILVA BARBOSA E ANGELI FRANCISCO DA SILVA, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, NASCIDO EM SÃO PAULO
- SP, AOS 17/09/1982, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ PEREIRA BARBOSA E DE SHIRLEI APARECIDA DA SILVA BARBOSA; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADA, ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 29/05/1976, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE DORACI FRANCISCO DA SILVA E DE MARIA
HILDA DE MELO.
WELLINGTON ALMEIDA TELLES E SONIA BORBA DOS SANTOS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDO EM
SÃO PAULO - SP, AOS 01/10/1984, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE DAVID TELLES E DE CARMEM SILVIA DE ALMEIDA DUARTE; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO
ORTOPÉDICA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 18/07/1974, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE ERONILDES JOSÉ DOS SANTOS E DE RUTHE
BORBA DOS SANTOS.
RICARDO OLIVEIRA DOS SANT OS E CAMILA SILVA DE OLIVEIRA, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, BARBEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS
26/11/1988, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE
JOSÉ RINALDO DOS SANTOS E DE JOVEMAIRE OLIVEIRA SANTOS; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, CONTADORA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP,
AOS 04/11/1989, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
ELIELSON FRANCISCO DE OLIVEIRA E DE NEUZILDA DA GLORIA SILVA DE OLIVEIRA.
RENATO RIBEIRO ROCHA AGRIA MONTEIRO E MARYLANE FONSECA FIGUEIREDO DA SILVA,
SENDO O PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, DIVORCIADO, AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS 25/10/1978, RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE RICARDO LUIZ DA SILVA AGRIA MONTEIRO E DE
DILMA RIBEIRO ROCHAAGRIA MONTEIRO; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA,
DIVORCIADA, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, NASCIDA EM MANAUS - AM, AOS 14/02/
1984, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE IZAEL SIQUEIRA
FIGUEIREDO E DE DEUSA RAIMUNDA FONSECA FIGUEIREDO.
BRUNO ANGULO DE MENEZES GOMES E DANIELA CHAVES DE OLIVEIRA, SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, GERENTE DE PLANEJAMENTO,
NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, AOS 24/03/1989, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE JOSÉ OSNIR DE MENEZES GOMES E DE MÁRCIA
CARLOS ANGULO GOMES; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA,
ESTUDANTE, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 25/02/1993, RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE JOSÉ A LVES DE OLIVEIRA E DE HEIDE
FAGUNDES CHAVES DE OLIVEIRA.
ADAM PANETO E BRUNA ALVES DE SANTANA , SENDO O PRETENDENTE: NACIONALIDADE
BRASILEIRA, SOLTEIRO, MOTOBOY, NASCIDO EM TABOÃO DA SERRA - SP, AOS 01/04/
1986, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHO DE MARCO
ARMANDO PANETO E DE MARIA PEREIRA DE CASTRO PANETO; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP,
AOS 28/08/1989, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE
JOSE PEREIRA DE SANTANA E DE AGRIPINA ALVES DE SANTANA.
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO E SIRLENE SANTOS SANTANA , SENDO O
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, ELETRICISTA, NASCIDO EM
COTIA - SP, AOS 15/12/1989, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO SP, FILHO DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E DE RAIMUNDA JOAQUINA DA SILVA; E A
PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA
EM ILHÉUS - BA, AOS 10/12/1987, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHA DE NELSON SANTANA E DE MARIA JOSÉ SILVA SANTOS.
JESOALDO FERREIRA REGES E REGIANE DA SILVA DIAS, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDO EM
LANDRI SALES - PI, AOS 21/04/1974, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO - SP, FILHO DE LUIZ FERREIRA E DE RAIMUNDA REGES; E A PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NASCIDA EM
UAUÁ - BA, AOS 02/01/1985, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO SP, FILHA DE JOÃO GONÇALVES DIAS E DE MARIA DA SILVA DIAS.
DANIEL RAPOSO DE RESENDES E ANDRÉA TATIANA DE SOUZA, SENDO O PRETENDENTE:
NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRO, GERENTE PREDIAL, NASCIDO EM SÃO PAULO
- SP, AOS 24/08/1978, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO - SP,
FILHO DE JOSÉ ERNESTO RAPOSO DE RESENDES E DE MARIA DE FATIMA SOUSA
RESENDES; E A PRETENDENTE: NACIONALIDADE BRASILEIRA, SOLTEIRA, PROFESSORA,
NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, AOS 22/01/1980, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO - SP, FILHA DE EDNA NUNES DE SOUZA.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Brasil saiu da recessão em prazo
menor que projetado
Moreira Franco concede entrevista ao programa Nos
Corredores do Poder, da TV Brasil
ções, o governo pretende entre- qualificação para a mão de obra
gar obras que estavam paralisa- desempregada. E muitas vezes a
das e foram retomadas dentro do pessoa tem acesso a um tipo de
programa Agora é Avançar. “O
conhecimento que nem vai usar,
esforço que estamos fazendo porque ela não tá empregada e
vai permitir, com inauguração o emprego que encontra não é
festiva ou não. O que importa é um emprego que esteja em uma
que a obra seja entregue, que o linha direta, decorrente do que
benefício esteja presente na vida foi aprendido no curso de quadas pessoas”, disse ele, que co- lificação”.
ordena o programa.
Lava-Jato
Segundo o ministro, o goMoreira afirma ter “absoluverno tem enfrentado a questão ta convicção” do resultado final
do desemprego com a maior de- da Operação Lava-Jato e de outerminação. Ele defende mudan- tras operações contra a corrupças na política de qualificação ção. Ele entende ser fundamendos trabalhadores como solu- tal para o país ter regras em que
ção para aumentar a produtivi- haja transparência. “Este processo como um todo vai ser - e
dade do país.
“A cultura brasileira dá a será - extremamente produtivo

