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Mortalidade infantil cai, mas
desigualdade entre países persistem
Copom inicia reunião para
definir taxa básica de juros
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Suspeitas sobre as urnas são “descoladas
da realidade”, diz Rosa Weber
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
aumento de nuvens ao longo do
dia. À noite ocorrem pancadas de
chuva.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,13
Venda:
4,13
Turismo
Compra: 4,11
Venda:
4,36

EURO
Compra: 4,81
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4,81

OURO
Compra: 149,62
Venda: 178,97

29º C
17º C

Noite

Exatamente um ano após assumir o cargo, a procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, apresentou na terça-feira (18), em Brasília, um balanço das ações feitas
sob seu comando no Ministério
Público. Além de disponibilizado
ao público, um relatório foi entregue ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).
Um dos focos do documento foram os números relativos ao
combate à corrupção e à lavagem
de dinheiro no Supremo Tribunal
Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a
PGR, foram 46 denúncias apresentadas contra 144 pessoas no
último ano. Foram feitos ainda 85
pedidos de abertura de inquérito.
Ao longo deste ano, porém,
a PGR pediu 164 arquivamentos
de investigações em ambos os

Foto/ Antonio Cruz/ Agência Brasil

Oitenta e cinco por cento
do total das mortes (5,4 milhões) ocorreram nos primeiros 5 anos de vida. Dessas
mortes, aproximadamente a
metade é de recém-nascidos.
Segundo a OMS, a maioria
das crianças menores de 5 anos
morreu de “complicações durante o parto, pneumonia,
diarreia, sepse neonatal [infecção bacteriana] e malária”. No
caso de crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, as principais causas são lesões por causa
de afogamento e de acidentes
de trânsito.
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Guiné Equatorial pede bens
e dinheiro apreendidos
com vice-presidente
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Parcelamento de multas de
trânsito podem ser feitas no
cartão de crédito
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Guardia defende liberdade
de preços para área de refino
de combustível
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Aplicativo do SUS já é
utilizado por 1,2 milhão
de pessoas

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu
que cabe somente ao Ministério Público definir sobre a
necessidade de arquivar ou continuar investigações
tribunais. Mais nove arquivamen- República, que recorreu das detos foram feitos pelo STF à re- cisões, por entender haver indívelia da Procuradoria-Geral da cios de crimes.
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Esporte

Oposto Wallace ataca contra bloqueio chinês durante
quinto jogo da primeira fase

Com quatro vitórias em cinco jogos, a seleção brasileira
masculina de vôlei encerrou sua
participação na primeira fase do
Campeonato Mundial na terçafeira (18), mas ainda aguarda pela
definição da posição na classificação. O Brasil venceu a China
por 3 sets a 0 (25/21, 25/22 e
25/17), na Arena Monbat, em
Ruse, na Bulgária, mas ainda depende do resultado do confronto entre França e Canadá para
conhecer em que posição seguirá para a segunda fase.
Nesta tarde, o grupo verde e
amarelo contou com atuação inspirada do oposto Wallace, maior
pontuador da partida. Página 6

Yamalube R3 Cup: 6ª etapa
em Goiânia é a mais
emocionante da temporada
Melhor a cada etapa. Assim
tem sido a Yamalube R3 Cup, que
chegou no domingo 16 de setembro a 6ª etapa, considerada pelos
participantes como a mais emocionante da temporada 2018.
Com 27 motos no grid, dessa vez o palco das disputas de
tirar o fôlego foi o autódromo
de Ayrton Senna, em Goiânia,
GO. Famoso pela longa reta e
por já ter sediado etapas do
Campeonato Mundial de Motovelocidade, o traçado técnico e divertido, tem extensão é
de 3.835 metros percorridos e
seu sentido é horário. Página 6

Yamalube R3 Cup

Sétima etapa da Copa
SP de Kart Granja Viana
consagra campeões em
cinco categorias
Foto/ Sandro Silveira

Brasil encerra primeira fase
com vitória sobre a China
Foto/Divulgação

A diretora e representante
da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no
Brasil, Marlova Jovchelovitch
Noleto, ressaltou na terça-feira (18) que o trabalho de conclusão da restauração do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, será bastante longo. “Estimamos algo como cerca de 10
anos a partir do exemplo de situações, não iguais de incêndio, mas similares a essa”. Um
incêndio de grandes proporções destruiu o interior do edifício e boa parte do acervo de
20 milhões de peças, no dia 2
de setembro.
“É um trabalho de muitos
anos. Não existe neste momento nenhuma solução mágica que permita reconstruir o
museu em alguns meses. Temos um longo trabalho de
identificação dos escombros,
o que são fragmentos de itens
do museu”, afirmou, após entrevista coletiva ao lado da chefe da Missão de Emergência da
Unesco para o Museu Nacional, a italiana Cristina Menegazzi, e do consultor do Centro
Internacional de Estudos para
a Conservação e Restauro de
Bens Culturais, José Luiz Pedersoli Junior, que integra a
missão.
A missão, que também é
composta por dois especialistas de Colônia, na Alemanha,
está no Brasil desde o último
dia 13 onde ficará por dez dias.
A Unesco está trabalhando em
parceria com a Universidade
Federal do Rio de Janeiro, o
Instituto Brasileiro de Museus
e o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.
(Agencia Brasil)

Em balanço de um ano,
Raquel Dodge destaca
combate à corrupção

Foto/ Felipe Cunha

Unesco estima
em 10 anos
prazo para
restauração do
Museu Nacional

Uma criança ou um adolescente menor de 15 anos
morreu a cada segundo em
2017 em alguma parte do
mundo, “principalmente por
razões evitáveis”. A estimativa é que, no total, 6,3 milhões
de pessoas tenham morrido
no ano passado.
Os dados são do Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(Unicef), Organização Mundial da Saúde (OMS), Divisão da
População ONU e Banco
Mundial, que na terça-feira,
divulgaram relatório mundial
sobre mortalidade infantil.

