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Cai percepção de piora da
economia entre comerciantes
Vice-presidentes não afastados da
Caixa passarão por avaliação técnica
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Indústria paulista fecha 35 mil vagas
em 2017, menor patamar desde 2011
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A crise econômica pela
qual passa o Brasil fez com que
o país atrasasse o pagamento a
organismos internacionais. Os
atrasos vêm desde pelo menos
2015, ainda no governo de Dilma Rousseff. Em nota, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão diz
que vem realizando “esforços
robustos” para colocar os pagamentos em dia e que, até o
final do ano passado efetuou
“muitos pagamentos”. Página 3

Previsão do Tempo
Quinta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

33º C
21º C

Noite

O diretor de Áreas de Operações do BNDES, Ricardo Ramos, e
o presidente do Sebrae, Afif Domingos
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), em parceria com o
Serviço Brasileiro de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), disponibilizará R$ 6 bilhões em uma linha de crédito
para micro e pequenos empreen-

Aplicativo para celular dá
acesso a 42 tipos de serviços
públicos do Estado
O SP Serviços é um aplicativo do Governo do Estado que dá
aos usuários de celular acesso a
42 tipos de serviços públicos.
Entre os mais procurados, o da Nota Fiscal Paulista permite consultar créditos, solicitar transferências
para a conta bancária e fazer
doações para entidades as-

sistenciais da preferência do
consumidor.
Entre os serviços mais acessados está o do Detran.SP e do
Poupatempo. O primeiro, permite consultar os pontos da Carteira Nacional de Habilitação, verificar multas e restrições relacionadas à documentação de veículos.
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Moreira Franco diz que
mantinha “relação funcional”
com vice da Caixa afastado
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Febraban estuda ações
para reduzir juros do
cheque especial
Página 3

Esporte

Fase Final da Copa Brasil
Feminina começa hoje
em Lages (SC)
A Fase Final da Copa Brasil feminina de vôlei 2018
começa a ser disputada nesta quinta-feira (18) com quatro das melhores equipes do
país. A primeira semifinal
será um duelo mineiro entre
Dentil/Praia Clube (MG) e
Camponesa/Minas (MG), às
19h. Na sequência, às 21h30,
um dos clássicos mais tradicionais do voleibol brasileiro entre Sesc RJ e Vôlei Nestlé (SP). As partidas serão
disputadas no ginásio Jones
Minosso, em Lages (SC), e
terão transmissão ao vivo do
SporTV.
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Campeonato RKC Rental
Kart começa neste sábado
Foto/ Wellington Silva

Turismo
Compra: 3,20
Venda:
3,39

EURO
Compra: 3,94
Venda:
3,94

OURO
As disputas no RKC são sempre intensas

safia, pela segunda rodada, a
tcheca Karolina Pliskova, 6ª
do mundo e cabeça de chave
6 do torneio, no início da madrugada desta quinta-feira, por
volta de 1h30 (horário de Brasília), na Hisense Arena do
Melbourne Park. O confronto é inédito.
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Copa América de Downhill
4X 2018 reunirá destaques
nacionais e internacionais

Vôlei Nestlé

Comercial
Compra: 3,21
Venda:
3,21

Bia Haddad Maia
desafia sexta favorita
na segunda rodada
do Australian Open
Depois de conquistar sua
primeira vitória no Australian
Open e encerrar um jejum de 53
anos no primeiro Grand Slam
da temporada, a paulista Beatriz
Haddad Maia (Expressa/ Pro
Style Coach/ Eurofarma/ SantoDigital/ Joma/ Head/ Solinco/
CBT/ IMG/ Tennis Route) de-

DÓLAR

Compra: 127,30
Venda: 158,70

dedores. As concessões deverão
atingir 280 mil negócios enquadrados nessa modalidade, ao longo de dois anos.
Anunciada na quarta-feira
(17), a iniciativa foi concebida,
de acordo com as duas instituições, parar superar dois problemas que os micro empresários
enfrentam na tentativa de obter
financiamento: os elevados juros
cobrados e o excesso de burocracia.
Uma pesquisa de 2016 do
Sebrae indicou que, para quase a
metade deles (47%), a redução
da taxa de juros cobrada seria a
melhor solução. Por sua vez, uma
maior maleabilidade na lista de
garantias exigidas para que o financiamento seja aprovado foi
citada por 27% dos entrevistados.
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mostrou também que aumentou de 15% para 21% o volume de empresários que observaram um desempenho melhor
no último ano na comparação
com 2016. A situação permaneceu estável para 40% dos entrevistados.
Entre aqueles que melhoraram a performance de suas
empresas ao longo do ano passado, 51% presenciaram resultados mais expressivos nas vendas e 27% conseguiram ampliar a clientela.
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Começa neste sábado (20) o
Campeonato RKC Rental Kart 2018,
com duas provas a partir das 17 horas
no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, na zona sul da capital de São
Paulo. Está confirmada a participação
de mais de 50 pilotos na primeira etapa da sétima edição do certame do
Racing Kart Club, um clube de companheirismo do Rotary Club Ponte
Estaiada São Paulo.
“A temporada deste ano será a
mais competitiva da história do
RKC. Estão inscritos vários multicampeões de diversos campeonatos, o que me dá ainda mais motivação para buscar o terceiro título”,
acredita Fábio Cunha. Página 6

Foto/ Sérgio Shibuya

Governo quita
parte da dívida
com organismos
internacionais

Foto/ José Cruz/Agência Brasil

O rigoroso inverno deste
ano afeta também o Sul dos
Estados Unidos. No Kentuchy, Loisiana, e Texas as rodovias congelaram e acidentes
foram registrados na terçafeira (16).Na quarta-feira
(17), o governo da Luisiana,
do Texas e da Georgia fecharam algumas rodovias estaduais. Escolas também suspenderam as aulas.
Na Georgia, onde nevou na
madrugada de quarta-feira,
(17), as baixas temperaturas
também congelaram as rodovias e impedem o tráfico normal de veículos também na
área urbana das cidades. O frio
intenso deste ano já provocou
o fechamento de escolas em
duas ocasiões. Na área metropolitana de Atlanta, Georgia,
os alunos ficaram sem aulas
dois dias em novembro e hoje
as aulas também foram suspensas.
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BNDES e Sebrae lançam linha
de crédito de R$ 6 bi com
foco em pequenos negócios

Foto/ Ale Cabral

Baixas
temperaturas
congelam
rodovias e
fecham escolas
no Sul dos EUA

O percentual de comerciantes e empresários de serviços que notaram piora na situação financeira de seus negócios diminuiu de 48%, em
2016, para 30% em 2017,
uma queda expressiva de 18
pontos percentuais em 12 meses. É o que revelou uma sondagem realizada pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais do país. A sondagem

Copa América de Downhill 4X 2018
A Copa América de Downhill 4X 2018 mostrará, neste fim
de semana, o que há de melhor
no país na modalidade e alguns
destaques internacionais. Eles
enfrentarão os desafios da pista
de cerca de 600 metros montada
no Ski Mountain Park, em São
Roque (SP), em busca do topo do

pódio da competição, que chega à décima edição. Além do
Brasil, competirão pilotos da
Argentina, Chile, Equador e
República Checa, prometendo
muito radicalismo e adrenalina desde os treinos, a partir de
sexta-feira, com entrada gratuita.
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Vacinação fracionada será
antecipada na cidade de São Paulo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â M AR A ( S P)
Vereador-presidente Milton Leite (DEM) pode ser ‘algodão entre cristais’ caso o prefeito Doria (PSDB) considere que
em vez de chapa ‘puro sangue’ pro governo (SP) o DEM de Rodrigo ‘paulista’ possa ser resgatado pra ser vice como foi com
Lembo em 2002.
P R E FE I T U RA ( S P)
Na entrevista [rádio Capital] ao comunicador e pai do deputado federal pelo DEM - Eli Correia Jr. - Doria já se comportou como candidato à sucessão de Alckmin. O vice Bruno Covas ironiza quem ‘plantava’ que ele acabaria sendo candidato ao
cargo que foi do avô.
A S S E M B LE IA ( S P )
Tanto o ex-presidente Barros Munhoz como o líder da bancada Massafera (ambos PSDB) defendem abertamente o direito a ampla defesa do colega Capez [caso da ‘laranjada’ na merenda escolar]. No MP-SP, o caso já domina a campanha pra
Promotor Geral.
GOVERNO (SP)
Marcio França [dono do PSB paulista e candidato à
reeleição] segue recebendo e negociando com prefeitos, vereadores e candidatos de vários partidos políticos pra ALESP e
Câmara Federal. O cara tá resgatando a imagem dos
políticos profissionais que cumprem acordos.
B RA S I LIA
Deputado federal Sanchez (PT) avalia que voltará a presidir
o Corinthians, mesmo com Citadini [conselheiro no Tribunal
de Contas - SP] impugnado eleitoralmente. O ex-deputado
[ALESP] Tuma Jr. não tem cacife pra juntar quem votaria em
Citadini ou Garcia [Kalulng].
PA R T I D O S
Conforme antecipado desde julho de 2017 [que entre Presidência e governo - SP - o prefeito paulistano Doria seria candidato do PSDB à sucessão de Alckmin], por enquanto 10 deputados {ALESP] estão com ele, porque o presidente estadual
Pedro Tobias tenha participado ...
POLÍTICOS
... da reunião de apoio pra dizer que o PSDB terá candidato
ao governo (SP) e Barros Munhoz dizendo-se ‘serrista’ porém
um soldado do partido se João ‘trabalhador’ for o candidato.
Em tempo: o deputado Caramez só não foi por que se recupera
de uma cirurgia ...
[SÃO