para o fortalecimento das instituições. Creio que as consequências políticas já se verificaram”, completou.
Moreira Franco também
disse que é preciso evitar procedimentos que não estão bem
definidos dentro da lei e que
enfraquecem o processo de apuração. “Se desvendou toda uma
trama para derrubar o presidente da República, felizmente as
consequências não foram atingidas por quem queria derrubálo. Isso tudo contribui para dar
ao processo, como um todo,
que é histórico, mais segurança
e mais compromisso com as
regras que estão definidas nas
leis e na Constituição do país”.
Na entrevista, o ministro
criticou a forma como as denúncias contra o presidente Temer
foram conduzidas. “Se tivéssemos tido um encaminhamento
das denúncias contra o presidente Temer postas de uma maneira menos sensacionalista, com
coberturas que se pautaram pelo
histrionismo, pelo sentido da
espetacularização, nós teríamos
no ano passado avançado muito
mais em conquistas econômicas, avanço do emprego e do investimento.”

Eleições
Questionado sobre candidaturas e sobre o cenário de eleições,
Moreira reafirmou sua crença de
que todas as forças políticas do
País terão, no processo eleitoral,
“o espaço necessário para que se
esclareça de maneira transparente,
qual o caminho que nós queremos
seguir e definir para o Brasil”.
E defendeu os pressupostos do
programa “Uma Ponte para o Futuro e a Travessia Social”, elaborado por seu partido – o MDB,
elencando os pressupostos para a
conjuntura econômica brasileira.
Segundo ele, um dos principais objetivos do programa, que
serve de “bíblia” ao partido e ao
governo, é permitir que pelo menos três gerações sucessivas possam garantir a seus filhos melhores condições de vida do que
aquelas que estão vivendo.
“Não adianta se achar que pouca inflação é bom. Inflação é ruim
em qualquer circunstância. Não
adianta achar que se vai ter experiências próprias e criar a teoria
econômica no Brasil, sacrificando as pessoas como se tentou no
governo anterior, com a nova
matriz econômica.”
“Deu no que deu”, encerrou.
(Agencia Brasil)

Adesão ao eSocial para empresas que
faturam mais de R$ 78 milhões
começa dia 8
Começa no próximo dia 8 a
primeira etapa de implantação
do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial) para as empresas. As
companhias com faturamento
anual superior a R$ 78 milhões
serão as primeiras a ter que sincronizar os dados contábeis de
seus
trabalhadores
no
programa.De acordo com o Comitê Gestor do eSocial, a obri-

gação vale para as mais de 13 mil
empresas brasileiras enquadradas nesta situação. As demais
empresas privadas e os órgãos
públicos deverão se adequar às
novas regras a partir de julho
deste ano e janeiro de 2019, respectivamente.
O eSocial Empresas é um
sistema de registro de informações criado para desburocratizar e facilitar a administração de
informações relativas aos traba-