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
A sétima etapa da Copa São di se sagrou campeão do ano
Paulo de Kart foi disputada no na categoria com dois terceiúltimo sábado no Kartódromo ros lugares nas provas do fiGranja Viana e definiu os cam- nal de semana. O piloto acupeões das cinco categorias do mulou 250 pontos ao longo
RNK (Regulamento Nacional da competição e ficou 12
de Kart): Júnior, Sênior, Júnior pontos à frente do vice-camMenor, Novatos e Graduados.
peão Enrico de Lucca, que
O sábado começou com as venceu a primeira corrida.
tomadas de tempo das categoAs categorias Sênior tamrias Mirim, Cadete, Júnior bém definiram seus campeMenor, Júnior, Graduados e ões: na Sênior A, Marcelo
Rok Cup Executive. Com o iní- Brandão sagrou-se campeão,
cio das provas, a Cadete e a Mi- enquanto na Sênior B o títurim correram no mesmo grid lo ficou com Ricardo Perdiz.
neste final de semana. Assim Pela Novatos, Richard Ancomo aconteceu na etapa passa- nunziata terminou a compeda, na Mirim, Felipe Vriesman tição com o título.
venceu ambas as provas e foi
Na categoria Graduados,
campeão da etapa. Pela Cadete, Olin Galli fez a pole e venceu
Heitor Farias triunfou na primei- as duas corridas. No entanto,
ra prova, enquanto Gabriel Koe- não foi o suficiente para tirar
nigkan ficou com o primeiro lu- o título de Felipe Baptista, que
gar na prova 2 e subiu no pódio ficou em terceiro na prova 1
e foi o segundo colocado na
com o troféu de campeão.
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Na Júnior, Gabriel Crepal- prova 2.
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Parcelamento de multas de trânsito
podem ser feitas no cartão de crédito
CESAR
NETO
MÍDIAS
Desde 1993, o jornalista Cesar Neto assina esta coluna (diária) de política. Na imprensa: jornal ”O DIA” (3º mais antigo
diário em São Paulo - SP - Brasil). Desde 1996 (via
Internet), www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil.
No Twitter, @cesarnetoreal
C Â MA RA ( S P)
Vereador Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS) vai
pintar consolidado em 2º lugar nas intenções de votos da corrida
(renovação de 2 dos 3 senadores por São Paulo) ao Senado. Tanto o rosto como o nome do pai são seu ‘marketing’ no litoral,
Grande SP e Interior.
P R E FE I TU RA ( S P )
Sacando que já tá prejudicado por possível derrota
Presidencial do seu criador Alckmin (PSDB), candidato Presidencial), o candidato ao governo (SP) Doria (PSDB) redobrou
sua campanha na Capital e cidades da Grande São Paulo. Na sua
expressão a preocupação.
A S S E M B LE IA ( S P)
Dobra do presidente Cauê Macris (PSDB) com o pai (ex-presidente na ALESP) Vanderlei Macris (PSDB) pode produzir uma
das maiores votações tucanas destas eleições. Em relação à idade, Cauê só perde pra Rodrigo Garcia (DEM) ser o mais jovem
presidente da história.
GOVERNO (SP)
França (dono do PSB - SP) deu ’aula’ de lógica comunicacional
na entrevista de ontem na rede CBN (Globo) de rádio. Sem dar
espaço, não permitiu que entrevistadores pautassem suas respostas.
Foi muito bem. Pergunta da hora: haverá tempo pra ir ao 2º turno ?
CONGRESSO
No campeonato pela Presidência, Bolsonaro (PSL) tá sendo
São Paulo e Haddad (PT de Lula) Inter. Ciro (PDT que foi de Brizola), Alckmin (sócio preferencial do PSDB), Marina (dona
do REDE) e Alvaro (ex-PSDB no PODEMOS) são Palmeiras,
Flamengo, Grêmio e Atlético (MG).
P R E S I D Ê N C IA
Infiltrados desde os governos Lula-Dilma (PT), PMDB - de
novo MDB - e os reforçados - via Temer - PSB, PR, PP (ex-ARENA), PRB e PC do B, além dos que foram aderindo desde 2003,
seguem usando as máquinas públicas nos Ministérios e muitos
órgãos federais. Pode ?
J U S T I ÇA S
Começou ontem e termina hoje o Mind The Sec (São Paulo).
TSE participa, num encontro de especialistas em segurança (sistemas pra garantir que urnas eletrônicas brasileiras) sejam 100%
anti-fraude. Em tempo: o maior risco de fraudes segue sendo
o fator humano.
PA R T I D O S
Se tudo o que publicitários tradicionais e agora digitais prometem for próximo da real, Bolsonaro (PSL) ganha no 1º turno,
Haddad atropela e ganha no 2º, Ciro e Alckmin atropelam e fazem o 2º turno, ou o cabo Dacciollo desce do ‘monte’ pra anunciar o ‘Armagedon’ ...
POLÍTICOS
... Ciro (PDT que foi de Brizola) vai engolir o PT (de Lula via
Haddad) seguir dizendo que já tá com Haddad no 2º turno, ou o
ex-governador (Ceará) vai cumprir a promessa de abandonar a
política caso não vá pro 2º turno? E Geraldo (Alckmin), tá arrependido de não ter ...
B R AS I L E I R O S
... percebido que entraria numa ‘furada’ pela 2ª vez (1ª foi em
2006 contra Lula - PT), ou acha mesmo que tem tempo até o final
desta semana pra iniciar o que o mercado publicitário chama de virada pra ir ao 2º turno, com arrancada pra vitória ? O que diz FHC ?
H I ST Ó R IA S
Não é mera coincidência: de 2003 a 2015 a Argentina foi
roubada pelo casal Kirchner (o marido Nestor e depois a mulher
Cristina). Ministério Público pede prisão preventiva e condenação da agora senadora. Empresas participaram (tipo mensalão /
Petrolão).
EDITOR
O jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa,
pela sobrevivência (25 anos) das liberdades possíveis desta coluna
(diária) de política. Recebeu a ”Medalha Anchieta” (Câmara paulistana) e o ”Colar de Honra ao Mérito” (Assembleia
paulista). Email, cesar.neto@mais.com
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes,
vai viabilizar que motoristas possam parcelar as multas de trânsito em até 12 vezes no cartão
de crédito. A medida deve facilitar a vida dos munícipes, especialmente aqueles com débitos
pendentes, facilitando a regularização de seus veículos.
Para viabilizar essa novidade,
o Departamento de Operação do
Sistema Viário (DSV) publicou
na terça-feira (18) um chamamento público para empresas interessadas em atuar como facilitadoras para o pagamento. As operadoras oferecerão a possibilida-

de de parcelamento por cartão de
crédito, sem custos ao DSV. As
operadoras de cartões farão o
repasse dos valores arrecadados
diretamente à Prefeitura.
Atualmente existem 9,8 milhões de multas de trânsito em
aberto, e os proprietários de veículos devem ao município um
total de aproximadamente R$ 4,9
bilhões. A medida, porém, beneficiará todos os motoristas da
cidade que eventualmente cometam alguma infração e que, a partir de agora, terão à disposição
outro meio para o pagamento das
multas, além da possibilidade de
fazer o parcelamento.
Não poderão ser parceladas

as multas inscritas em dívida ativa e os pagamentos inscritos em
cobrança administrativa, além
das infrações cometidas com
veículos de outros Estados ou
anotadas por órgãos que não permitam o parcelamento ou o pagamento com cartão.
Chamamento público
As interessadas em prestar o
serviço precisam estar devidamente autorizadas por instituição credenciadora supervisionada pelo Banco Central do Brasil
para processar pagamentos, inclusive parcelados, mediante
uso de cartões de débito e crédito, sem restrição de bandeiras.

Além disso, devem estar credenciadas junto ao Denatran, comprovando que atendem e cumprem a todos os requisitos da
Portaria Nº 149 do órgão, que
regulamentou esse tipo de cobrança para multas de trânsito.
As empresas poderão exercer suas atividades tanto dentro
do ambiente em que ocorre o
atendimento ao público do DSV
quanto por meio de balcão, internet e aplicativo para smartphone.
A documentação para o credenciamento deverá ser entregue
na Rua Sumidouro, 740, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05428010, à Gerência de Suprimentos.

CET intensifica blitze em vagas de deficientes
e idosos durante a Semana da Mobilidade
A Companhia de Engenharia
de Tráfego irá realizar blitze para
verificar se as vagas de idosos e
pessoas com deficiências estão
sendo cumpridas por motoristas
nos estabelecimentos privados. A
ação, que é recorrente, será intensificada entre os dias 18 e 21 de
setembro em shoppings e hipermercados por conta da Semana da
Mobilidade, onde estão programados vários eventos na cidade.
A fiscalização em estabelecimentos privados começou em
1º de setembro de 2017. Em um

ano, a CET registrou 3.250 autuações por desrespeito à vagas especiais. A maioria das infrações é
por desrespeito às vagas de idosos (2.808 multas) e 442 autuações por uso indevido das vagas
para pessoas com deficiências.
A ação vem acontecendo em
shoppings e supermercados que
já se adequaram à sinalização
correta para estas vagas especiais, cumprindo as regras do Manual de Sinalização da CET.
De acordo com as resoluções 303/08 e 304/08 do Con-

selho Nacional de Trânsito
(CONTRAN), os estabelecimentos particulares devem destinar
5% das vagas existentes para os
idosos e 2% para as pessoas com
deficiência. A regularização das
vagas deve ser realizada conforme o Manual de Sinalização da
CET
(disponível
no
site www.cetsp.com.br). Só assim
os agentes poderão autuar motoristas infratores nestes locais.
Para utilização das vagas especiais, os idosos e deficientes
devem possuir um cartão de es-

tacionamento nominal específico. Quem estiver sem esse documento, poderá ser autuado.
O desrespeito à lei resulta em
multa de R$ 293,47 e sete
pontos na carteira de motorista. Para denunciar o uso irregular da vaga, o cidadão ou a
administração do estabelecimento pod erá acionar a CET
pelo telefone 1188.
A fiscalização em vagas especiais nas ruas é permanente e
continua sendo feita normalmente.