PA U L O ]

... Em tempo: Doria já trabalha ou por uma coligação que
pelo menos iguale o tempo de propaganda na tv que França [dono
do PSB] terá, ou por um nome ligado ao ex-governador e senador Serra (PSDB), pra que Alckmin chegue forte na candidatura
Presidencial.
H I S T Ó R IA S
Quem saúda os 25 de publicação desta coluna diária é a família de José Wellington [Assembleia de Deus - Belém ‘eterno’ dirigente da Convenção Geral - Brasil]: vereadora
paulistana Rute e deputada estadual Marta [ambas PSD] e deputado federal Paulinho (PR). Obrigado.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via da
liberdade possível. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet, www.cesarneto.com é
pioneiro no Brasil [desde 1996]. Leia também no Facebook
Cesar Neto

cesar.neto@mais.com
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A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de São Paulo decidiu antecipar a vacinação fracionada contra a febre amarela. A
ação, que começaria em 3 de fevereiro, agora vai acontecer a partir de 29 de janeiro até 17 de fevereiro. A vacinação terá como
público-alvo os moradores de 15
distritos e segue a recomendação do Ministério da Saúde.
Farão parte da ação preventiva na Zona Leste os distritos
Cidade Líder, Cidade Tiradentes,
Guaianases, Iguatemi, José Bonifácio, Parque do Carmo, São
Mateus e São Rafael. Já na Zona
Sul, serão vacinadas as pessoas
que moram ou trabalham em
Capão Redondo, Cidade Dutra,
Grajaú, Jardim São Luis, Pedreira, Socorro e Vila Andrade.
É importante ressaltar que

não houve epizootia confirmada
nestes distritos, em cuja vacinação vai ocorrer levando-se em
consideração a proximidade
com corredores ecológicos e o
risco de exposição à doença.
O fracionamento da dose segue os padrões da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Com
a medida, uma dose padrão poderá vacinar até cinco pessoas.
Estudos laboratoriais atestam a
eficácia da vacina por, no mínimo, oito anos.
Campanha
Até o momento, as áreas
com recomendação de vacina em
São Paulo são: Anhanguera, Brasilândia, Cachoeirinha, Jaraguá,
Mandaqui, Parelheiros e Tremembé. A vacinação da Zona
Norte da capital começou em

setembro do ano passado após a
confirmação de epizootia no
Horto Florestal e até o momento foram aplicadas 1.307.127
doses da vacina.
Em 20 de dezembro, teve início a ação preventiva na Zona Sul
nos distritos Jardim Ângela, Parelheiros, Marsilac e parte do
Capão Redondo (apenas na área
de abrangência da UBS Luar do
Sertão). Não houve epizootia
confirmada na região e a medida cautelar levou em consideração a proximidade da região
com o município de Itapecerica
da Serra, na Grande São Paulo,
que na época havia confirmado
a morte de 10 macacos por febre amarela. Foram 447.982
doses aplicadas até esta terçafeira (16).
Também em dezembro, foi

ampliada a ação preventiva para
o distrito Raposo Tavares, na
Zona Oeste, região que também
é próxima de Itapecerica da Serra. Os três postos da área vacinaram 33.917 pessoas até terçafeira (16).
A SMS reforça que, para
aqueles que não moram ou não
trabalham em regiões com recomendação de vacinação, a orientação é procurar as unidades de
referência apenas em casos de
viagem para áreas de risco. Não
há nenhum caso humano de febre amarela silvestre ou urbana
confirmado adquirido no município de São Paulo.
Os endereços dos postos de
vacinação da campanha nas zonas Norte, Sul e Oeste e as unidades de referência para viajantes estão no site da prefeitura.

Rede Municipal de Ensino abre matriculas
para turmas de ensino fundamental da EJA
A Rede Municipal de Ensino
(RME) está com matrículas
abertas para turmas de Educação
de Jovens e Adultos (EJA). São
205 unidades educacionais, em
todas as regiões da cidade de São
Paulo, que oferecem atendimento para adultos e jovens com idade acima de 15 anos que não tiveram acesso ou não concluíram
o Ensino Fundamental (1º ao 9º
ano) na idade convencional. As
matriculas podem ser efetuadas
na unidade escolhida até o início das aulas do primeiro bimestre, no dia 5 de fevereiro.

É possível cursar a EJA em
Escolas Municipais de Ensino
Fundamental (EMEF) e Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFM) nas
modalidades EJA Regular e EJA
Modular ou nos Centros Integrados de Educação de Jovens e
Adultos (CIEJA). Em todos os
casos, o curso é presencial e tem
duração de quatro anos.
O EJA Regular é oferecido
no período noturno, cinco vezes
por semana, com 4 horas diárias. A formação é dividida em
quatro etapas: Alfabetização

(dois semestres), Básica (dois
semestres), Complementar
(dois semestres) e Final (dois
semestres). Cada etapa tem duração de 200 dias letivos.
O EJA Modular apresenta
uma adequação dos componentes curriculares obrigatórios
que são organizados em quatro módulos de 50 dias letivos
e também em atividades de enriquecimento curricular. Os
módulos são independentes,
não sequenciais e se desenvolvem em encontros de
2h15m, cinco vezes por sema-

na, além de atividades optativas,
com duração de 1h30, para enriquecimento curricular.
Nos CIEJAs o atendimento
ocorre em três períodos (manhã,
tarde e noite) em até seis turnos
diários. Os encontros acontecem cinco vezes por semana e
possuem 2h15m de duração. O
curso é estruturado em quatro
módulos, com duração de um
ano cada. A formação articula em
seu Projeto Político Pedagógico o currículo do Ensino Fundamental e qualificação profissional inicial.

Aplicativo para celular dá acesso a 42
tipos de serviços públicos do Estado
O SP Serviços é um aplicativo do Governo do Estado
que dá aos usuários de celular
acesso a 42 tipos de serviços
públicos.
Entre os mais procurados,
o da Nota Fiscal Paulista permite consultar créditos, solicitar transferências para a
conta bancária e fazer doações para entidades assistenciais da preferência do consumidor.

Entre os serviços mais acessados está o do Detran.SP e do
Poupatempo. O primeiro, permite consultar os pontos da
Carteira Nacional de Habilitação, verificar multas e restrições relacionadas à documentação de veículos.
O do Poupatempo fornece
informações sobre os serviços
disponíveis nos postos de atendimento, lista os documentos
necessários, taxas e prazos.

O serviço da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) permite ao
mutuário gerar o boleto para o
pagamento das prestações do
imóvel e verificar se há prestações atrasadas.
Há ainda serviços prestados
pelo Metrô, CPTM e EMTU para
informações em tempo real de
linhas de trens e de ônibus intermunicipais, consultar mapas
e locais de estações, comunicar

ocorrências no transcurso das
viagens e encontrar informações
sobre objetos perdidos.
No que se refere à segurança pública, é possível localizar
as unidades policiais mais próximas, como delegacias de polícia, Corpo de Bombeiros,
IML, Polícia Ambiental e Rodoviária.
O SP Serviços está disponível nas lojas virtuais da App
Store e Google Play.

Municípios arrecadam R$ 19 milhões
em impostos com obras na Tamoios
Os municípios lindeiros –
que estão relacionados diretamente com a Rodovia dos Tamoios -, receberam R$ 19,3
milhões em arrecadação de impostos (ISSQN), em 2017. A verba foi repassada pela empresa
Concessionária Tamoios, por
conta de obras de duplicação,
melhorias e arrecadação de tarifas de pedágio.
Um dos municípios beneficiados é Paraibuna, por onde passa a rodovia que faz a ligação do

Vale do Paraíba ao litoral Norte do Estado. A administração
municipal, segundo o prefeito Victor Cassio Miranda, destinou parte dos recursos para
o pagamento de precatórios e
investimentos na área da educação. “Mais um vez, a quantia recebida foi importante
para fecharmos as contas e
alavancarmos o desenvolvimento da cidade”.
A Concessionária Tamoios
administra a rodovia desde

2015, quando obteve a concessão. Desde então, de acordo
com a empresa, foram gerados
2.300 empregos diretos na região. “Sabemos que esses valores são relevantes e ficamos
satisfeitos em saber que a destinação acontece de maneira a
privilegiar áreas fundamentais
como a educação e a saúde”,
disse Marcelo Stachow, presidente da concessionária, que
também destacou a capacidade
de geração de empregos do

emp reendimento.
A Rodovia dos Tamoios passa no momento por obras de duplicação no trecho de Serra, com
22 km de extensão, dos quais
14,5 Km são de túneis e viadutos. O contrato da concessionária tem duração de 30 anos. A
fiscalização dos serviços é da
Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), empresa de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Logística e
Transportes.