lhadores, de forma a simplificar
a prestação das informações referentes às obrigações fiscais,
previdenciárias e trabalhistas.
Por meio dele, pretende-se também reduzir custos e tempo da
área contábil das empresas na
hora de executar obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
Na primeira etapa, para empregadores e contribuintes com
faturamento acima de R$ 78

milhões por ano, deverão ser incluídas no sistema informações
sobre a empresa. Dados sobre os
trabalhadores, vínculo trabalhista, admissões e desligamentos
passam a ser necessários a partir
de março deste ano. Em maio,
passará a ser obrigatório o envio
das folhas de pagamento, e, em
julho, a Guia de Informações à
Previdência Social será substituída pelo novo sistema. (Agencia
Brasil)
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9º SUBDISTRITO VILA MARIANA
OFICIAL - BEL JOÃO BAPTISTA MARTELLETO
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
THIAGO MACIEL, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MILITAR, NASCIDO EM SANTA
MARIA, RS NO DIA (14/08/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE
MIGUEL CILOM CALEGARI MACIEL E DE CLECY LUIZA DARODA MACIEL. JULIANA TORRES
PACHECO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MÉDICA, NASCIDA EM BELÉM, PA NO
DIA (25/07/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOÃO
FRANCISCO MARTINS PACHECO E DE NILZA NEI GONÇALVES TORRES.
CÉSAR AUGUSTO ADIMARI TACCHI DE SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ADVOGADO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/11/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS NUNES DE SIQUEIRA E DE ROSE MARY ADIMARI
TACCHI DE SIQUEIRA. SILVIA KAZUE YAMASHIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPOS, SP NO DIA (08/11/
1982), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE TOCHIMORI YAMASHIRO
E DE MARIA NOBUKO YAMASHIRO.
VINICIUS CARMELLO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM
MONTE ALTO, SP NO DIA (17/03/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOÃO PEDRO CARMELLO E DE MARIA NEIVA FERRAZ CARMELLO. MARIA PAULA
MEDEIROS ITO , ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ARQUITETA, NASCIDA EM
ARAÇATUBA, SP NO DIA (03/09/1988), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE PAULO TAKEO ITO E DE NELCI APARECIDA FERREIRA MEDEIROS ITO.
MAURO KOPTE GONZALEZ, ESTADO CIVIL , PROFISSÃO , NASCIDO EM NO DIA (01/10/1987),
RESIDENTE E DOMICILIADO EM LOCAL IGNORADO, FILHO DE EDUARDO DE MA TTOS
GONZALEZ E DE RENATE KOPTE GONZALEZ. MARIANA NARIMATSU PETTINATI, ESTADO CIVIL
, PROFISSÃO , NASCIDA EM NO DIA (09/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM LOCAL
IGNORADO, FILHA DE .
MAURO KOPTE GONZALEZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUDITOR DE TI, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (01/10/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE EDUARDO DE MATT OS GONZALEZ E DE RENATE KOPTE GONZALEZ. MARIANA
NARIMATSU PETTINATI, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ADMINISTRADORA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (09/03/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE RODOLFO LUIZ PETTINATI E DE NEUSA NARIMATSU PETTINATI.
RAFAEL DA COSTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (06/01/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JOAQUIM DA COSTA E DE LIA TERESA MOSCATO COSTA. LENI MARTINS LIMA DA
SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO ASSISTENTE FINANCEIRO, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/04/1979), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA DE OSVALDO MARTINS DA SILVA E DE NIRIA MARTINS DA SILVA.
RAFAEL HIROUMI ODAGIRI UTIYAMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (12/01/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
SUBDISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDIVALDO MASSAZO UTIY AMA E DE MARIA
CRISTINA ODAGIRI UTIYAMA. DEBORA CRISTINA VALENTIM DE SOUZA, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO GERENTE DE COMÉRCIO, NASCIDA EM JABOATÃO, PE NO DIA (10/
09/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
LUIZ GONZAGA BATISTA DE SOUZA E DE CARMEM MARIA VALENTIM DE LIRA.
RODOLPHO GUEDES TERESINHO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR
DE EMPRESAS, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (21/11/1988), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ADERITO ALVES TERESINHO E DE HELENA
DE JESUS GUEDES TERESINHO. JULIANA TRANNIN GUERRERO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO PUBLICITÁRIA, NASCIDA EM PINDAMONHANGABA, SP NO DIA (29/05/1991),
RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARIO AUGUSTO GUERRERO E
DE RITA DE CASSIA DE BARROS TRANNIN GUERRERO.
GABRIEL LOPES DE LUCCA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
MECÂNICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/12/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE AIRTON JOSÉ DE LUCCA E DE SOLANGE MARIA DINIZ
LOPES DE LUCCA. NATÁLIA PEIXOTO CALIJORNE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
SERVIDORA PÚBLICA, NASCIDA EM SABARÁ, MG NO DIA (10/06/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE ALEXANDRE COSTA CALIJORNE E DE MARIA
DA CONCEIÇÃO MADEIRA PEIXOTO CALIJORNE.