Prefeitura de São Paulo lança a 1ª consulta
pública para o Projeto de Intervenção
Urbana Arco Pinheiros (PIU-ACP)
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e da SP-Urbanismo, lançou a 1ª consulta pública para o Projeto de Intervenção Urbana Arco Pinheiros
(PIU-ACP).
Disponível no Gestão Urbana até 04 de outubro, essa instância de participação, que apresenta o diagnóstico socioterritorial e o programa de interesse público do projeto, é uma
das possibilidades que o cidadão possui para conhecer o que
está sendo proposto e dar suas
contribuições.
A proposta ainda será debatida em diálogos sociais com a
sociedade civil, associações,

ONG´s, coletivos, em audiência pública e em uma nova consulta pública, resultando em um
projeto de lei que deverá ser
encaminhado à Câmara Municipal para uma nova rodada de
discussão.
Sobre o PIU Arco Pinheiros
A área do Arco Pinheiros é
definida pelo Plano Diretor Estratégico (PDE) como local fundamental para a reestruturação da
cidade, graças à presença dos
principais eixos que articulam
polos e municípios da Região
Metropolitana de São Paulo,
como as rodovias Presidente
Castelo Branco, Anhanguera e
Bandeirantes. Além disso, pos-

sui regiões que passam por intensos processos de mudança
dos padrões de uso e ocupação
do solo, como a CEAGESP, para
a qual já há estudos de transferência de suas atividades para
outros locais.
O território do Arco
Pinheiros também é marcado
pela presença da Cidade Universitária, implantada por volta dos
anos 1940, que está localizada
no meio de uma grande área verde, isolada da cidade e, portanto, de difícil acesso; pelo
parque Tecnológico do Jaguaré,
cuja antiga ocupação industrial já
não apresenta o mesmo grau de intensidade de outros tempos e onde
se verifica a presença de áreas ociosas; e a Zona Predominante-

mente Industrial (ZPI) do Jaguaré, onde se concentram indústrias em plena atividade, que garantem diversos empregos.
Desse modo, pode-se concluir que mais de 50% do território do Arco Pinheiros está distribuído em quatro porções isoladas, desconectadas e monofuncionais, não estando, assim,
condizentes com o modelo de
cidade desejada, ou seja, compacta, conectada, sustentável e
inclusiva. É preciso aproximar o
emprego da moradia, recuperar
e resgatar recursos naturais e
promover novas centralidades
com diversidades de usos, serviços e espaços públicos seguros e ativos que favoreçam a interação social.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
promove oficina gratuita sobre
qualificação para o mercado de trabalho
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico
(SMDE) promove nesta quartafeira (19), das 9h às 10h, em sete
unidades do Centro de Apoio ao
Trabalho e Empreendedorismo
(CATe), uma oficina gratuita sobre a importância dos estudos no
mercado de trabalho.
A atividade, que acontece
nos bairros de Interlagos, Jabaquara, Itaquera, Itaim Paulista,
Penha, Lapa e Centro, tem o objetivo de orientar os participantes sobre desenvolvimento profissional e a importância da qualificação para conquistar espaço
no mercado de trabalho.
As oficinas da SMDE são
gratuitas. Para participar, com-

pareça a uma unidade participante portando RG, CPF, carteira de
trabalho e número do PIS. Caso
não tenha o último documento,
a emissão é feita na hora com
apresentação de uma foto 3x4.
CATe
O Centro de Apoio ao Trabalho
e Empreendedorismo (CATe), ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico
(SMDE), é uma rede com 24 unidades de atendimento gratuito ao
cidadão distribuídas por todas as
regiões da capital paulista que visa
orientar o trabalhador e o empreendedor. Entre os principais serviços prestados pelo CATe estão recolocação de profissionais no mer-

cado de trabalho, por meio de vagas em empresas privadas, oficinas
de orientação ao trabalho, habilitação do seguro-desemprego e emissão de carteira de trabalho.
O CATe também oferece formalização do Microempreendedor Individual (MEI) e orientação trabalhista e previdenciária
para pessoa física e microempreendedor individual. As empresas interessadas em disponibilizar vagas de emprego contam
com a Central de Captação de
Vagas, que recebe o cadastro de
oportunidades de trabalho pelo
e-mail solicitacao
devagas@prefeitura.sp.gov.br.
Confira os endereços das
unidades participantes:

Centro
CATe Central - Av. Rio Branco, 252
Zona Sul:
CATe Interlagos - Av. Interlagos, 6122
CATe Jabaquara - Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314
Zona Leste
CATe Itaim Paulista - Av.
Marechal Tito, 3012
CATe Penha - Rua Candapuí, 492
CATe Itaquera - Rua Augusto
Carlos Bauman, 851
Zona Noroeste
CATe Lapa - Rua Guaicurus,
1000

Oficinas territoriais temáticas para
construção do 2º Plano de Ação em
Governo Aberto começam hoje
Uma nova etapa no processo
de construção do 2º Plano de
Ação em Governo Aberto começa nesta quarta-feira, dia 19,
com a realização de oficinas territoriais temáticas. Nelas, serão
elaboradas propostas de compromissos que poderão compor
o novo Plano de Ação.
Os temas do próximo plano,
que será executado em 2019 e
2020, foram definidos em um

workshop aberto à população e
uma consulta pública online, realizados em agosto. São eles:
Orçamento; Descentralização e
Desenvolvimento Local; Sistema de Informação, Comunicação Participativa e Transparência; Educação e Combate à Corrupção.
As discussões sobre cada
tema serão aprofundadas em 2
oficinas territoriais e, em cada

uma delas, serão construídas 2
propostas de compromissos.
Ao todo, serão realizadas 10
oficinas abertas e descentralizadas no território do município. Ao fim dessa etapa, as
20 propostas de compromissos irão para uma nova consulta pública, na qual a população irá, finalmente, eleger
os 5 compromissos do novo
Plano de Ação.

A primeira oficina será realizada no MobiLab, na Rua Boa
Vista, 136 (mezanino) – Centro,
das 9h30 às 13h, abordando o
tema “Sistema de Informação,
Comunicação Participativa e
Transparência”.
O encontro é aberto ao público e você pode participar fazendo a sua inscrição no
link: http://bit.ly/PlanodeAcaoOficina1
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Copom inicia reunião para
definir taxa básica de juros
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central
(BC) iniciou na terça-feira (18)
a sexta reunião deste ano para
definir a taxa básica de juros, a
Selic. A segunda parte do encontro ocorrerá nesta quarta-feira
(19), quando será anunciada a
decisão no fim do dia.
Para instituições financeiras
consultadas pelo BC, a Selic
deve permanecer em 6,5% ao
ano, pela quarta vez seguida. Nas
três últimas reuniões, o Copom
optou por manter a Selic, depois
de promover um ciclo de cortes

que levou a taxa ao menor nível
histórico.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) e
serve de referência para as demais taxas da economia.
Ao reduzir os juros básicos,
a tendência é diminuir os custos
do crédito e incentivar a produção e o consumo. Entretanto, as
taxas de juros do crédito não
caem na mesma proporção da
Selic. Segundo o BC, isso acontece porque a Selic é apenas uma

parte do custo do crédito. Para
cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar segura de
que os preços estão sob controle e não correm risco de ficar
acima da meta de inflação.
A manutenção da Selic,
como prevê o mercado financeiro, indica que o Copom considera as alterações anteriores suficientes para chegar à meta de
inflação, objetivo que deve ser
perseguido pelo BC.
Quando o Copom aumenta a
Selic, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa re-

flexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Ao definir a taxa Selic, o BC
está em busca de atingir a meta
de inflação, que é de 4,5% neste
ano, com limite inferior de 3%
e superior de 6%. Para 2019, a
meta é 4,25%, com intervalo de
tolerância entre 2,75% e 5,75%.
Para o mercado financeiro, o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) vai fechar
o ano abaixo do centro da meta,
em 4,09%. Para 2019, a estimativa é 4,11%. (Agencia Brasil)

Dólar fecha o dia em
alta, cotado a R$ 4,14
O dólar terminou o pregão
de terça-feira (18) em alta de
0,41%, cotado a R$ 4,1422
para venda, invertendo a tendência de queda registrada
ontem, quando a moeda apresentou desvalorização de
1%. O Banco Central mantém a política tradicional de
swaps cambial, equivalente à
venda futura da moeda nor-

te-americana.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o dia em alta de
1,99%, com 78.313 pontos. Os
papéis da Petrobras foram destaque no pregão, com alta de
4,38%, seguidas por Vale com
valorização de 4,18%, enquanto Itau registrou perdas de
0,09%. (Agencia Brasil)

Intenção de investimentos da indústria Aneel descarta revisão
de bandeira tarifária
recua 3,1 pontos no trimestre
em conta de luz

O Indicador de Intenção de
Investimentos da Indústria, medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 3,1 pontos no
terceiro trimestre deste ano em
relação ao trimestre anterior.
Com a segunda queda consecutiva, o indicador atingiu 113 pontos em uma escala de zero a 200
pontos, o menor nível desde o
terceiro trimestre do ano passado (105,1 pontos).
O indicador busca antecipar

as tendências econômicas no
país a partir da disseminação do
ímpeto de investimento entre as
indústrias.
Apesar da queda, o indicador
se mantém acima dos 100 pontos, nível em que a proporção de
empresas que preveem investir
mais nos próximos 12 meses
supera a parcela daquelas que
pretendem investir menos.
Entre o segundo e o terceiro
trimestres deste ano, houve re-

dução da proporção de empresas que preveem investir mais,
de 28,9% para 28,3%, e aumento da proporção das que preveem investir menos, de 12,8%
para 15,3%.
A proporção de empresas
que têm certeza de que vão executar seu plano de investimentos foi de 27,5%, ficando abaixo da parcela de 31,9% de empresas que estão incertas.
De acordo com o economis-

ta Aloisio Campelo Jr., a redução do ímpeto de investimento
das indústrias é mais um sinal
da perda de fôlego da economia neste ano. “O resultado
geral da pesquisa reforça o cenário de instabilidade que vinha se desenhando nos trimestres anteriores. Houve redução na intenção de realização
de investimentos e aumento da
incerteza”, diz nota da FGV.
(Agencia Brasil)