Divulgada lista com locais de
exame do Vestibulinho das Etecs
Os candidatos inscritos no
processo seletivo das Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) para
o primeiro semestre de 2018
já podem conferir onde vão realizar as provas do próximo
domingo (21).
O site www.vestibulinho
etec.com.br traz a lista dos locais onde será realizado o exame do processo seletivo das
Etecs; e a relação também está
disponível na unidade em que
o candidato pretende estudar.
A prova do dia 21 de janeiro
começa às 13h30 e terá quatro
horas de duração. Os portões das
escolas serão abertos às 12h30
e fechados às 13h30. Após esse
horário não será permitida a entrada de nenhum candidato.
Materiais e documentos
para a prova
Para fazer a prova é preciso
levar caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2,
borracha e régua.
Além do material, o candida-

to deve portar o original de um
dos seguintes documentos: cédula de identidade (RG); cédula
de identidade de estrangeiros
(RNE) dentro da validade; carteira nacional de habilitação
dentro da validade ou com até
30 dias do vencimento de sua
validade conforme legislação em vigor; documento expedido por ordens ou conselhos profissionais, dentro da
validade, que, por lei federal,
vale como documento de
identidade em todo o País
(exemplo: OAB, Coren e
Crea, entre outros); carteira
de trabalho e previdência social
(CTPS) ou passaporte brasileiro dentro da validade.
A prova do Vestibulinho
Será realizada com 50 questões de múltipla escolha, que
dará acesso para as seguintes turmas: 1ª série do Ensino Médio
Regular, 1ª série do Ensino Médio com Qualificação Profissional, 1ª série do Ensino Médio

com Habilitação Técnica Profissional, 1ª série do Ensino Técnico Integrado ao
Médio, 1ª série do Ensino
Técnico Integrado ao Médio
do Programa Vence, 1º módulo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA e 1º m ódulo do
Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online)
As 50 questões de múltipla
escolha terão, cada uma, com
cinco alternativas. As perguntas serão relacionadas às diferentes áreas do saber (científico, artístico e literário), à
comunicação e à expressão,
em diversos tipos de linguagem, abrangendo conhecimentos comuns do Ensino Fundamental, de 5ª a 8ª série ou do
6º ao 9º ano.
O gabarito oficial será divulgado no dia 21 de janeiro, a partir das 18 horas, nos
s i t e s w w w. c p s . s p
.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.
A prova para as vagas rema-

nescentes
A prova teste para avaliação
e certificação de competências
para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo terá
30 questões de múltipla escolha,
cada uma com cinco alternativas,
relacionadas às competências
profissionais do primeiro módulo da habilitação escolhida.
O gabarito oficial será divulgado no dia 22 de janeiro, a partir das 14 horas, nos
siteswww.cps.sp.gov.brewww.vestibulinhoetec.com.br.
A prova para Especialização
de nível médio
A prova teste para os cursos
de especialização técnica terá
30 questões objetivas, cada uma
com cinco alternativas relacionadas às competências específicas de aprendizagem na habilitação técnica da formação do
candidato.
O gabarito oficial da prova
teste será divulgado no dia 23 de
janeiro, a partir das 14 horas, no
quadro de avisos da secretaria
escolar da Etec.
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Cai percepção de piora da
economia entre comerciantes
O percentual de comerciantes e empresários de serviços
que notaram piora na situação
financeira de seus negócios diminuiu de 48%, em 2016, para
30% em 2017, uma queda expressiva de 18 pontos percentuais em 12 meses. É o que revelou uma sondagem realizada
pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais do país. A sondagem mostrou também que aumentou de 15% para 21% o volume de empresários que observaram um desempenho melhor
no último ano na comparação
com 2016. A situação permaneceu estável para 40% dos entrevistados.
Entre aqueles que melhoraram a performance de suas empresas ao longo do ano passado,
51% presenciaram resultados
mais expressivos nas vendas e
27% conseguiram ampliar a clientela. Há ainda 9% de varejistas que diversificaram os produtos ofertados.
Considerando aqueles que
amargaram um ano pior para as
finanças da empresa em 2017,
mais da metade (51%) argumentam que não tiveram um bom resultado nas vendas, alternativa
que em 2016 era ainda maior,
63% da amostra. Também são
citados a diminuição da margem
de lucro (34%) e aumento a concorrência (24%).
Quando a análise se detém ao
quadro macroeconômico do país
como um todo, quatro em cada
dez (42%) empresários consultados acreditam que as condições gerais da economia pioraram em 2017, embora tenha havido uma queda de 20 pontos
percentuais na comparação com
a sondagem feita para 2016.

Outros 35% não notaram mudança, ao passo que 14% acreditam em melhora, percentual
que apresentou alta de cinco pontos percentuais.
“Foram quatro anos turbulentos, marcados por retração no
investimento e no consumo,
além de desemprego em disparada, queda nas vendas e um cenário político instável, contaminando todo o ambiente de negócios no país. Ao que parece, o
empresário brasileiro começa a
vislumbrar a possibilidade de
uma retomada lenta e gradual dos
negócios”, analisa a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.

se propuseram no ano passado.
Outros 25% não cumpriram
seus objetivos. As principais
conquistas foram aumentar as
vendas (28%), comprar equipamentos (27%), reformar a empresa (26%) e investir em propaganda (22%).
Em sentido contrário, os planos não realizados foram, principalmente, fazer uma grande
reforma (28%), aumentar vendas (24%) e comprar equipamentos (20%). E o principal
motivo para aqueles que tiveram de desistir de seus projetos foi a falta de recursos financeiros, mencionada por
26% desses entrevistados.

Negócios
De acordo com a pesquisa,
56% dos empresários estão
animados com a possibilidade
de melhorar o desempenho de
suas empresas nesse ano contra apenas 8% que se dizem desanimados e 27% que estão
sem expectativa positiva ou
negativa. Somente 6% acreditam
na necessidade de realizar novas
demissões.
A sondagem ainda mostrou
que 28% dos empresários pretendem ampliar seus negócios
este ano e 16% desejam lançar
novos produtos ou serviços no
mercado. No que diz respeito a
tomada de crédito e realização
de investimentos, somente 16%
manifestam a intenção de adquirir equipamentos e só 8% pensam em pegar empréstimos.
Para driblar os efeitos da crise
que ainda persiste, 22% dos
empresários vão priorizar pagamentos à vista em 2018 e 20%
reforçar a propaganda.
A pesquisa mostra que pouco mais de um terço (34%) dos
empresários conseguiram realizar ao menos parte daquilo que

Ajustes
Apesar do otimismo, 28%
dos empresários tem como principal temor a possibilidade de o
país não sair da crise, seguido do
resultado das eleições presidenciais (20%) e do risco de fechar
a própria empresa (14%).
De modo geral, 40% dos
empresários brasileiros tiveram
de fazer ajustes no orçamento ao
longo de 2017, mas esse percentual também diminuiu frente a
2016, quando 48% tiveram de
adaptar a empresa para tempos
mais sombrios. Dentre essa parcela de empresários impactados pela
crise, 52% reduziram funcionários, 28% diminuíram o consumo de
água e luz e 25% economizaram
na conta de telefone.
Entre os que demitiram no
ano passado, a média é de dois a
três funcionários dispensados
por empresa. No caso desses
entrevistados, as alternativas encontradas pelos donos das empresas para seguir com a gestão
do dia a dia foi redistribuir as
atividades entre os demais membros da equipe (37%) ou até
mesmo assumir pessoalmente as

atividades que ficaram sem trabalhador (24%).
Para o presidente do SPC
Brasil, Roque Pellizzaro Junior,
a capacidade da adaptação do
empresário tem sido fundamental para o país. “O empresário
brasileiro tem uma capacidade
de resiliência muito forte. Em
tempos difíceis o empreendedor
se vê obrigado a fazer sacrifícios, como baixar preços para lidar com a queda no consumo ou
até mesmo promovendo cortes
de funcionários. No entanto,
são medidas paliativas e que
não se sustentam no longo prazo. É precioso proporcionar
um ambiente mais propício
para os negócios, em que seja
possível baixar custos e investir em inovação, aumentando a
competitividade”, argumenta
Pellizzaro Junior.
Inadimplência
A sondagem ainda revela que
15% dos empresários ouvidos
admitem que ficaram vários meses ao longo de 2017 com as
contas da empresa no vermelho.
Em 2016, esse percentual era
maior, alcançando 22% dos empresários. Além disso, 14% tiveram de reduzir o mix de produtos e serviços que oferecem
aos clientes.
“O endividamento é um grande obstáculo para qualquer empreendedor porque diminui a
capacidade de contratar crédito
e expandir as atividades. Em alguns segmentos, o acesso ao
crédito é fundamental para a sobrevivência da empresa. Para
quem está nessa situação, é preciso buscar taxas de juros menores e prazos adequados, pois
isso coloca em risco a continuidade dos negócios”, alerta a economista Marcela Kawauti.
(Agencia Brasil)