RICARDO NAHA T, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República
Federativa do Brasil, a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/A, FAZ SABER, a todos que
o presente edit al virem ou interessar possa que, JOÃO LUIZ BONSAVER, RG nº
11.239.001-SSP/SP, CEP nº 901.916.508-97, e VALQUÍRIA DE ANDRADE CUNHA, RG
nº 37.104.133-SSP/SP, CPF nº 226.781.008-55, brasileiros, divorciados, conviventes
no regime da união estável nos termos da Lei nº 9.278/96, empresários, domiciliados
nesta Capital, residentes na Rua São Daniel nº 206, 3º andar, aptº 31, ficam intimados
a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 24 (vinte e quatro) prestações
em atraso, vencidas de 31/12/2015 a 31/10/2017, no valor de R$67.706,60 (sessenta
e sete mil, setecentos e seis reais e sessenta centavos), e respectivos encargos
atualizado na data de hoje no valor de R$71.882,77 (setenta e um mil, oitocentos e
oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), que atualizado até 12/02/2018, perfaz
o valor de R$79.264,47 (setenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e
quarenta e sete centavos), cuja planilha com os valores diários para purgação de
mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo ITAÚ UNIBANCO S/A,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Marquês de Lages nº 1.532, apartamento
nº 123, localizado no 12º andar do Bloco 16, integrante do Condomínio Residencial
Marquês de Lages, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente
registrado sob n° 14 na matrícula nº 69.357. O pagamento haverá de ser feito no 14º
Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica o devedor desde já advertido
de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste
Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela
fiduciária, do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
propriedade do citado imóvel em nome do fiduciário, ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos
do art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público
leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 28
de dezembro de 2017. O Oficial.
29/12/17, 03 e 04/01/18

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.
DITNEI COUTINHO SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO
EM LAGO DA PEDRA, MA NO DIA (09/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO PASSOS SOUZA E DE MARIA FERNANDES COUTINHO
SOUZA. ANDRESSA DA SILVA NASARETH, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR
DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/01/1997), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADENOR DE JESUS NASARETH
E DE MARIA DOS ANJOS DA CRUZ SILVA NASARETH.
LORHAN DOS SANTOS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AGENTE DE
SUPOR TE, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (07/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE INACIO FERREIRA DA SILVA FILHO E DE
VATISLENE LUISA SANTOS DA SILVA. THALIA ABREU DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO BALCONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/04/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE DOMINGOS GOMES DA SILVA
E DE MARINES DE SOUZA ABREU.
RENJ ALVES PORCINO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COLETOR, NASCIDO EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (15/08/1982), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE GENIVALDO ALVES PORCINO E DE DALVA PORCINO. ANAPAULA ALVES PEREIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO COORDENADORA FINANCEIRA, NASCIDAEM SÃO PAULO,
SP NO DIA (20/11/1982), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA
DE NICACIO ALVES PEREIRA E DE MARIA DE LOURDES DA SILVA.
DAVID ROBERTO RIBEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MONTADOR DE MOVEIS,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/09/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSI CARLO RIBEIRO E DE SIZALTINA ROSA RIBEIRO.
SHEYLA DOS SANTOS SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PROFESSORA, NASCIDA
EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PE NO DIA (13/07/1981), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CARLOS FERNANDO CORREIA DA SILVA E DE SEVERINA
PAULINA DOS SANTOS SILVA.

CASSIANO PIRES DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO MUSICO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/1980), RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP,
FILHO DE WELLINGTON LUIZ MONTE SANTO DE SOUZA E DE SUELI FERREIRA PIRES DE
SOUZA. CARINA GARCIA ASSENCIO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO MUSICISTA,
NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/04/1990), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO
PAULO, SP, FILHA DE MARCOS GARCIA ASSENCIO E DE SOLANGE BENTO DE SOUZA
GARCIA ASSENCIO.