Indústria paulista fecha 2,5 mil
postos de trabalho em agosto
A indústria paulista fechou
2,5 mil postos de trabalho em
agosto, uma queda de 0,11% na
comparação com o mês anterior, sem ajuste sazonal, aponta a
pesquisa de Nível de Emprego da
Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, divulgada na terça-feira (18).
Nos últimos 12 meses, o setor acumula 1,28% de decréscimo na oferta de emprego. Foram
encerradas 28 mil postos desde
agosto de 2017. Considerando

os oito meses de 2018, no entanto, o saldo é positivo, com
elevação de 0,64%.
Dos 22 setores verificados
na pesquisa, nove tiveram resultado negativo. O principal destaque foi o setor de produtos têxteis, com o fechamento de 1.040
vagas, seguido pelo setor de produtos de metal (excluindo máquinas e equipamentos), com menos
1.021 postos de trabalho, e pelo
setor de couro de calçados, que
encerrou 955 vagas.

Também foram nove os setores que tiveram resultados positivos. O destaque foi área de
Produtos de minerais não-metálicos com geração de 851 vagas.
Em seguida estão os setores de
veículos automotores e autopeças (560), máquinas e equipamentos (382) e produtos químicos (234).
A previsão da entidade é que
o ano deve fechar com emprego
negativo. Entre os fatores que
contribuíram para o cenário de

afastamento dos investimentos,
na avaliação da Fiesp, está a greve dos caminhoneiros, a indefinição política com as eleições
e a preocupação com o cenário
internacional.
“É o ambiente sadio de negócios que traz o emprego e faz
com que a economia volte a melhorar. Temos no mercado interno uma
ociosidade em torno de 35%”, disse, em nota, José Ricardo Roriz
Coelho, presidente em exercício da
federação. (Agencia Brasil)

Guardia defende liberdade de preços
para área de refino de combustível
O ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, disse na terça-feira (18) que é preciso uma
saída para o atual sistema de subsídios ao diesel, criado após a
crise gerada com a paralisação
dos caminhoneiros, em maio último. “Precisamos de soluções
mais estruturais para esse problema”, defendeu ao comentar
os preços elevados dos combustíveis, uma das queixas do setor
de transporte de cargas.
Como uma alternativa,
Guardia propôs dar mais competição ao setor do refino,
com mais liberdade de preços,
e adotar um tributo como pro-

teção, para absorver as variações do preço do petróleo no
mercado internacional.
Os caminhoneiros protestaram durante 11 dias e, para acabar com a mobilização, o governo prometeu reduzir em R$ 0,46
o preço do diesel nas bombas,
por meio de subsídio ao combustível e corte de impostos federais e estaduais. “É uma solução
emergencial. Não aguentaríamos mais uma semana de greve
e soluções precisavam ser apresentadas. Estamos arcando com
os custos”, disse, acrescentando que os subsídios são temporários, e acabam em dezembro.

O ministro participou na terça-feira (18) da abertura do 1º
Seminário Sefel de Energia.
Durante todo o dia, especialistas do setor público, privado e
regulatório vão debater a agenda de governo para o setor e seus
aspectos regulatórios e concorrenciais.
Para Guardia, é uma oportunidade para discutir temas importantes, como a flexibilização
na política de preços da Petrobras, o custo-benefício da venda direta de etanol dos produtores e os pesos e encargos na conta de energia elétrica.
O ministro da Fazenda defen-

deu ainda a agenda adotada pelo
governo federal nos últimos
dois anos e meio, de promover
um ambiente econômico com
regras mais claras, transparente e baseada no funcionamento do mercado. “Tudo que estamos falando de avanços no
ambiente regulatório requerem
manutenção do ambiente macro [econômico]”, disse, ressaltando a necessidade e continuidade de reformas para “aumentar a competitividade da
economia brasileira”, como as
reformas fiscais, da Previdência
e a manutenção do teto de
gastos.(Agencia Brasil)

Indústria do panetone espera ampliar
vendas, mesmo com farinha cara
Um dos produtos mais consumidos no período de festas
natalinas, o panetone deve chegar às prateleiras dos supermercados a preços mais salgados
sob o efeito da pressão cambial
sobre a principal matéria-prima,
o trigo. Independentemente, disso, no entanto, os empresários
do setor acreditam que a demanda interna continuará aquecida e
acenam para a possibilidade de
um aumento nas vendas entre
7% a 8%.
A estimativa foi apresentada
na terça-feira (18) pelo presidente da Associação Brasileira
das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi),
Claudio Zanão, durante a aber-

tura da primeira edição do Salão
do Panetone 2018, em um hotel
da região da Avenida Paulista.
“Infelizmente, o trigo disparou em relação ao dólar, a farinha de trigo e, consequentemente, os preços vão subir, mas esperamos um crescimento entre
7% a 8%, o que ainda será muito bom”, disse o executivo. Caso
essa projeção se confirme, significará uma desaceleração em
relação a 2017, quando houve
uma expansão de 13% (entre
novembro do ano passado e janeiro deste ano),resultado classificado por Zanão como “excepcional”.
Hábito de consumo
No evento, foram apresenta-

dos dados de uma pesquisa sobre hábitos de consumo do produto, feita pela consultoria Kantar WorldPanel.
A pesquisa identificou que, a
apesar de os fabricantes inovarem na diversidade de sabores,
a preferência nacional ainda é
pelas receitas tradicionais, que
levam as frutas cristalizadas ou
gotas de chocolate. Estas versões alcançaram 78,2% das
vendas. Já os panetones com
recheios representaram 17,4%
e os sem fruta, 4,4%.
A grande procura ficou concentrada no mês de dezembro.
Em 21,4% das casas pesquisadas, os moradores indicaram
terem sido presenteados com
esse produto.

O levantamento indicou
ainda que, de novembro de
2017 a janeiro deste ano, quando foi identificada alta de
13%, 29 milhões de famílias
compraram panetone, consumindo o equivalente a 39 mil
toneladas, o que rendeu ao setor um faturamento de R$ 600
milhões.
A Grande São Paulo consumiu 22% da comercialização
nacional. No Norte e Nordeste, as compras somaram 18%
dos negócios no país, seguida
da região Sul (16%), Interior
de São Paulo (15%), Leste e
interior do Rio de Janeiro
(13%), Grande Rio de Janeiro
(9%) e Centro-Oeste (8%).
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

O diretor-geral da Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), André Pepitone, descartou na terça-feira (18) a possibilidade de revisão no valor das
bandeiras tarifárias. Com variação entre verde, amarela e vermelha (em dois patamares) as
bandeiras geram custos adicionais à conta de luz que vão de
R$ 1 a R$ 5. Há quatro meses,
está sendo cobrada a bandeira
vermelha no segundo patamar,
o que gera cobrança extra de
R$ 5 a cada 100 kilowatts-hora
consumidos.
“De forma alguma”, disse
Pepitone ao responder questionamentos de jornalistas. De
acordo com o diretor, não há, no
momento, necessidade de mexer
no valor das bandeiras.
As bandeiras são acionadas
em período de escassez de chuvas, quando há redução no nível
dos reservatórios nacionais.
Nesses períodos há o acionamento de usinas térmicas, cujo
custo de produção é mais alto.
A revisão do valor das bandeiras tem sido apontada pela
Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia (Abradee) como uma saída para enfrentar problemas de caixa com
a compra de energia termelétrica mais cara no mercado para
compensar uma menor geração
das hidrelétricas.
Pepitone disse que “a princípio a Aneel não enxerga ne-