BNDES e Sebrae lançam linha de crédito de
R$ 6 bi com foco em pequenos negócios
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), em parceria
com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), disponibilizará R$ 6 bilhões em uma linha de crédito para micro e pequenos empreendedores. As
concessões deverão atingir
280 mil negócios enquadrados
nessa modalidade, ao longo de
dois anos.
Anunciada na quarta-feira
(17), a iniciativa foi concebida,
de acordo com as duas instituições, parar superar dois problemas que os micro empresários

enfrentam na tentativa de obter
financiamento: os elevados juros cobrados e o excesso de burocracia.
Uma pesquisa de 2016 do
Sebrae indicou que, para quase
a metade deles (47%), a redução da taxa de juros cobrada
seria a melhor solução. Por sua
vez, uma maior maleabilidade na
lista de garantias exigidas para
que o financiamento seja aprovado foi citada por 27% dos entrevistados.
Em uma nova edição da pesquisa, realizada em 2017, os índices passaram para 53% e
24%, respectivamente. Na mai-

oria das vezes, as saídas encontradas são negociar prazos de
pagamento com fornecedores e
recorrer a cheques pré-datados
ou especiais e ao cartão de crédito empresarial. “Os bancos se
tornaram grandes demais para
atender aos pequenos empresários”, afirmou o presidente do
Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
Plano de trabalho
A ideia é que os empreendedores contem com o auxílio
das chamadas fintechs, companhias que utilizam recursos tecnológicos para atingir melhores

índices financeiros e que, no
plano das firmas de pequeno
porte, poderão colaborar com a
diminuição de riscos operacionais. Como preparação adicional, haverá ainda outros três
eixos, que abrangem capacitação e orientação, sistemas garantidores de crédito e relacionamento institucional.
Ricardo Luiz de Souza Ramos, diretor do BNDES, disse
que, em breve, uma chamada
será feita para selecionar uma
pequena empresa de São Paulo
como projeto experimental
desse conjunto de ações programado. (Agencia Brasil)

Indústria paulista fecha 35 mil vagas
em 2017, menor patamar desde 2011
A indústria de São Paulo
teve 35 mil postos de trabalho
fechados em 2017, o melhor
resultado desde 2011, quando
registrou perda de apenas 1.500
empregos. É o que aponta a Pesquisa de Nível de Emprego do
Estado de São Paulo, realizada
pela Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) e
pelo Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp),
divulgada na quarta-feira (17)
em São Paulo.
A variação acumulada do ano
foi de – 1.62%, sem ajuste sazonal. Já a variação apontada
para o mês de dezembro de
2017, quando foram fechadas
33 mil vagas, foi de -1,53% em
relação a novembro, também
sem ajuste sazonal.
Entre 2014 e 2016, foram

fechadas, em média, 173 mil
vagas por ano, ante os 35 mil
postos perdidos em 2017. Segundo a Fiesp, o desempenho
foi puxado pela retomada da
produção industrial, mas ainda é preciso ser visto com
cautela.
“Temos que ser cautelosos,
o país ainda precisa da aprovação das reformas que estão em
andamento, mas esperamos uma
modesta recuperação do emprego na indústria em 2018”,
afirma o vice-presidente e diretor titular do Departamento
de Competitividade e Tecnologia (Decomtec) da Fiesp, José
Ricardo Roriz Coelho.
De acordo com Roriz Coelho, a expectativa é de geração de 20 mil postos de trabalho na manufatura no esta-

do até o final deste ano. “Esperamos que a recuperação
observada da economia em
2017 siga em 2018”, diz.
Setores
Na análise por setor, a pesquisa apontou que, das 22 áreas
avaliadas, 17 tiveram resultado
negativo em relação ao emprego neste ano, quatro tiveram desempenho positivo e uma ficou
estável.
O setor de produtos de borracha e material plástico foi o
que mais gerou empregos e fechou o ano passado com um saldo positivo de 4.152 vagas, seguido pelo de produtos químicos (281 vagas) e de metalurgia (273).
As áreas mais afetadas foram as de produtos de metal,

com exceção de máquinas e
equipamentos, com uma perda de 10.107 postos, produtos
alimentícios (-4.550) e impressão e reprodução de gravações (-4.252).
Indicadores regionais
Das 36 regiões do estado
consideradas na pesquisa, oito
tiveram desempenho positivo
em relação ao emprego e 28 ficaram negativas. Os destaques
ficaram com Limeira, com
uma alta de 7,51% no ano, Araraquara, com 3,09% de expansão e Mogi das Cruzes
(1,93%). As piores performances ficaram com Botucatu,
com uma perda de 15,72% de
vagas, Araçatuba (-9,38%) e
São João da Boa Vista (8,29%). (Agencia Brasil)

Febraban estuda ações para reduzir
juros do cheque especial
A Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) avalia medidas para reduzir os juros do
cheque especial. Em nota publicada na quarta-feira (17),
a entidade informou que estuda ações para melhorar o
ambiente de crédito no país e
reduzir o spread bancário, diferença entre os juros que o
banco paga para captar dinheiro de investidores e as
taxas cobradas dos tomadores
de empréstimos e financiamentos.

O comunicado não entrou
em detalhes. Em dezembro,
segundo os dados mais recentes da Associação Nacional
dos Executivos de Finanças
Administração e Contabilidade (Anefac), os juros do cheque especial estavam em
295,48% ao ano. Dessa forma, alguém que contrai R$ 1
mil nessa modalidade deve R$
3.295,48 ao fim de 12 meses,
se não quitar a operação. O
cheque especial está somente atrás do cartão de crédito,

que encerrou 2017 com taxa
de 321,63% ao ano.
Hoje (17), o presidente da
Febraban, Murilo Portugal,
reuniu-se com o secretário
executivo do Ministério da
Fazenda, Eduardo Guardia. Na
saída do encontro, não confirmou se a redução de juros do
cheque especial foi discutida.
Apenas disse que os dois trataram de medidas tributárias.
Mais cedo, o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles,
disse a jornalistas que os ju-

ros do cheque especial são
elevados. Ele confirmou que
o Banco Central (BC) estuda
medidas para a redução das
taxas, mas negou que exista
alguma ação definida.
“Eu acho que é importante a queda de juros no cheque
especial, que está muito elevado. Mas não há nenhuma
medida específica já definida.
O BC está estudando várias
coisas”, disse Meirelles na
portaria do ministério. (Agencia Brasil)

Baixas temperaturas
congelam rodovias e fecham
escolas no Sul dos EUA
O rigoroso inverno deste ano afeta também o Sul dos Estados Unidos. No Kentuchy, Loisiana, e Texas as rodovias congelaram e acidentes foram registrados na terça-feira (16).Na
quarta-feira (17), o governo da Luisiana, do Texas e da Georgia fecharam algumas rodovias estaduais. Escolas também suspenderam as aulas.
Na Georgia, onde nevou na madrugada de hoje (17), as baixas
temperaturas também congelaram as rodovias e impedem o tráfico normal de veículos também na área urbana das cidades. O
frio intenso deste ano já provocou o fechamento de escolas em
duas ocasiões. Na área metropolitana de Atlanta, Georgia, os alunos ficaram sem aulas dois dias em novembro e hoje as aulas
também foram suspensas.
Na região sul dos Estados Unidos dias de neve são inusuais e
em média neva dois ou três dias por ano. Como não neva muito
nestas regiões, os governos locais não investem em maquinário
suficiente para retirar o gelo das rodovias.
O gelo acumulado nas rodovias causou acidentes ontem no
Texas. A imprensa local noticiou mais de 30 acidentes rodoviários no sudeste do estado, região mais afetada pelo clima frio.
O Serviço Meteorológico Nacional prevê ventos gelados para
hoje e amanhã, com temperaturas inferiores a menos 10ºC para
Texas, Arkansas, Louisiana, Alabama, Mississippi, Geórgia, Tennessee, Kentucky, Kansas e Missouri.
Na Georgia em algumas regiões, a sensação térmica chega a
menos 18ºC por causa dos ventos gelados. Este já é considerado
o inverno mais rigoroso nos Estados Unidos e no Canadá, das
últimas décadas.(Agencia Brasil)