LUIZ LUCAS DE SA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO PUBLICO
MUNICIPAL, NASCIDO EM FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (15/09/1966), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE WALTER LUCAS DE SA E DE
ARACI POR TIGO DE SA. MARIA IVONE DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (22/03/1972), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CICERO MARIANO DA SILVA E
DE MARIA LENI DA SILVA.

ADRIANO GONÇALVES MACEDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENGENHEIRO
CIVIL, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (04/04/1974), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDMAR MACEDO E DE SONIA MARIA
GONÇALVES. CAMILA COSTA PIMENTEL, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, NASCIDA EM MAUÁ, SP NO DIA (25/09/1988), RESIDENTE
E DOMICILIADA NESTE SUBDISTRIT O, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ANTONIO COSTA
PIMENTEL E DE ROSANGELA DOS SANTOS COSTA PIMENTEL.

RODRIGO TIIUE SIQUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SERRALHEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (08/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSE CICERO SIQUEIRA E DE MATILDE TIIUE SIQUEIRA. SUZI
MARTINS DO NASCIMENTO , ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO OPERADORA DE
TELEVENDAS, NASCIDA EM SÃO P AULO, SP NO DIA (18/01/1983), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP , FILHA DE JESUE MARTINS DO
NASCIMENTO E DE MARLENE MARTINS DO NASCIMENTO.

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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93ª Corrida de São Silvestre tem
balanço positivo

93ª Corrida Internacional de São Silvestre
cadastro na São Silvestre e dos
A infraestrutura da prova
demais eventos da organização atendeu perfeitamente o númetécnica.
ro oficial de inscritos, o que teHouve também quem se ins- ria acontecido em 2016 se não
creveu como idoso para desfru- fosse o grande número de pipotar do desconto sem ter esse di- cas. As triagens feitas para evitar
reito. Estes serão reconhecidos o acesso de pipocas, no final da
e notificados. Como essa avalia- Avenida Brigadeiro e Rua Joação ainda é manual, mesmo que quim Eugenio de Lima, tiveram
o resultado seja publicado, ao resultados positivos. Essas dinâlongos dos próximos dois meses micas vieram de provas como a
assim que for confirmada a frau- Meia Maratona de São Paulo e
de eles serão excluídos e bani- Maratona Internacional de São
dos do cadastro da São Silvestre Paulo, ampliadas na São Silvese de outras provas da organiza- tre, que continuarão com os proção técnica.
cedimentos em 2018. Portanto,

Bruno Soares e Jamie
Murray vencem a
primeira partida de 2018

quem quiser se escrever ainda dá
tempo.
Com base nos resultados deste primeiro ano de ações, o planejamento para a próxima edição
da principal corrida de rua da
América Latina já está sendo feito. Ele prevê a ampliação das
medidas, bem como aumentar o
isolamento para a dispersão e triagens de pipocas no percurso.
O sucesso da prova contou
com o apoio da municipalidade
e da Policia Militar, que estiveram focados na segurança e
atendimento aos atletas oficialmente inscritos. Sem contar todas as pessoas envolvidas, direta e indiretamente, na realização
da São Silvestre, que encararam,
com o mesmo profissionalismo
e dedicação de sempre, o desafio e fazer a maior corrida de rua
do país.
A 93ª Corrida Internacional
de São Silvestre é uma realização da Fundação Cásper Líbero,
com promoção da Gazeta Esportiva, e transmissão da TV Gazeta
e TV Globo. O patrocínio é do
Bradesco e Motorola, com apoio
do Governo do Estado de São
Paulo e Prefeitura de São Paulo.
A supervisão é da IAAF, CBAt e
FPA. Mais informações no site
www.saosilvestre.com.br