nhum desequilíbrio nas contas”. De acordo com o diretorgeral da Aneel, possíveis descasamentos serão resolvidos
durante os procedimentos de
revisão tarifária das distribuidoras de energia.
Bandeira vermelha
Ao manter a bandeira vermelha no patamar 2 no quarto mês
seguido, a Aneel apontou a baixa incidência de chuvas, também chamada de risco hidrológico, ao lado do preço da energia elétrica no mercado de curto prazo (Preço de Liquidação
das Diferenças), como as principais variáveis que influenciaram a manutenção da cor da
bandeira tarifária.
“Como consequência o preço da energia elétrica no mercado de curto prazo (PLD) ficou
próximo ao valor máximo estabelecido pela Aneesl, não se
vislumbrando melhora significativa do risco hidrológico
(GSF). O GSF e o PLD são as
duas variáveis que determinam
a cor da bandeira a ser acionada”, disse a Aneel ao manter a
bandeira vermelha no patamar
2, em setembro.
Por conta da estiagem e do
baixo nível dos reservatórios
das hidrelétricas, os consumidores pagaram R$ 1,2 bilhão a
mais nas contas de luz no primeiro semestre deste ano.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
Sala 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/66
e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e CFG 10/
77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo referido, os
imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e
acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido, a vista ou com
financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato, como sinal,
20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de 08 dias,
sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante
deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A venda com
financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato da Compra,
que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante que utilizar
carta de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será objeto de
avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário,
comissão do Leiloeiro, registro da Carta de Arrematação, despesas do processo de
execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)-97334-6595 –
(11) 2687-1327 - E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 19/09/2018; HORÁRIO: DAS 11:45 AS 12:00h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887SAO PAULO/SP
Contrato: 9.9980.1062553-1 - SED: 30701/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): JOAO LUIZ GOMES, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DA
COMUNHÃO DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, CONFORME PACTO
ANTENUPCIAL REGISTRADO SOB Nº 3.972, N O LIVRO 3 - REGISTRO AUXILIAR,
DO 16º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO, SECURITARIO, CPF:
893.033.938-72, RG: 11.060.677-SP e seu cônjuge DIONE TOCCHINI GOMES,
BRASILEIRA, BANCÁRIA, CPF: 010.647.178-37, RG: 12.218.401-SP. Imóvel sito à:
RUA FELISBINO DOS SANTOS, Nº 305, LOTE 18 DA QUADRA L, NO JARDIM
FELICIDADE, 31º SUBDISTRITO PIRITUBA - SAO PAULO/SP. Descrição: Um prédio e
seu terreno,medindo 6,00m de frente para a citada rua, em curva 5,5m na linha dos
fundos, onde confronta com a propriedade de Samuel Chebabo, 27,00m da frente
aos fundos do lado direito de quem do imóvel olha para a rua, confrontando com a
casa nº 299 e 29,50m da frente aos fundos do lado esquerdo, confrontando com o lote
17, casa 309, encerrando a área de 159,75m2. Lance Mínimo Previsto: R$ 473.000,00.
São Paulo, 29/08/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial
29/08 - 10 - 19/09/2018.
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Mortalidade infantil cai, mas
desigualdade entre países persistem
Suspeitas sobre as urnas são
“descoladas da realidade”,
diz Rosa Weber
A presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, Rosa Weber, afirmou que acusações de
falta de segurança nas urnas eletrônicas são “descoladas da realidade”. A ministra falou com
jornalistas antes da sessão da
Primeira Turma da Corte. As
declarações foram divulgadas
na página oficial do TSE.
“As pessoas são livres para
expressar a própria opinião.
Mas, quando essa opinião é
desconectada da realidade, nós
temos que buscar os dados da
realidade. Para mim, as urnas
são absolutamente confiáveis”,
afirmou.
Em vídeo, o candidato à
Presidência Jair Bolsonaro
(PSL) denunciou suposta possibilidade de fraude na votação
de outubro com voto eletrônico por falta de comprovante
impresso em todas as urnas. O
voto eletrônico seria, nas palavras dele, “o caminho para o
poder” do PT. Bolsonaro, contudo, não apresentou indícios
ou fatos para endossar a afir-

mação.
A presidente do TSE destacou que a legislação eleitoral
permite a representantes de
candidaturas participar de processos de fiscalização como
as auditagens. Contudo, Rosa
Weber lembrou que, em geral,
representantes das candidaturas não comparecem nesses
momentos. “Ninguém vai lá
para ver. Me parece que há uma
confiança”, comentou.
A ministra citou como
exemplo o pleito de 2014.
Após o resultado que terminou
com a vitória de Dilma Rousseff (PT), o partido de seu adversário, o PSDB de Aécio
Neves, levantou a possibilidade de fraude. Após um exame
de cerca de um ano, não foi
constatada qualquer alteração
externa ou problema no sistema de votação.
As urnas eletrônicas são utilizadas desde 1996 no Brasil. O
país foi pioneiro na adoção deste tipo de tecnologia, segundo o
TSE. (Agencia Brasil)

Guiné Equatorial pede bens
e dinheiro apreendidos
com vice-presidente
O Governo da Guiné Equatorial pede a devolução do dinheiro e das jo ias apreendidas
com o vice-presidente Teodoro Obiang Mang no Aeroporto
de Viracopos em Campinas
(SP) no última sexta-feira (14).
A Polícia Federal e a Receita
Federal apreenderam cerca de
US$ 1,5 milhão e R$ 55 mil em
espécie com a comitiva de
Mang. Também foram apreendidos relógios de luxo avaliados
em US$ 15 milhões.
“O Governo da República da
Guiné Equatorial, mais uma vez,
reitera às autoridades da República Federativa do Brasil, que
tanto o dinheiro quanto os bens
pessoais de valor confiscados
sejam restaurados e devolvidos
o mais breve possível, no quadro das excelentes e frutuosas
relações que felizmente existem
entre os dois Estados e Povos”,
diz a nota distribuída hoje à imprensa pela Embaixada da Guiné
Equatorial no Brasil.
O texto diz que Mang foi vítima da violação de seus direitos e dignidade pelos serviços
aduaneiros e de imigração do
Brasil em uma ação que qualifica como “hostil e de má fé” das
autoridades aeroportuárias de
Viracopos, “violando assim as
imunidades e privilégios que
atenda a qualquer personalidade
dessa categoria; atitude que não
tem relação com a base na confiança e o respeito recíproco
existente entre os dois governos
e povos”, diz a nota.
O Governo da Guiné Equatorial afirma que a viagem oficial de seu vice-presidente ao
exterior incluiu outros destinos
e que o montante apreendido

corresponde às despesas da viagem do vice-presidente e sua
comitiva.
Custódia
O dinheiro e relógios apreendidos vão ficar sob custódia
na Caixa Econômica Federal.
Em nota, o Banco Central (BC)
informou que os valores em
moeda estrangeira são encaminhados à autarquia para custódia
até decisão judicial quanto ao
destino a ser dado ao dinheiro,
conforme resolução do Conselho da Justiça Federal (CJF). A
resolução também prevê que
caso a cidade não tenha representação do Banco Central,
como ocorre em Campinas, o
valor “será encaminhado à Caixa Econômica Federal, para custódia, em espécie”.
Uma resolução do Conselho
Monetário Nacional determinou
que para ingressar ou sair do país
com recursos em moeda nacional ou estrangeira, em montante
superior a R$ 10 mil, deve ser
feita declaração à Secretaria da
Receita Federal. Valores acima
desse limite devem ser retidos
pela autoridade aduaneira e encaminhados ao BC, quando não
tiver sido feita a declaração à
Receita ou não for comprovada
a aquisição em banco autorizado ou instituição credenciada a
operar com câmbio.
Obiang Mang não estava no
país em visita oficial. Em visitas oficiais, a bagagem diplomática, com documentos do país de
origem, não passam pela fiscalização. A comitiva da Guiné
Equatorial, no entanto, tinha
malas sem conteúdo diplomático. (Agencia Brasil)

TSE define urna eletrônica
e confirma 13 candidatos
à Presidência
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fechou na segunda-feira (17) o sistema de registro de
candidaturas à presidência da
República que será inserido nas
urnas eletrônicas para a votação
no primeiro turno das eleições,
que será realizado no dia 7 de
outubro. Com a medida, ficam
confirmados os nomes de 13
candidatos à presidência da República e seus respectivos vices
que tiveram os registros aceitos
pelo tribunal.
O nome do candidato Fernando Haddad (PT) e sua vice,
Manuela D’Ávila (PCdoB), foram considerados aptos para inserção nas urnas, apesar de o registro de candidatura ainda
não ter sido julgado pela Corte.
Haddad teve o nome confirmado pelo PT após o TSE barrar a

candidatura do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. O prazo para que algum candidato,
partido ou o Ministério Público
Eleitoral (MPE) faça a impugnação do registro do petista terminou na terça-feira (18), no
entanto, até o momento, nenhuma contestação foi apresentada
ao tribunal.
De acordo com o TSE, os
dados dos presidenciáveis são
enviados aos 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), que serão responsáveis pelo carregamento das urnas com os dados
de todos que vão participar do
pleito. Os tribunais locais
também vão inserir as informações dos candidatos aos
governos estaduais, deputados
estaduais, federais e senadores. (Agencia Brasil)