Governo quita parte da dívida
com organismos internacionais
A crise econômica pela qual passa o Brasil fez com que o
país atrasasse o pagamento a organismos internacionais. Os atrasos vêm desde pelo menos 2015, ainda no governo de Dilma
Rousseff. Em nota, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão diz que vem realizando “esforços robustos” para
colocar os pagamentos em dia e que, até o final do ano passado
efetuou “muitos pagamentos”.
Para fazer parte de determinados organismos internacionais,
ter poder de decisão e para ser beneficiado pelos serviços prestados por essas organizações, os países têm que pagar as chamadas cotas, usadas para a manutenção das entidades.
Somente ao Instituto Interamericano de Cooperação para a
Agricultura (IICA) o governo brasileiro deve o equivalente a uma
cota e meia, de acordo com IICA no Brasil. A dívida era maior,
mas no final do ano passado, o Brasil quitou o equivalente a uma
cota no dia 22 de dezembro, segundo o Planejamento.
No caso do IICA o valor é determinado com base na tabela da Organização dos Estados Americanos (OEA), que leva em consideração, entre
outras questões, a situação econômica dos países membros.
A cota para o Brasil, de US$ 3.643.200, foi definida em 2015
levando em consideração a situação econômica do país no período dos cinco anos anteriores, desde 2010, ou seja, período antes do agravamento da crise econômica. A cota começou a ser
aplicada em 2016.
No IICA, o Brasil é o segundo maior cotista, respondendo
por 12,46% do total das cotas, ficando atrás apenas dos Estados
Unidos, responsável por 59,47% do total do valor das cotas.
No Brasil, o IICA é responsável por 12,33% dos projetos de
cooperação técnica em execução no país por organismos internacionais, segundo a Agência Brasileira de Cooperação. Ao todo,
25 organismos prestam esse tipo de serviço.
Perguntado sobre o atraso do pagamento do Brasil o diretor
geral do IICA, Manuel Otero, ressalta que o pagamento feito no
final do ano passado foi importante e diz que espera que a situação seja normalizada. “Pertencer ao IICA é uma garantia de que
se está promovendo o desenvolvimento agropecuário rural da
América como um todo. Países como Brasil, Argentina, Estados
Unidos e Canadá oferecem cooperação técnica. Em cada país há
questões para resolver e o IICA está tentando estar presente nisso, mas temos que ser mais solidários com o interior do nosso
continente, que tem problemas muito sérios”, diz.
Pagamento depende de condições fiscais
Em nota à Agência Brasil, o Ministério do Planejamento, diz:
“Em vista do cenário de crise, diversos compromissos internacionais do Brasil com Organismos Internacionais ainda estão pendentes de pagamento, dentre eles o IICA”.
A nota acrescenta: “Esperamos solucionar todos os atrasos, e
não somente do IICA, com a maior diligência e brevidade possível. Entretanto, as condições fiscais são elemento determinante
nessa tarefa”. Até o dia 31 de dezembro, a pasta afirma que efetuou “muitos pagamentos” e que ainda está sendo feita uma atualização dos pagamentos que seguem em atraso.
A pasta diz ainda que “vem realizando esforços robustos no
sentido de colocar em dia os pagamentos a organismos internacionais. Em vista do contingenciamento de recursos, as decisões
acerca de quais organismos priorizar, com relação a pagamentos, são tomadas em conjunto com o MRE [Ministério das Relações Exteriores] e os órgãos setoriais responsáveis”.
O Planejamento explica que a priorização dos pagamentos é
dada em função da análise conjunta de diversos critérios, tais
como possibilidades de sanção, urgências individuais dos organismos, antiguidade da dívida, valor da dívida, dentre outros. “Essa
é uma análise absolutamente objetiva e desprovida de vieses políticos. Não há, da parte do MPDG, tratamento especial e diferenciado a quaisquer organismos”.
IICA no Brasil
O IICA foi fundado em 1942, com o objetivo de realizar uma
agricultura competitiva, sustentável e inclusiva para as Américas. É o organismo especializado em agricultura e bem estar rural vinculado à OEA. O Brasil passou a fazer parte do IICA em
1964. O IICA está presente em 18 países, com 34 escritórios
com capacidade técnica.
No país, o organismo participou da criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Empresa Brasileira
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
O principal papel do IICA é oferecer cooperação técnica em projetos junto ao governo federal e também estaduais. Atualmente, estão em desenvolvimento 22 projetos no Brasil. (Agencia Brasil)
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Juiz nega prisão domiciliar
a deputado Paulo Maluf
Vice-presidentes não
afastados da Caixa passarão
por avaliação técnica
Os oito vice-presidentes
não afastados da Caixa Econômica Federal passarão por uma
avaliação técnica, informou na
quarta-feira (17) o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles.
Segundo ele, caberá ao Conselho de Administração do banco verificar o resultado e confirmar a permanência deles no
cargo.
“A partir de agora, todos os
vice-presidentes serão avaliados tecnicamente nos termos
definidos pelo estatuto”, declarou o ministro a jornalistas na
portaria do Ministério da Fazenda.
Na terça-feira (16), o presidente Michel Temer determinou o afastamento de quatro
dos 12 vice-presidentes da Caixa por recomendação do Ministério Público Federal no
Distrito Federal e do Banco
Central. Os dois órgãos investigam suspeitas de corrupção na
instituição financeira.
De acordo com Meirelles,
a avaliação técnica ocorrerá
numa etapa posterior à definição do futuro dos vice-presidentes afastados. Para ele, a

aplicação do estatuto do banco para o preenchimento dos
cargos melhorará a eficiência
da instituição financeira.
“Essa [a manutenção dos
vice-presidentes não afastados] é uma outra discussão que
será objeto de avaliação no futuro. É importante definirmos
prioridades. A questão número
um do conselho é em relação
aos quatro vice-presidentes
que estão sujeitos a esse julgamento. Em um segundo lugar, a avaliação dos demais
vice-presidentes. A estrutura
[da Caixa] é sempre objeto de
discussão para tornar a empresa cada diz mais eficiente”,
declarou.
Meirelles reiterou que o
governo está aplicando a Lei
das Estatais, que define critérios técnicos para o preenchimento de cargos de direção nas
empresas públicas. Para ele, a
avaliação técnica não deve
atrapalhar a votação de projetos de interesse do governo no
Congresso. “A nova Lei das
Estatais foi aprovada pelo Congresso Nacional. Não é isso?”,
disse. (Agencia Brasil)

PGR defende manutenção
da prisão de Jorge Picciani
A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou parecer ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
contra a soltura do deputado estadual Jorge Picciani (MDB),
presidente licen ciado da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj). O parlamentar
foi preso na Operação Cadeia
Velha, da Polícia Federal (PF),
em novembro do ano passado
sob a suspeita de ter recebido
propina de empresas de ônibus, que em troca seriam beneficiadas com isenções fiscais e aumentos de tarifa.
No entendimento da subprocuradora Claudia Sampaio Marques, a prisão preventiva de Picciani é necessária para interromper atos ilícitos que tiveram início na década de 1990 e perduraram até o ano passado. De
acordo com o parecer, os fatos
investigados evidenciam “um
monumental esquema de corrup-

ção”.
“Trata-se de esquema consolidado no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, sob o comando do paciente e dos demais parlamentares envolvidos, sendo necessária a prisão não somente para
fazer cessar a prática delitiva,
como também para permitir
que as investigações transcorram sem os percalços que
ocorreriam com a liberdade
dos investigados”, argumenta a
procuradora.
O parecer será inserido no
habeas corpus, relatado pelo
ministro Dias Toffoli, no qual a
defesa do Picciani busca a soltura do parlamentar. O advogado
Nélio Machado sustenta que a
prisão é descabida e ilegal por
não levar em conta o estado de
saúde do deputado, que passou
por uma cirurgia recentemente.
(Agencia Brasil)

O juiz Bruno Aielo Macacari, da Vara de Execuções Penais
(VEP) do Distrito Federal, negou na quarta-feira (17) pedido
de prisão domiciliar feito pela
defesa do deputado Paulo Maluf
(PP-SP), preso para cumprir
pena definitiva de sete anos e
nove meses por lavagem de dinheiro, definida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Na decisão, o juiz argumentou que o parlamentar pode cumprir a pena na Penitenciária da
Papuda, em Brasília, mesmo diante de seu quadro de saúde. No
entendimento do magistrado, a

penitenciária tem condições de
oferecer tratamento emergencial a Maluf, caso seja solicitado.
“Em suma, repisando que a prisão domiciliar humanitária só
tem lugar nas estritas hipóteses
em que o apenado não possa receber tratamento no interior do
presídio, bem como que há prova mais que suficiente que esta
não é o caso destes autos, consoante se extrai do contexto fático que atualmente se apresenta, tenho que a rejeição do pedido defensivo é medida que se
impõe”, diz a decisão.
Após o ministro do STF Ed-

son Fachin determinar a execução da condenação, em dezembro do ano passado, os advogados de Maluf alegaram que ele
deve cumprir prisão domiciliar porque sofre de câncer de
próstata, problemas cardíacos
e na coluna, além de hérnia de
disco, e, segundo eles, não há
atendimento médico adequado
na Papuda.
Maluf foi condenado por receber propina em contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS quando era prefeito de São Paulo (1993-1996).
Os recursos teriam sido desvia-

dos da construção da Avenida
Água Espraiada, hoje chamada
Avenida Roberto Marinho. O
custo total da obra foi cerca de
R$ 800 milhões.
As investigações se arrastaram por mais de dez anos, desde
a instauração do primeiro inquérito contra o ex-prefeito, ainda
na primeira instância da Justiça.
Os procuradores do Ministério
Público estimaram em US$ 170
milhões a movimentação total
de recursos ilícitos. O Supremo
assumiu o caso após a eleição de
Maluf como deputado federal.
(Agencia Brasil)

Moreira Franco diz que mantinha “relação
funcional” com vice da Caixa afastado
O ministro da SecretariaGeral da Presidência, Moreira
Franco, disse na quarta-feira
(17) que sempre manteve uma
relação “funcional” com Roberto Derziê Sant’Anna, um dos
quatro vice-presidentes da Caixa Econômica Federal afastado
na terça-feira (16) pelo presidente Michel Temer.
Segundo reportagens publicadas na imprensa, uma auditoria feita pelo banco aponta que
o vice-presidente teria repassado a Moreira Franco e ao presidente Temer informações privilegiadas sobre operações do banco, atendendo pedido deles.
“O que foi levantado, pelo
menos que vi no jornal, é que eu
teria feito solicitação, essa foi
a afirmação, que eu havia feito
solicitação ao vice-presidente