Foto/ AGIF Rio Open

A Corrida Internacional de
São Silvestre realizou mais uma
edição, a de número 93. Outra
vez, a prova foi um sucesso, reunindo 30 mil corredores de 40
países, e fechando o ano esportivo nacional em grande estilo.
Positivo também foi o balanço
do Comitê Organizador para tentar coibir a presença de atletas
não inscritos (“pipocas”), como
o controle de acesso e dinâmicas que buscaram priorizar o atleta oficialmente inscrito. Dos
cerca de 50% de pipocas em
2016, este ano a estimativa foi
que cerca de até 10% insistiram
em entrar ilegalmente durante o
percurso.
Apesar da significativa queda e do sucesso na entrega de kits
e posicionamento do público na
largada e chegada, algumas atitudes negativas ainda aconteceram,
ressaltando a falta de cidadania e
de respeito por parte dos fraudadores. Houve atletas que passaram seu número para não inscritos e que foram identificados
pelas câmeras ao longo do percurso, sistema de vídeo da chegada e câmeras colocadas nos
postos de água (novidade deste
ano). Este tipo de fraude resultará na desclassificação e no banimento destes fraudadores no

Foto/ Marcelo Ferreli

Dinâmicas para coibir o “pipoca” serão ampliadas em 2018 e fraudadores serão desclassificados e banidos

Bruno Soares
Bruno Soares e Jamie Murray estrearam com vitória na
primeira partida da temporada
2018. Eles venceram na segunda-feira (01), a dupla de Marcin Matkowski, da Polônia e de
Aisam ul Haq Qureshi, do Paquistão, de virada, por 3/6 7/
6(5) 10-5, salvando dois match
points, no ATP 250 de Doha.
“Foi um jogo duríssimo
para começar o ano já passando sufoco. Mas independente
de salvar match point e ter ganho o jogo, a gente jogou bem
no primeiro do ano. Eu fiquei
muito contente com o nível que
apresentamos. Eles estavam
realmente jogando melhor naquele momento e tiveram sorte nas horas importantes até a

Gideoni Monteiro
A sede da Shimano Latin
America no Brasil encerrou a
temporada esportiva de 2017
com motivos de sobra para comemorar os resultados de seus
atletas nas diversas modalidades envolvendo o ciclismo.
Fato é que, neste ano, mais uma
vez a marca esteve com frequência no pódio das principais
competições realizadas no País
e ainda obteve destaque no exterior, em determinados momentos, com alguns de seus
representantes.
Um dos esportes em que foi
amplo o sucesso da marca por
meio de seus atletas é o triathlon. Seja no off-road, com Laura Mira (Team Oggi/Isapa) e Sabrina Gobbo (Trek/Pearl Izumi/
Shimano), ou no olímpico, com
Clara Carvalho (Sense Factory
Racing) e Reinaldo Colucci
(Sesi/Scott), os resultados foram
ótimos. No XTerra, Laura fechou
2017 como quarta colocada geral no ranking do Tour Pan-Americano. Já Sabrina conquistou o
tetracampeonato nacional consecutivo.
Enquanto os principais feitos
de Clara foram o vice-campeonato brasileiro de triathlon olímpico e o título do nacional de
aquatlhon, ambos na sub-23, Colucci colecionou conquistas tais
quais a do Campeonato Brasileiro de Triathlon Olímpico e o do
Ironman 70.3 do Equador, além
de ser top 5 do Ironman Brasil
em Florianópolis (SC), finali-

zando a principal prova do gênero na América do Sul na quarta
colocação.
Ciclismo de Pista - No ciclismo de pista, o responsável
por colocar fim a um jejum de
24 anos sem um brasileiro no velódromo olímpico ao participar
da Rio 2016, também fez bonito. Gideoni Monteiro (Indaiatuba/HTPro Nutrition/Shimano)
colecionou feitos imporatntes.
Mais recentemente, em novembro, Gidi venceu o Brasileiro nas
disputas por equipes e na madison, ambas ao lado de seu companheiro Armando Camargo. Ele
colecionou ainda pódios em importantes provas, como o Estadual do Rio de Janeiro, que marcou a reabertura do velódromo
do Rio, finalizando em quarto
lugar, e na Itália também destacou-se, ao terminar no top 5 da
Sei Giorni di Torino, durante período de treinos na Europa.
BMX Racing - No BMX,
Renato Rezende (GT Bicycles/
Nissan/Shimano) e Priscilla Stevaux (Shimano/Dougtraining/
CCSJC), os dois representantes
do Brasil na Rio 2016, também
tiveram êxitos. Prata no PanAmericano da Argentina, Priscilla venceu duas etapas da Copa
Latino-Americana no Chile e garantiu ainda sua primeira ida a
uma final da Copa do Mundo de
BMX, em Santiago del Estero
(ARG). Já Rezende, campeão da
abertura do Brasileiro de Bicicross, em Goiânia (GO), no mês