Uma criança ou um adolescente menor de 15 anos morreu a
cada segundo em 2017 em alguma parte do mundo, “principalmente por razões evitáveis”. A estimativa é que, no total, 6,3 milhões de pessoas tenham morrido
no ano passado.
Os dados são do Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(Unicef), Organização Mundial da
Saúde (OMS), Divisão da População ONU e Banco Mundial,
que na terça-feira, divulgaram relatório mundial sobre mortalidade infantil.
Oitenta e cinco por cento do
total das mortes (5,4 milhões)
ocorreram nos primeiros 5 anos
de vida. Dessas mortes, aproximadamente a metade é de recém-nascidos.
Segundo a OMS, a maioria das
crianças menores de 5 anos morreu de “complicações durante o
parto, pneumonia, diarreia, sepse
neonatal [infecção bacteriana] e
malária”. No caso de crianças e
adolescentes de 5 a 14 anos, as
principais causas são lesões por
causa de afogamento e de aciden-

tes de trânsito.
O relatório ainda alerta que se
nada for feito urgentemente para
reverter essas tendências, 56 milhões de crianças de menos de
5 anos morrerão até 2030. Dessas, metade será recém-nascida.
Apesar do cenário e das projeções preocupantes, entre 1990
e 2017 houve redução da mortalidade infantil no conjunto dos dados globais. A taxa de mortalidade na faixa etária até 5 anos caiu
de 93 para 39 mortes para cada mil
nascidos vivos. Entre os bebês, no
período neonatal (até 28 dias), a
taxa caiu de 37 para 18 mortes para
cada mil nascidos vivos.
A mortalidade entre as crianças de mais de 5 anos e os adolescentes com menos de 15 anos
caiu de 15 para 7 entre cada mil
pessoas na faixa etária.
Mesmo com avanços globais,
persistem desigualdades. A OMS
salienta que há diferenças regionais nas principais causas de morte
na infância e adolescência.
“O risco de uma criança morrer na
África Subsaariana é 15 vezes
maior do que na Europa”. Metade

das mortes nessas fases da vida
ocorreu naquela região africana e
30% no sul da Ásia.
“Um bebê nascido na África
Subsaariana ou no sul da Ásia tem
nove vezes mais chances de morrer durante o primeiro mês que um
bebê nascido em um país de alta
renda”, compara a OMS.
A taxa de mortalidade de menores de 5 anos na África Subsaariana é mais de quatro vezes maior do que na América Latina e Caribe: 76 crianças mortas prematuramente em cada grupo de mil
nascidos vivos e 18 crianças mortas em mil nascidos vivos, respectivamente.
Também na terça-feira, o boletim ONU News informou que o
Brasil foi o país de língua portuguesa onde houve maior redução
da mortalidade de crianças com
menos de 5 anos entre 1990 e
2017.
Nesse período, a taxa de mortalidade caiu de 63 para 15 em cada
mil nascidos vivos. Uma média de
redução da taxa de mortalidade de
5,4% a cada ano, queda mais acentuada do que a de Portugal (5,1%

a cada ano), que em 2017 tinha
uma taxa de mortalidade que equivalia quase à metade da brasileira:
8 para cada mil nascidos vivos. Os
dados são do relatório Níveis e
Tendências de Mortalidade Infantil, publicado pela ONU em Genebra (Suíça).
A mortalidade infantil, assim
como a longevidade, é um dos indicadores de saúde utilizados para
calcular o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). O Brasil
(79º) está quase 40 posições atrás
de Portugal (41º) no IDH.
Segundo a ONU, as condições
da infância no Brasil e Portugal
são melhores que nos demais falantes da língua portuguesa. Em
2017, morreram 17 crianças até
5 anos em cada mil em Cabo Verde; 32 crianças em cada mil em
São Tomé e Príncipe; 42 em cada
mil em Moçambique e 48 crianças em cada mil no Timor-Leste.
No ano passado, Angola teve 81
mortes em cada grupo de mil e
Guiné-Bissau teve 84 mortes em
cada mil. (Agencia Brasil)

Em balanço de um ano, Raquel
Dodge destaca combate à corrupção
Exatamente um ano após assumir o cargo, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge,
apresentou na terça-feira (18), em
Brasília, um balanço das ações
feitas sob seu comando no Ministério Público. Além de disponibilizado ao público, um relatório foi
entregue ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).
Um dos focos do documento
foram os números relativos ao
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no Supremo
Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Segundo a PGR, foram 46 denúncias apresentadas contra
144 pessoas no último ano. Foram feitos ainda 85 pedidos de
abertura de inquérito.
Ao longo deste ano, porém,
a PGR pediu 164 arquivamentos de investigações em ambos
os tribunais. Mais nove arquivamentos foram feitos pelo STF
à revelia da Procuradoria-Geral
da República, que recorreu das
decisões, por entender haver indícios de crimes.
“O que posso dizer com muita
clareza é que nos temos o interesse
de continuar com um acervo de casos abertos cuja persecução penal

tenha viabilidade”, disse Raquel
Dodge na entrevista coletiva em
que apresentou os números.
Questionada sobre críticas
feitas por ministros do STF, nas
próprias decisões de arquivamento, contra a lentidão de investigações e também em relação a
delações premiadas que não resultaram em provas concretas, a
PGR admitiu que alguns inquéritos de fato são lentos, e que “essa
lentidão precisa ser corrigida”.
Raquel Dodge defendeu que
cabe somente ao Ministério
Público definir sobre a necessidade de arquivar ou continuar
investigações. “Se a prova for
boa, oferecemos a denúncia, se
não for boa, pedimos arquivamento”, disse ela.
A procuradora-geral negou que
tenha havido uma redução no número de delações premiadas durante
seu mandato. O relatório apresentado pela PGR não traz números
relativos às colaborações, segundo
ela por não ter sido encontrado um
meio adequado para divulgação dos
dados sem que se comprometesse
o sigilo das investigações.
“Não houve uma diminuição
no número de casos, houve talvez uma mudança na comunica-
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Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
WAGNER FERNANDO VALIM, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BARBEIRO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (17/12/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ VALIM E DE NAIR BRAGA VALIM. GISELE ALVES DA SILVA,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO OPERADORA DE CAIXA, NASCIDA EM SÃO PAULO,
SP NO DIA (04/04/1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE GILBERTO ALVES DA SILVA E DE MARIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA SILVA.
LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ADMINISTRADOR,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/08/1984), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ ADILSON FIGUEIREDO E DE MARIA MADALENA
D A SILVA FIGUEIREDO. MARLENE DOURADO TRINDADE, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO TECNICA DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA,
BA NO DIA (01/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JUCELINO JOSÉ TRINDADE E DE MARILENE DOURADO SILVA TRINDADE.
LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA FONSECA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ESTUDANTE,
NASCIDO EM SÃO VICENTE, SP NO DIA (10/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE OZANEIDE OLIVEIRA DA FONSECA. TAYNA BISPO
PROTON MAGALHÃES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (05/04/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE HUMBERTO PROTON MALHAGÃES E DE SOLANGE BISPO MAGALHÃES.
MESSIAS OLIVEIRA DA SIL VA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/02/1979), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO DA SILVA E DE MARINA FERREIRA
DA SILVA. ISAMAR DE LIMA RAMOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA,
NASCIDA EM IBIRAPUÃ, BA NO DIA (21/07/1975), RESIDENTE E DOMICILIADA
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHA DE ADEMAR CAIRES RAMOS E DE ISABEL DE LIMA RAMOS.
ASTROGILDO FERNANDES, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO MOTORISTA, NASCIDO
EM CAMPINA GRANDE, PB NO DIA (04/07/1961), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE AFONSO FERNANDES DE SOUSA E DE OTAVIANA MEDEIROS SOUSA.
VALDIRENE DE SOUZA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (10/04/1974), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E DE HELENITA DE SOUZA SILVA.
THIAGO DOS SANTOS BARBOSA, ESTADO CIVILSOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (31/07/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALTAMIRO MARCIANO BARBOSA E DE SANDRA DOS SANTOS BARBOSA.
CAROLINE PEREIRA DE BRITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/07/1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE ISAC ALVES DE BRITO FILHO E DE ALCIONE LUNA PEREIRA.
DANI LLO PEREIRA DE ATAÍDE MOREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO TECNICO DE
EDIFICAÇÕES, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (10/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS GUILHERME DE ATAÍDE MOREIRA E DE
LIDIA PEREIRA DE ATAÍDE MOREIRA. ALINE SHIMOKI ARUEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA,
PROFISSÃO ANALISTA DE SISTEMAS, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/12/1988),
RESIDENTE E DOMICILIADA SÃO MIGUEL PAULISTA, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ADALBERTO
DOS SANTOS ARUEIRA JUNIOR E DE PATRICIA CRISTIANE SHIMOKI ARUEIRA.
SAMUEL PEREIRA DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PADEIRO, NASCIDO EM
SALGUEIRO, PE NO DIA (21/04/1992), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE HELENO FRANCISCO DA SILVA E DE MARIA EULALIA PEREIRA DA SILVA. LUANDA
MARQUES DE SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DOMESTICA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (26/04/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA E DE ANTONIA RAMOS MARQUES DE SOUSA.
DIOGO ORTEGA BARCELLOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO EMPRESARIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE LEVI BARCELLOS E DE ROSA ORTEGA BARCELLOS. SOLANGE MARTINS
DE OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BIBLIOTECARIA, NASCIDA EM PORTO
VELHO, RO NO DIA (20/11/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE VALDECI MARTINS DE OLIVEIRA E DE MARIA FATIMA DE OLIVEIRA.
REGINALDO OLIVEIRA DE JESUS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO LAVRADOR, NASCIDO
EM MARACÁS, BA NO DIA (04/10/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE HELIO PEREIRA DE JESUS E DE MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA. VANI
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO BABÁ, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (14/06/1969), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE GRIGÓRIO ROCHA DOS SANTOS E DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ção”, disse a PGR, que afirmou
ter feito, ao longo do último ano,
uma “depuração”, numa busca por
efetivar o cumprimento de delações já homologadas pela Justiça e na revisão de cláusulas daquelas que ainda não foram homologadas. A ênfase, segundo
ela, está na devolução de dinheiro aos cofres públicos.
A procuradora-geral da República, que foi autora da ação que
resultou na suspensão pelo STF
do voto impresso nas eleições
deste ano, defendeu mais uma vez
a confiabilidade da urna eletrônica, após declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre uma possibilidade de fraude no pleito.
“É um sistema que já foi testado nas últimas eleições, cuja confiabilidade nunca foi negada por nenhum dos testes feitos até agora e
são feitos frequentemente no Tribunal Superior Eleitoral”, disse.
Segundo Raquel Dodge, foi
após a implantação da urna que se
reduziram “problemas crônicos”,
como as recorrentes suspeitas de
compra de votos. “Antes a ideia
de troca de voto por dentadura,
por alimento, para fraudar a urna
de papel, era uma queixa comum
a cada eleição. Isso é um passa-