Derziê. Eu sempre tive com os
vice-presidentes uma relação de
natureza funcional, qualquer solicitação que eventualmente,
qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram
no âmbito funcional. Eu não tenho por hábito nos lugares públicos que ocupei, que foram
vários, eu tenho uma larga e vasta experiência, e toda minha biografia nunca foi manchada por
qualquer tipo de atitude que gerasse qualquer vergonha”, disse
o ministro.Moreira Franco se
manifestou depois do afastamento de quatro vice-presidentes da Caixa, por 15 dias, pelo
presidente Michel Temer. Os
vice-presidentes são investigados em operações da Polícia
Federal. Na última quinta-feira
(11), os procuradores responsá-

veis pela Operação Greenfield
enviaram um ofício ao presidente alertando que ele poderia ser
responsabilizado por “eventuais
novos ilícitos” cometidos pelos
gestores do banco que estão sob
investigação.
Moreira Franco comentou as
reportagens durante visita de
monitoramento das obras do Sistema Produtor Corumbá, em Valparaíso de Goiás, no entorno do
Distrito Federal. O complexo
está em construção desde 2009
e faz parte do programa Agora, é
Avançar, coordenado por Moreira Franco.
Na ocasião, o ministro voltou a defender a aprovação da
reforma da Previdência e declarou que não acredita que a demissão dos gestores da Caixa
possa afetar as negociações pela

aprovação da proposta na Câmara dos Deputados, em fevereiro.
“Eu espero que não atrapalhe
[as negociações para a reforma
da Previdência]. Não existe nada
mais importante no Brasil de
hoje do que nós aprovarmos a
Previdência. A situação dos aposentados, dos pensionistas do
Rio Grande do Sul, no estado do
Rio de Janeiro, no estado do Rio
Grande do Norte, em diversos
outros estados e uma situação
que mostra que não é mais uma
hipótese eles não receberem
suas aposentadorias e pensões,
é uma realidade. E nós não queremos que isso ocorra para a
maioria dos aposentados e pensionistas do Brasil, a medida que
a Previdência da União entra em
colapso”, afirmou. (Agencia
Brasil)

Governo anuncia R$ 406 milhões para
ensino médio em tempo integral
O presidente Michel Temer
e o ministro da Educação,
Mendonça Filho, anunciaram
na quarta-feira (17) a liberação
de R$ 406 milhões para o Programa de Fomento às Escolas
de Ensino Médio em Tempo
Integral. O recurso será destinado às 27 unidades da federação ao longo de 2018.
Do total liberado, cerca de
R$ 173 milhões serão destinados para investimentos e R$ 233
milhões para custeio. De acordo com o Ministério da Educa-

ção, a liberação vai ampliar de
516 para 967 o número de escolas financiadas, o que representa um aumento de 87% de
escolas atendidas em todo o
país. Com a liberação de recursos de hoje, os valores totais
destinados ao programa vão superar os R$ 700 milhões.
Segundo o Ministério da
Educação, em 2017 foram apoiadas pelo programa 516 escolas
com 148.760 mil matrículas.
Para este ano, serão 967 escolas, com 284.728 matrículas. A

meta do programa é alcançar a
marca de 500 mil matrículas.
Na cerimônia do anúncio da
liberação dos recursos, o presidente Michel Temer destacou a
importância do ensino em
tempo integral para alçar o
Brasil ao século 21, seguindo
o exemplo de países desenvolvidos que adotam esse modelo. Ele também ressaltou a
função social do tempo integral. “Em um país carente
como o nosso, muitas vezes se
os mais pobres permanecem em

tempo integral recebem um auxílio social, como a alimentação,
muito eficiente”, disse.
O ministro Mendonça Filho
citou as vantagens do ensino em
tempo integral. “[As escolas em
tempo integral] transformam
fortemente a realidade em termos de taxa de evasão, abandono escolar e ao mesmo tempo
consagra uma melhora na qualidade, que é um dos objetivos
mais importantes pra que a gente mude a realidade educacional
do país”, disse.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 1080643-65.2013.8.26.0100 (USUC 1305) O(A) Doutor(a) Paulo Cesar Batista dos Santos , MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO,
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Eduardo Augusto de
Siqueira, Engel Oreste Ferraris, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Antônio Pires Cardoso e Helena
da Conceição Nunes, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o
imóvel localizado na Rua Harry Hadick, nº 195 - Jardim Ângela - São Paulo SP, com área de 250,00
m², contribuinte nº 165.038.0019-2, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 28 de novembro de 2017. 17 e 18/01
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RESUMO. EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL e para INTIMAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(S): SEVERINO JOSÉ NASCIMENTO JÚNIOR, CPF 922.242.458-15, seu cônjuge se
casado for; OS TERCEIROS INTERESSADOS: Antonio Martins, CPF 942.567.808-15 e s/m Marister Sullas
Martins, CPF 181.674.868-42; eventuais herdeiros, sucessores e demais interessados, expedido no Processo
Físico n° 0841009-42.1996.8.26.0100 (583.00.1996.841009), Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por ESPÓLIO DE MANOEL PACHECO DA SILVA, representado por seu inventariante Uziel
Pacheco, CPF 527.777.588-91. O(A) Dr(ª). ADRIANA BRANDINI DO AMPARO, MM(ª) Juiz(a) de Direito da
40ª Vara Cível do Foro Central Cível/SP, com fundamento nos artigos 879, II c/c o art. 882, § 2º do CPC,
regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e art. 250 e seguintes das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que a gestora judicial CHRISTOVÃO
GESTÃO E PUBLICIDADE LTDA., representada por seus leiloeiros judiciais, Christovão de Camargo Segui
OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na JUCESP sob o nº 942, levará a leilão “on line” o bem
imóvel abaixo descrito no sítio www.leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem: DO BEM
IMÓVEL: IMÓVEL: Uma casa situada à Alameda Rainha Santa, nº 257, 261 e 263, e seu respectivo
terreno, formado pelo lote 23 da quadra “Q”, da Vila Santa Izabel, no 46º subdistrito Vila Formosa, medindo
10,00m de frente; por 47,70m da frente aos fundos, em ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura
da frente, encerrando a área de 477,00m², confrontando pelo lado direito com o lote 24; do lado esquerdo
com o lote 22; e, nos fundos com o lote 30. Matrícula nº. 155.202, do 9º Oficio de Registro de Imóveis de
São Paulo. Contribuinte: 055.129.0068-4. DOS ÔNUS: 1-) Av. 06/155.202, em 14/11/2014: penhora
exequenda e declaração da ineficácia da alienação constante do R.3 (R.3/155.202 em 03/02/1999:
Escritura de 11/01/1999, o executado vendeu o imóvel para Ivo Fonseca e s/m Maria Guilardi Fonseca,
estes, por sua vez, conf. R.4/155.202, em 08/05/2000, venderam o imóvel para Vicente Totaro, Antonio
Martins e s/m Marister Sullas Martins); 2-) Por r. decisão de 17/02/2012, “. ..Nos termos do artigo 593, inciso
II, do Código de Processo Civil, dou por ineficaz a venda registrada no R.3/155.202 do livro 2, junto ao 9º
OFICIAL DE REGISTROS DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO SP...”; por consequência as
demais transmissões constantes dos R.4 e R.5 ( Por r. decisão datada de 14/04/2015: “...Consigno que as
sucessivas alienações já constavam da certidão apresentada às fls. 747/479 e que, a princípio, a declaração
de ineficácia da alienação anterior estende seus efeitos ao posterior adquirente, isto é, as alienações posteriores
estão contaminadas pela declaração de fraude à execução” (grifo nosso). DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO
BEM IMÓVEL: R$ 1.197.194,86 (até novembro/2017, pelo sítio http://drcalc.net/planilharesult.asp, tendo-se por
base o laudo de avaliação as fls. 608 dos autos que atribuiu ao bem imóvel o valor de R$1.145.000,00, em maio/
2016) DA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO: R$ 65.350,00 (até novembro/2017; trata-se de mera
atualização do valor dado a causa, sem menção das despesas processuais, haja vista a ausência de planilha de
débito). DATAS DOS LEILÕES: O 1º Leilão começa em 01/02/2018, às 14h00 e termina em 05/02/2018, às
14h00. O 2º Leilão começa em 05/02/2018, às 14h01min e termina em 28/02/2018, às 14h00. DAS
CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior que a
avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 60% do valor da última avaliação
atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz (2º leilão). Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br. para que participem do
leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO:
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada,
i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa,
proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação
atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do
CPC, que deverá ser depositado antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta)
meses, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. Prevalecerá a proposta de maior valor,
que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, parágrafo único e Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º
e § 8º ambos do CPC). A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado. DO PAGAMENTO: O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia
de depósito judicial, no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas, emissão de guias e depósito judicial),
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art. 884, IV do CPC). DA COMISSÃO DO
LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do lanço), e deverá ser paga
mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do
leilão na conta do Gestor Oficial: Christovão Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ
nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Pelo
presente, fica(m) o(a)(s) executado(a)(s), eventual cônjuge, os terceiros interessados, eventual(is) herdeiro(s),
sucessor(es) e demais interessados, INTIMADO(A)(S) das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s)
para intimação pessoal. NÃO HÁ RECURSOS pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de janeiro de 2018.Edital completo e demais
condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1016405-20.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo
Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS, Brasileiro,
Estudante, RG 52.187.085-9, CPF 899.337.104-00, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de SECID – SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA., alegando em
síntese: Assinaram contrato de prestação de serviços educacionais e recebeu CA nº 2143794-1, deixando de
cumprir com as mensalidades dos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2011. O patrono
do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento das custas e
despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de R$ 4.857,30. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de setembro de 2017.
18 e 19/01