de abril, sofreu uma lesão no pé
direito logo no mês seguinte, na
etapa da Holanda da Copa do
Mundo de BMX, e teve sua temporada encurtada.
Ciclismo de estrada - O
enredo da temporada para Flavia
Oliveira (Specialized) foi parecido com o de Renato Rezende.
Flavinha começou bem o seu
ano, com bons resultados na Europa, em provas como a Amstel
Gold Race, na Holanda, onde foi
top 20, e na La Flèche Wallonne, na Bélgica, no top 10, ambas
disputadas em abril. Porém, após
um acidente durante o mês de
maio quando realizava um treinamento em Girona, na Espanha, a
ciclista teve sua temporada abreviada, voltando para os Estados
Unidos, onde vive com seu marido, para recuperar-se das fraturas sofridas - duas na pélvis,
uma no sacro e nas vértebras L2
e L3.
Mountain bike - Na modalidade mais popular do ciclismo
no Brasil, o mountain bike, também não faltou êxito para os ciclistas do Shimano Sports Team.
Na principal ultramaratona de
MTB das Américas, a Brasil
Ride, a dupla do Team Oggi/Isapa formada por Mario Veríssimo
e Kennedi Lago fez bonito, ao
terminar como campeões das
Américas e garantir a Camisa
Branca nas sete etapas da prova
no Sul da Bahia.
Quem também destacou-se
com títulos expressivos foi a
mineira Karen Olimpio, companheira de equipe de Mario e Kennedi. Karen faturou o bicampeonato na sub-23 do Brasileiro de
Cross Country Olímpico (XCO)
no Espírito Santo, disputa em que
Danielle Moraes (AVA Project)
ficou em terceiro lugar, e foi
campeã geral da Copa Internacional de MTB, também na mesma
categoria. Karen terminou ainda
como vice-campeã brasileira de
Maratona (XCM) na elite, em
Vitória da Conquista (BA).
Ainda no Brasileiro de XCO,
os atletas Shimano fizeram bonito na elite masculina, com três
deles subindo no pódio: Sherman

Trezza (Caloi Elite Team), Daniel Grossi (Groove/Shimano) e
Guilherme Muller (Sense Factory Racing), entre terceiro e
quinto lugares, respectivamente.
Sherman também foi destaque na
Copa Internacional de MTB, sendo o vice-campeão da temporada.
No Brasileiro de Downhil,
Lucas Borba (Audax/Shimano)
esteve nos holofotes, ao ser o
vice-campeão nacional. Dois
dos mais experientes ciclistas de
MTB do Brasil, Ricardo Pscheidt (Trek/Shimano) e Rubinho Valeriano (Sense Factory Racing)
também colecionaram bons resultados, sempre figurando entre
os primeiros colocados das provas do ranking nacional.
Shimano Sports Team - Assim como diversas marcas do
segmento esportivo, a Shimano
apoiou e patrocinou inúmeros
atletas com foco nos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro.
Terminada a Rio 2016, a marca
japonesa continua apostando no
fortalecimento do ciclismo no
Brasil com a ampliação do número de atletas apoiados. São
eles:
No MTB cross country, Wolfgang Olsen e Sherman Trezza
(Caloi Elite Team); Mario Veríssimo, Karen Olímpio, Kennedi
Lago e Luiz Renato (Team Oggi/
Isapa); Rubens Donizete, Guilherme Muller e Mario Couto
(Sense Factory Racing); Daniel
Grossi e Isabella Lacerda (Team
Groove); Ricardo Pscheidt e
Adriana Nascimento (Trek Factory Racing); Jefferson Batista,
João Pedro Firmeza e Danielle
Moraes (AVA Project). No downhill, Lucas Borba (Audax); No
ciclismo de estrada: Flavia Oliveira (Specialized) e Gideoni
Monteiro e sua equipe Indaiatuba/HTPro Nutrition/Shimano;
No BMX: Priscilla Stevaux
(Caixa/Shimano) e Renato Rezende (Team Nissan). E, no triatlo: Laura Mira (Team Oggi/Isapa); Clara Guimarães Carvalho
(Sense Factory Racing); Sabrina
Gobbo (Trek Factory Racing) e
Reinaldo Colucci (Sesi/Scott).
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Etapa da Holanda é o
primeiro desafio do Brasil
no vôlei de praia em 2018
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Shimano comemora os resultados do
ano em diversas modalidades esportivas