do superado pelo modelo da urna
eletrônica”, disse.
A PGR apresentou sua atuação nos campos dos direitos humanos e da preservação do meio
ambiente. Entre os exemplos
apresentados, ela destacou seu
trabalho para derrubar a portaria
do Ministério do Trabalho que
promovia mudanças no conceito
de trabalho escravo.
Também foi citada ação em
que conseguiu a suspensão da
reintegração de posse de uma fazenda em Caarapó (MS), ocupada por indígenas da etnia Guarani-Kaiowá.
No campo ambiental, Raquel
Dodge disse estar “empenhada na
criação do Instituto Global do
Ministério Público para o Meio
Ambiente”, que reunirá procuradores de todo o mundo na troca
de experiências. O objetivo, segundo ela, é evitar que a atuação
de multinacionais resulte em novas tragédias ambientais, “como
a ocorrida em Mariana [MG]”.
A procuradora-geral também
destacou que pretende abrir 2,3
mil ações civis públicas para responsabilizar pessoas envolvidas
no desmatamento da Amazônia.
(Agencia Brasil)

JOSÉ NEUDO DE SOUZA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VIGILANTE, NASCIDO EM
SOLONÓPOLE, CE NO DIA (21/02/1971), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE VICENTE RODRIGUES DE SOUZA E DE MARIA LAUDIÊTA DE LIMA
DE SOUZA. ADELINE GUEDES CORREIA, ESTADO CIVIL SOL TEIRA, PROFISSÃO
BALCONISTA, NASCIDA EM JABOATÃO, PE NO DIA (05/07/1984), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LINDETE GUEDES CORREIA.
CLEITON DE CASTRO BARBOSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
ENFERMAGEM, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (26/03/1987), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ALVARO DE MEDEIROS BARBOSA
E DE SIRLEI BALTHAZAR DE CASTRO BARBOSA. ELIANE MORAIS FERREIRA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENFERMEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (16/06/
1986), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE ARINEU
FONSECA FERREIRA E DE ZILDA DOS SANTOS MORAIS FERREIRA.
LINCOLN DE MELO MIRANDA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO RECEPCIONISTA, NASCIDO EM
SUZANO, SP NO DIA (10/08/1986), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE MILTON DE MELO MIRANDA E DE APARECIDA DA CONCEIÇÃO DELFINO MIRANDA. LALESCA
SEVERINO SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM
FERRAZ DE VASCONCELOS, SP NO DIA (28/08/1995), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE LUCIO MAURO DA SILVA SANTOS E DE SHEILA SILVA SEVERINO.
IVAN ISAEL DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO SUPER VISOR DE PERECIVEIS,
NASCIDO EM JANIÓPOLIS, PR NO DIA (03/01/1983), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ISAEL HENRIQUE DA SILVA E DE NAZIRA CAMARGO
ROSA DA SILVA. GLACIELLE SANTOS DA SILVA FARIAS, ESTADO CIVIL VIÚVA, PROFISSÃO
REPOSITORA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (27/01/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE IVANILDO DA SILVA E DE MILEIDE DOS SANTOS.
ROGERIO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/12/1997), RESIDENTE
E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ROGERIO APARECIDO DOS
SANTOS E DE ADRIANE RODRIGUES VITAL SALES. PRISCILA SILVA MEIRELES, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BORDADEIRA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (14/10/
1997), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE PAULO
CESAR MOREIRA MEIRELES E DE ELISA MARIA DA SILVA MEIRELES.
MANOEL DIOGO SANTOS SALVADOR SILVA, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO SUPERVISOR
DE VENDAS, NASCIDO EM MAUÁ, SP NO DIA (09/04/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE
DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE VALDIZAR SALVADOR DA SILVA E DE MARIA DE FÁTIMA DOS
SANTOS SILVA. WILKER OLIVEIRA MOTA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO COORDENADOR
DE COBRANÇA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (02/03/1989), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDSON DIAS MOTA E DE MARCIA DE OLIVEIRA MOTA.
THIAGO CAETANO DE LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AJUDANTE GERAL, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (23/03/1985), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE IVALMIR DE LIMA E DE HELENA FRANCISCA DE JESUS CAETANO. GISELE
CERQUEIRA MARTINS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE CREDITO, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (06/04/1987), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ RAMOS MARTINS E DE MARIA AMELIA DOS SANTOS CERQUEIRA.
GUILHERME BERNARDO VIRGENS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCARIO, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (18/05/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE ROBERLUCIO DE SOUZA VIRGENS E DE SILVANA BERNARDO VIRGENS.
LARISSA NUNES ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO BANCARIA, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (05/04/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE NICOLAU DE ARAUJO NETO E DE MARIA DO SOCORRO NUNES MOURA.
WILIANS ROBERTO PIRES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUTONOMO, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (28/08/1976), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE RAIMUNDO DIAS PIRES E DE VILMA TOMÉ PIRES. VIVIANE ROCHA DE
OLIVEIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (15/03/1983), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE DEOCLECIANO ROCHA DE OLIVEIRA E DE MARIA DA GLORIA OLIVEIRA.
MAYCON MARTINS PINTO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO DESENHISTA, NASCIDO EM
CACHOEIRA PAULISTA, SP NO DIA (23/07/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO LORENA, SP, FILHO
DE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PINTO E DE ANA DE FÁTIMA MARTINS PINTO. TAIANE KELLY DA
SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, NASCIDA
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (28/09/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE VINICIUS DOUGLAS DA SILVA E DE MARIA ELISABETE GOMES DA SILVA.
ELBERTH AGUIAR DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (15/08/1993), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE MARCIO HIDALGO DA SILVA E DE
ADRIANA MARTINS AGUIAR DA SILVA. GABRIELA INES PRESTO MARQUEZ, ESTADO CIVIL
SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM FERRAZ DE
VASCONCELOS, SP NO DIA (01/06/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA SUZANO, SP, FILHA DE
ANTONIO VALTER MARQUEZ HIDALGO E DE LOURDES AMELIA IMACULADA PRESTO HIDALGO.