www.jornalodiasp.com.br
RESUMO. EDITA L DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM IMÓVEL E PARA
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO: JOSIBIAS LOPES DA SILVA, CPF nº 047.401.858-06, s/m e
coproprietária Miriam de Souza Lopes, CPF nº 104.175.208-32; eventuais herdeiros/sucessores; a
compromissária vendedora Chemin Construtora S/A, CNPJ 43.109.891/0001-21; que também fica
intimada da penhora e da avaliação do bem imóvel e demais interessados, expedido no Processo
Digital nº 1009050-53.2016.8.26.0008, em trâmite na 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé/
SP, Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
MONTEBELLO, CNPJ 02.916.186/0001-59. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa que a gestora oficial Christovão Gestão e Publicidade Ltda., na pessoa de seus leiloeiros
judiciais: Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.529 e Luiz Carlos Levoto, JUCESP nº 942, levará a
leilão o bem imóvel abaixo descrito no site: www. leilaoinvestment.com.br, em condições que se seguem:
BEM IMÓVEL: DIREITOS DO EXECUTADO sobre a Vaga nº 57, tipo “II”, “média coberta” na garagem
localizada no 1º subsolo do RESIDENCIAL MONTEBELLO, situado na Praça Universo nº 96, no 46º
SUBDISTRITO - VILA FORMOSA, contendo a área útil de 9,87m², área comum de 15,47m² e a fração ideal
no terreno de 0,03955%. MATRÍCULA nº 284.045 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.
CONTRIBUINTE: 055.228.0641-9. ÔNUS: 1-) Contribuinte: 055.228.0641-9. IPTU Débitos Exercício Atual:
R$ 335,29. IPTU Débitos Exercícios Anteriores. Não existem débitos anteriores (conf. pesquisa realizada em
04/12/2017 no sítio da Prefeitura do Município de S. Paulo); 2-) penhora exequenda não averbada à margem
da matrícula. AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM IMÓVEL R$ 38.208,84 (atualizado até novembro/2017, pelo site
Drcalc.net Índices e Cálculos na Web, tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 136 do processo. digital
que avaliou a vaga de garagem em R$ 38.000,00 em maio/2017). DÉBITO EXEQUENDO: R$ 15.640,96
(atualizado até 14/11/2017, conf. cálculo constante as fls. 164 do processo). DATAS DOS LEILÕES:O 1º Leilão
começa em 06/02/2018, às 15h00, e termina em 09/02/2018, às 15h00. O 2º Leilão começa em 09/02/
2018, às 15h01min e termina em 02/03/2018, às 15h00. CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado
arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor da avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance
de valor igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (2º leilão) (atualizada pelos índices
adotados pelo TJSP, desde o laudo). (Artigo 13 do Provimento CSM nº 1625/2009). Os interessados deverão
cadastrar-se previamente no portal www.leilaoinvestment.com.br. para que participem do leilão eletrônico
fornecendo todas as informações solicitadas. DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não
haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, até o
início da primeira etapa proposta por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa,
proposta por valor que não seja considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor
do lance à vista, exceto a comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositado
antes da expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses. Prevalecerá a proposta de
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único e Art. 895, § 1º,
§ 2º, § 7º e § 8º ambos do CPC). A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as
propostas de pagamento parcelado (artigo 895, § 7°, CPC/2015). PAGAMENTO: O preço do bem arrematado
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial, no site: www.tjsp.jus.br, (clicar em portal de custas,
emissão de guias e depósito judicial), respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. (Art.
884, IV do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) do valor da arrematação a qual não está
incluída no valor da oferta vencedora (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) e deverá ser paga
mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do
leilão na conta da Gestora Oficial: Christovão Gestão em Alienações Eletrônicas e Publicidade Ltda., CNPJ
nº 12.871.578/0001-00, Banco Itaú, Agência 0349, C/C 47447-8. (Art. 884, Par. único do CPC). Pelo presente,
fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) JOSIBIAS LOPES DA SILVA, s/m e coproprietária Miriam de Souza Lopes,
eventuais herdeiros/sucessores; a compromissária vendedora Chemin Construtora S/A e os demais interessados,
INTIMADO(A)(S) das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para intimação pessoal. Do processo
eletrônico não constam recursos ou causas pendentes de julgamento. Será o presente edital por extrato
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 13 de dezembro de 2017. Edital completo e
demais condições no sítio: www.leilaoinvestment.com.br.
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Copa Brasil Feminina

São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

Fase Final da Copa Brasil Feminina
começa hoje em Lages (SC)
A Fase Final da Copa Brasil
feminina de vôlei 2018 começa
a ser disputada nesta quinta-feira (18) com quatro das melhores equipes do país. A primeira
semifinal será um duelo mineiro entre Dentil/Praia Clube
(MG) e Camponesa/Minas
(MG), às 19h. Na sequência, às
21h30, um dos clássicos mais
tradicionais do voleibol brasileiro entre Sesc RJ e Vôlei Nestlé
(SP). As partidas serão disputadas no ginásio Jones Minosso,
em Lages (SC), e terão transmissão ao vivo do SporTV.
No primeiro duelo das semifinais, o Dentil/Praia Clube tem
entre os destaques do elenco três
campeãs olímpicas: as centrais
Fabiana e Walewska e a ponteira
Fernanda Garay.
A central Fabiana falou da
expectativa para o confronto e
apostou em equilíbrio entre os
times mineiros.
“Essa semifinal será um jogo
disputado e difícil. Vamos enfrentar uma equipe forte, muito
bem montada e entrosada. É um
clássico regional, uma partida
decisiva, com muitos componentes e que vale uma vaga na final.
Temos que estar com os fundamentos bem acertados, além de
muita concentração e paciência
para fazer o nosso jogo”, disse
Fabiana.
Pelo lado do Camponesa/
Minas, que tem no comando o

treinador italiano Stefano Lavarini, uma mescla de jogadoras
jovens como a ponteira Rosamaria e experientes como a central
Carol Gattaz e a oposta norteamericana Hooker.
A ponteira Rosamaria explicou as dificuldades de enfrentar
o Dentil/Praia Clube e mostrou
confiança em uma boa apresentação do time de Belo Horizonte.
“Sabemos da qualidade do
Praia e acredito que o saque pode
ser uma arma importante para
diminuir a qualidade do ataque
delas, que é um ponto forte. O
Dentil/Praia Clube é uma equipe
excelente que ainda está invicta
na Superliga. Por ser um clássico estadual, a disputa fica ainda
mais acirrada. É sempre gostoso
jogar um clássico ainda mais em
um momento decisivo. Vamos
tranquilas em busca de fazer o
nosso melhor, pois cada jogo tem
uma história diferente”, analisou
Rosamaria.

Foto/ Divulgação

Dentil/Praia Clube jogará com o Camponesa/Minas, às 19h, e, às 21h30, o Sesc RJ medirá forças com o Vôlei Nestlé. Os jogos serão no ginásio Jones Minosso e terão transmissão
ao vivo do SporTV

Sesc RJ x Vôlei Nestlé
No segundo jogo da noite
desta quinta-feira, mais um capítulo de um dos grandes clássicos
da história do voleibol brasileiro entre o Sesc RJ e o Vôlei Nestlé. A equipe carioca, que tem no
elenco a ponteira Gabi, a líbero
Fabi e a central Juciely, é a atual
campeã. Acostumada a jogar decisões, a líbero Fabi mostrou
motivação para a disputa da par-

Sesc RJ
tida decisiva.
“É uma competição importante e chegamos mais uma vez a
uma semifinal. Vamos enfrentar
o Vôlei Nestlé e será um clássico. Esperamos evoluir e nos
apresentarmos bem. A luta e a
briga por estar numa decisão serão grandes e é sempre muito
especial jogar contra o time de
Osasco. Acredito que será uma
grande partida”, apostou Fabi.
O Vôlei Nestlé conta no
elenco com jogadoras que brilharam na temporada passada na
seleção feminina como a oposta
Tandara e a central Bia. Entre os
outros reforços para essa temporada, a levantadora Fabíola e a
ponteira Mari Paraíba.
A central Bia comentou so-

bre o momento atual do Vôlei
Nestlé e ressaltou a importância
de uma boa apresentação no duelo contra a equipe carioca.
“Jogar contra o Sesc RJ é
sempre um clássico. É uma partida muito esperada e nos preparamos muito bem para ela. Sabemos das dificuldades, mas acredito que estamos treinando bem.
É um jogo importante para buscarmos nosso crescimento. Estudamos a equipe delas e sabemos que é um time que erra pouco e tem um poder de ataque
muito bom. Vamos buscar o nosso melhor para chegar na final”,
explicou Bia.
História da Copa Brasil
O Sesc RJ (RJ), no femini-

no, e o EMS Taubaté Funvic (SP),
no masculino, foram os campeões da competição na temporada
passada. Na última edição, em
2017, disputada em Campinas
(SP), o time carioca venceu o
Camponesa/Minas (MG) na final
enquanto o grupo de Taubaté superou o Sesi-SP.
Esta é a quarta edição da Copa
Brasil. A prim eira, em 2014,
aconteceu em Maringá (PR) e
reuniu equipes dos dois naipes.
Em 2015, a competição feminina foi em Cuiabá (MT) e a
masculina em Campinas (SP).
E nos anos de 2016 e 2017,
equipes dos dois naipes também disputaram o título na cidade campineira.
Seminário Interdisciplinar agita Copa Brasil
Os treinadores das quatro
equipes participantes da Copa
Brasil e ainda o técnico da seleção brasileira masculina, Renan,
participarão do Seminário Interdisciplinar de Voleibol, que acontecerá nos dias 17 e 18 no auditório da Associação Comercial e
Industrial de Lages (Acil), em
Lages (SC).
A abertura do evento acontecerá às 13h desta quarta-feira
(17.01) e caberá ao diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés
Lattari, e ao presidente da federação catarinense de voleibol,