hora que viramos. Fizemos um
grande jogo para o primeiro do
ano e agora vamos seguir firme em busca de mais jogos,
que é o principal para chegarmos com ritmo no Australian
Open,” disse Bruno.
Na próxima rodada, a dupla
do brasileiro e do britânico enfrenta a parceria do croata Borna Coric e do alemão Jan Lennard Struff.
O ATP 250 de Doha é o primeiro que Bruno e Murray jogam em 2018. De lá eles disputam um torneio exibição em
Adelaíde, na Austrália e na sequência viajam para Melbourne, para o primeiro Grand Slam
do ano. Depois o compromisso é com o Rio Open.

Arena do complexo esportivo de Zuiderpark, em Haia
As duplas brasileiras de vô- meira fase foram disputados no
lei de praia acabaram de come- ginásio, mas as partidas princimorar a virada do ano e já estão pais aconteceram em arena ao ar
prontas para o primeiro desafio livre. Desta vez, todas as dispude 2018. A etapa quatro estrelas tas serão na quadra montada sode Haia, na Holanda, acontece de bre o piso da arena.
quarta-feira (03) a domingo
São 32 duplas em cada gêne(07), e contará com seis duplas ro, sendo que 24 já estão classibrasileiras. Os jogos serão em ficadas pelo ranking, enquanto
quadra coberta e climatizada por outras oito garantem a vaga na
conta do inverno europeu.
disputa do classificatório. Os tiNo naipe masculino o Brasil mes jogam entre si na chave, com
será representado por Vitor Fe- os primeiros avançando direto
lipe e Guto (PB/RJ), dupla for- às oitavas de final, enquanto semada no meio de 2017 e que gundos e terceiros disputam a
conquistou duas pratas no Cir- repescagem. As finais do mascucuito Brasileiro em três tornei- lino e feminino ocorrem no doos disputados, e Pedro Solberg/ mingo.
George (RJ/PB), juntos pelo
O Circuito Mundial 2018
mesmo período e que levaram a mantém a classificação de etamedalha de prata em Itapema pas pelo número de estrelas (uma
(SC), também no tour nacional. a cinco), diferenciando os torEles entram em quadra a partir de neios pelo número de pontos no
quinta-feira (04.01), direto na ranking e premiação oferecida
fase de grupos.
aos times. Até o momento 38
O naipe feminino contará etapas estão confirmadas, além
com quatro duplas brasileiras. do World Tour Finals, que reúne
Ágatha/Duda (PR/SE), Fernanda apenas os melhores times ao fiBerti/Bárbara Seixas (RJ) e Tai- nal da temporada 2018.
ana/Elize Maia (ES/CE) partem
A dupla campeã da etapa de
da fase de grupos, a partir de Haia recebe 800 pontos no
quinta-feira. Já Maria Elisa e Ca- ranking geral, além de 20 mil dórolina Solberg (RJ), campeãs da lares em premiação. Nos oito toretapa de Haia em 2017, disputam neios realizados em Haia, todos
o classificatório nesta quarta-fei- com competição nos dois naipes,
ra. Vencendo duas rodadas elimi- o Brasil conquistou dez ouros
natórias, elas se juntam aos de- (três com os homens e sete com
mais times na fase de grupos do as mulheres). Na temporada pastorneio feminino.
sada, Maria Elisa e Carol saíram
O torneio em Haia será dis- do classificatório e subiram ao
putado em quadras cobertas, mon- lugar mais alto do pódio, enquantadas em um ginásio climatizado, to Ágatha/Duda ficou com a meiniciando a temporada em janeiro dalha de bronze da etapa.
pela primeira vez na história. Os
O Brasil é o atual campeão
jogos serão disputados no com- do Circuito Mundial em ambos
plexo esportivo de Zuiderpark os naipes, com Larissa/Talita
com todas as quadras em local (PA/AL) e Evandro/André Stein
fechado, já que a temperatura na (RJ/ES). Após a etapa de Haia, a
cidade está próxima de 5ºC. A are- segunda parada ocorre em Shena já recebeu etapas da Liga Mun- pparton, na Austrália, em um tordial de voleibol indoor e edições neio de uma estrela disputado de
da Copa Davis, de tênis.
1 a 4 de fevereiro, mas que não
Em 2017, alguns jogos da pri- contará com duplas brasileiras.