Bia Haddad Maia desafia sexta favorita
na segunda rodada do Australian Open
quinta-feira, por volta de 1h30
(horário de Brasília), na Hisense Arena do Melbourne Park. O
confronto é inédito.
“Tenho mais um jogo duro
pela frente, mas vou jogar no
meu padrão, fazer o que planejei
com o German (Gaich, técnico),
ser agressiva e mover bastante
ela”, analisou a tenista número 1
do Brasil e 70ª do mundo. “Jogar solta e feliz, acreditando em
todos os pontos”, completou.
Pliskova será a quinta tenista

do top 10 que Bia enfrentará na
carreira. No ano passado, Bia
encarou Venus Williams (5ª), Simona Halep (1ª), Garbiñe Muguruza (3ª) e Jelena Ostapenko (7ª).
Nesta quarta, Bia obteve mais
um bom resultado na chave de
duplas do Australian Open ao lado
da romena Sorana Cirstea. Elas
estrearam com vitória, vencendo
a parceria formada pela russa
Veronika Kudermetova e a bielorrussa Aryna Sabalenka, por
duplo 6/2, em apenas 54 minu-

tos de partida.
“Primeira vez que jogamos
juntas e foi muito positivo.
Conseguimos jogar bem, soltas, devolvemos muito bem e
fiquei feliz com o resultado”,
afirmou Bia.
Bia e Cirstea aguardam as
próximas adversárias que sairão
do confronto entre a polonesa
Alicja Rosolska e a norte-americana Abigail Spears, cabeças
15, e a francesa Alizé Cornet e
britânica Heather Watson.

Foto/ Sérgio Shibuya

Copa América de Downhill 4X 2018 reunirá
destaques nacionais e internacionais

Copa América de Downhill 4X
A Copa América de Downhill 4X 2018 mostrará, neste fim de
semana, o que há de melhor no país
na modalidade e alguns destaques
internacionais. Eles enfrentarão os
desafios da pista de cerca de 600
metros montada no Ski Mountain
Park, em São Roque (SP), em busca do topo do pódio da competição, que chega à décima edição.
Além do Brasil, competirão pilotos da Argentina, Chile, Equador e
República Checa, prometendo
muito radicalismo e adrenalina
desde os treinos, a partir de sexta-

2018
feira, com entrada gratuita. O evento terá transmissão da prova final
para todo o país no domingo (21),
a partir das 9h15, dentro do Esporte
Espetacular.
Destaques não faltam no
evento. Os estrangeiros convidados são o tcheco Tomas Slavick,
tetracampeão mundial de 4X entre outros títulos e convidado
especial; o equatoriano Mario
Jarrin, campeão pan-americano
de 4X; o chileno Ian Rojas; e o
argentino Cesar Ema Schneider,
ambos com diversas participa-

ções internacionais. Das nove
edições realizadas, os estrangeiros ganharam apenas duas vezes,
em 2005 e 2015.
Já pelo Brasil, as atrações serão muitas. No masculino, destaques para Lucas de Borba, campeão
em 2014 e vice no ano passado;
Lucas Bertol, campeão do ranking
brasileiro em 2017; Alcides de Souza Cruz Filho, atual campeão brasileiro; Maicon Pradella, campeão
pan-americano Junior e destaque da
nova geração do Downhill nacional;
Markolf Berchtold, dinossauro do
DH e que segue conquistando títulos - ganhou o 8º título pan-americano; Cleiton Isberner foi prata na
mesma categoria; destacaram Nataniel Giacomozzi, ouro na Master
1 no Pan; Volkmar Berchtold, bronze na A1 na mesma disputa, Kaique
Milani, campeão do ranking nacional; o local Abraão Godói; e Renato Rezende, que representou o país
em duas olimpíadas no BMX, entre outros.
Entre as mulheres, estarão
disputando o título de 2018 Júlia Alves, tricampeã em São Roque; Anabela de Souza, terceiro
no ano passado; Mariana Lopes,
campeã estadual do Rio de Ja-

neiro 2015/2016 e quarta em
2017 em São Roque; Bruna Ulrich, hexacampeã brasileira e
bronze no Pan da Colômbia em
2017; Vanessa Driemeier Gonçalves, campeã brasileira de DH
Jr, e Kauana Nunes, vice-campeã
brasileira de DH Jr.
O sistema de disputa prevê
que os 24 mais bem colocados na
fase de classificação no masculino passarão para as oitavas de final, juntamente com o oito convidados pelo evento. No feminino, as três primeiras da edição
anterior estarão classificadas automaticamente para a Prova Principal de domingo, mas deverão
participar da tomada de tempo para
definição de Cabeças de Chave.
Na sexta-feira, 19, serão feitos a entrega de kits e placas de
identificação e os treinos livres.
No sábado, dia 20, serão duas
tomadas de tempo, uma pela manhã e outra de tarde, e os 25 melhores passarão para o domingo,
juntando-se aos oito convidados.
Já o feminino passará cinco atletas para o domingo, ao lado das
três melhores de 2016.
Mais informações no site
www.yescom.com.br

Campeonato RKC
Rental Kart começa
neste sábado
Foto/ Wellington Silva

Depois de conquistar sua primeira vitória no Australian Open
e encerrar um jejum de 53 anos
no primeiro Grand Slam da
temporada, a paulista Beatriz
Haddad Maia (Expressa/ Pro
Style Coach/ Eurofarma/ SantoDigital/ Joma/ Head/ Sol i n c o / C B T / I M G / Te n n i s
Route) desafia, pela segunda
rodada, a tcheca Karolina
Pliskova, 6ª do mundo e cabeça de chave 6 do torneio,
no início da madrugada desta

Dante Klaser. Na sequência, às
14h, será a palestra do técnico
do Dentil/Praia Clube, Paulo
Coco. Às 15h o treinador do
Vôlei Nestlé, Luizomar de Moura, falará com o público catarinense.
A programação seguirá na
quinta-feira (18), às 13h, quando será a palestra do comandante do Camponesa/Minas, o italiano Stefano Lavarini. Logo depois, às 14h, o técnico Bernardinho, do Sesc RJ, apresentará
suas ideias. E o Seminário Interdisciplinar de Voleibol será encerrado com a palestra do treinador da seleção masculina, Renan Dal Zotto, a partir das 15h.
O seminário é voltado para
estudantes e profissionais de
Educação Física e treinadores de
toda a região que poderão se inscrever através do número (49)
99133-3602 ou através do contato da Federação Catarinense
de Voleibol. O valor cobrado
para todo o ciclo de palestras é
de R$ 20. O auditório tem capacidade para 300 pessoas.
Esta será a segunda edição do
evento, que teve início na Supercopa, em outubro de 2017, quando cerca de 150 treinadores e
profissionais de Educação Física de Fortaleza (CE) e região tiveram a oportunidade de adquirir conhecimento de alto nível
através do I Seminário Interdisciplinar de Voleibol.

Mais de 50 pilotos estão inscritos em três categorias do RKC
Começa neste sábado (20) imaginar a vontade que estou
o Campeonato RKC Rental para esse ano”, desafia Fábio
Kart 2018, com duas provas a Tadeu PL, vice-campeão do
partir das 17 horas no Kartó- RKC e campeão da Taça Ayrdromo Ayrton Senna, em In- ton Senna Amika.
terlagos, na zona sul da capiO RKC tem entre os seus
tal de São Paulo. Está confir- pilares as ações sociais realimada a participação de mais zadas em prol daqueles que
de 50 pilotos na primeira eta- mais necessitam, notadamenpa da sétima edição do cer- te para atender a campanha
tame do Racing Kart Club, “End Polio Now”. Todo piloum clube de companheirismo to doa a cada uma das 10 cordo Rotary Club Ponte Estai- ridas do certame o equivalenada São Paulo.
te a 33 doses de vacina contra
“A temporada deste ano a poliomielite. Além disto, a
será a mais competitiva da his- cada etapa são realizadas
tória do RKC. Estão inscritos ações pontuais beneficentes e
vários multicampeões de diver- assistenciais. Na abertura do
sos campeonatos, o que me dá campeonato de 2018 todos os
ainda mais motivação para bus- pilotos e assistentes deverão
car o terceiro título. Ninguém fazer doação de roupas e lavai ter vida fácil este ano”, acre- cres de latas de refrigerantes
dita Fábio Cunha, atual cam- e cervejas.
peão, que já havia vencido o
A 1ª etapa do Campeonato
certame em 2015.
RKC Rental Kart 2018 tem os
“Ano passado participei apoios de Rotary Club Ponte
pela primeira vez do RKC e li- Estaiada São Paulo (Distrito
derei o campeonato todo, mas 4.420), Inarco, Imab, End Poperdi a liderança e o título na lio
Now.
Visite
última etapa. Acho que dá pra www.rotaryspponteestaiada.com