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

São Paulo, quarta-feira, 19 de setembro de 2018

Brasil encerra primeira fase
com vitória sobre a China
Foto/Divulgação

Seleção terminou a etapa com quatro vitórias em cinco jogos e aguarda por definição da posição na tabela

Seleção brasileira masculina comemora quarta vitória no
Campeonato Mundial

Com quatro vitórias em cinco jogos, a seleção brasileira
masculina de vôlei encerrou
sua participação na primeira
fase do Campeonato Mundial
na terça-feira (18), mas ainda
aguarda pela definição da posição na classificação. O Brasil
venceu a China por 3 sets a 0
(25/21, 25/22 e 25/17), na Arena Monbat, em Ruse, na Bulgária, mas ainda depende do resultado do confronto entre
França e Canadá para conhecer
em que posição seguirá para a
segunda fase.
Nesta tarde, o grupo verde
e amarelo contou com atuação
inspirada do oposto Wallace,
maior pontuador da partida,
com 21 acertos. Douglas Souza foi o segundo maior pontuador, com 13. O capitão da sele-

ção brasileira, Bruno, analisou
a vitória e a importância em
somar pontos para as próximas
fases da competição.
“Sabemos agora quais times
podemos enfrentar, seja saindo
em primeiro, seja saindo em
segundo. O importante era sair
com o máximo de pontos possíveis desta fase, sabemos que
carregamos os pontos. Um ponto perdido hoje, por exemplo,
lá na frente poderia fazer falta.
Era importante, após a derrota
contra a Holanda, sairmos com
a ‘cartela cheia’. Sair do momento complicado e fazer esses seis pontos que nos deixam
na briga. Essa é a hora de crescermos e melhorarmos, pois a
segunda fase será ainda mais
difícil que essa”.
O central Lucão falou sobre

a importância dos pontos obtido contra a China e destacou o
equilíbrio no nível de desempenho das seleções internacionais no Mundial.
“Assim que acabou o jogo
contra a França, falamos que
não poderíamos cair na armadilha de ter vencido, que teríamos outras boas equipes para
enfrentar pelo caminho. Como
dizemos, não existe mais adversário fraco, qualquer equipe
pode complicar um jogo, como
a China fez no começo do jogo.
Tudo que foi conversado, conseguimos encaixar dentro de
quadra e a equipe cresceu. Espero que esse crescimento continue para seguirmos bem na
próxima fase”.
O central Maurício Souza,
que anotou cinco pontos, co-

mentou também sobre o bloqueio brasileiro e a possibilidade de crescimento no fundamento.
“Os outros times sabem o
que estão fazendo, então, com
o passe quebrado, não vão enfrentar nosso bloqueio. Com o
passe na mão, fica um pouco
mais complicado de chegarmos, estão explorando. Mas
podemos evoluir sim nesse
fundamento. Vamos trabalhar,
treinar para crescermos”, analisou o jogador.
A seleção brasileira já conquistou três títulos mundiais:
em 2002, 2006 e 2010. Na
mais recente edição, em 2014,
fez a quarta final consecutiva,
mas acabou superado pela Polônia, que jogava em casa, e ficou com a medalha de prata.

Melhor a cada etapa. Assim
tem sido a Yamalube R3 Cup, que
chegou no domingo 16 de setembro a 6ª etapa, considerada pelos
participantes como a mais emocionante da temporada 2018.
Com 27 motos no grid, dessa vez o palco das disputas de tirar o fôlego foi o autódromo de
Ayrton Senna, em Goiânia, GO.
Famoso pela longa reta e por já
ter sediado etapas do Campeonato Mundial de Motovelocidade,
o traçado técnico e divertido,
tem extensão é de 3.835 metros
percorridos e seu sentido é horário, com 9 das 14 curvas contornadas para o lado direito.
A pole position foi de Bruno
Cesar Borges, que mesmo sofrendo pressão de Enzo Valentin,
que largou em segundo, fez o “holeshot”, contornando a primeira
curva na liderança da prova.
Bastaram apenas algumas
centenas de metros para que
Bruno fosse ultrapassado e a
constante troca de liderança da
corrida começasse, tornando
difícil apontar um favorito a vi-

tória, mesmo nas voltas finais.
Nessa alternância pela ponta, se destacaram Humberto
“Turquinho”, “Kaká Fumaça” e
Felipe Macan, da Categoria
Stock, e os pilotos da categoria Pro, Matheus Barbosa,
Guilherme Brito, Enzo Va lentin e Bruno Cesar Borges,
que usou toda a experiência
adquirida no VR46 Riding
Academy, onde passou por
um treinamento intensivo na
Itália com nin guém menos que
Valentino Rossi.
Ao fim das 10 voltas, o
vencedor foi Enzo Valentin,
que chegou com uma diferença de poucos centímetros em
relação a Guilherme Brito, o
segundo colocado. Matheus
Barbosa foi o terceiro, Bruno Cesar Borges o quarto e
Felipe Macan o q uinto lugar
na geral e também o primeiro
na Categoria Stock.
A sétima e penúltima etapa
da Yamalube R3 Cup será disputada no dia 11 de novembro
em Londrina.

Sétima etapa da Copa SP de
Kart Granja Viana consagra
campeões em cinco categorias
A sétima etapa da Copa São Paulo de Kart foi disputada no último
sábado no Kartódromo Granja Viana e definiu os campeões das cinco
categorias do RNK (Regulamento
Nacional de Kart): Júnior, Sênior,
Júnior Menor, Novatos e Graduados.
O sábado começou com as tomadas de tempo das categorias
Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Graduados e Rok Cup Executive. Com o início das provas, a
Cadete e a Mirim correram no mesmo grid neste final de semana. Assim como aconteceu na etapa passada, na Mirim, Felipe Vriesman
venceu ambas as provas e foi campeão da etapa. Pela Cadete, Heitor
Farias triunfou na primeira prova,
enquanto Gabriel Koenigkan ficou
com o primeiro lugar na prova 2 e
subiu no pódio com o troféu de
campeão.
Na Júnior, Gabriel Crepaldi se
sagrou campeão do ano na categoria com dois terceiros lugares nas
provas do final de semana. O piloto
acumulou 250 pontos ao longo da
competição e ficou 12 pontos à frente do vice-campeão Enrico de Lucca, que venceu a primeira corrida.
As categorias Sênior também
definiram seus campeões: na Sênior
A, Marcelo Brandão sagrou-se campeão, enquanto na Sênior B o título
ficou com Ricardo Perdiz. Pela Novatos, Richard Annunziata terminou a
competição com o título.
Na categoria Graduados, Olin
Galli fez a pole e venceu as duas
corridas. No entanto, não foi o suficiente para tirar o título de Felipe
Baptista, que ficou em terceiro na
prova 1 e foi o segundo colocado
na prova 2.
Pela Júnior Menor, o título ficou com Vinicius Tessaro, que terminou a primeira bateria em quinto
e a segunda em terceiro. Na prova
1, Lucas Mendes fez a pole e foi o
vencedor, enquanto João Victor
Camargo triunfou na prova 2.
Na Rok Cup Executive, Rafael
Piazzon e William Freire foram os
vencedores da primeira prova e
campeões da etapa com 29 pontos.
Welson Jacometti e Renato Russo

terminaram a segunda corrida do dia
na primeira colocação, ficando apenas dois pontos atrás da dupla campeã nos resultados combinados.
A Fórmula 4 Júnior teve uma
rápida tomada de tempos e corrida
única: em ambas, o domínio foi de
Nicolas Chon, que fez a pole e
venceu sua sexta corrida nas sete
etapas disputadas até então, sagrando-se campeão de mais uma etapa
da Copa SP de Kart.
Pela Rotax Max/Masters, João
Cunha venceu as duas provas do dia:
na primeira, colocou mais de 5 segundos de vantagem para Paulo
Coelho, que havia feito a pole no
classificatório, enquanto na segunda triunfou com apenas 0s8 sobre
Coelho. Na Rotax Jr. Max, Felipe
Bartz garantiu a pole e venceu as
duas corridas.
Na categoria Shifter Sênior,
Wagner Ebrahim venceu a primeira
prova, enquanto Thiago Lamberti
venceu a segunda. Pela Rotax Mini
Max, Vinicius Tessaro dominou com
pole position e duas vitórias.
A categoria Rotax Micro Max
foi mais uma que teve vitória dupla: João Pinheiro fez a pole colocando mais de 0s6 para o segundo
colocado e venceu ambas as corridas da categoria. Na Super Fórmula 4, Raphael Filizola triunfou nas
duas provas após terminar a tomada de tempos na quinta posição.
Pela Rotax DD2, Rafael Reis fez
a pole e garantiu a vitória em ambas
as corridas. Enquanto isso, na DD2
Masters, Michel Aboissa venceu a
primeira prova, ao passo que Fernando Guzzi triunfou na segunda.
Na Sixspeed, Rogério
Lalau terminou a corrida 1 em primeiro colocado, enquanto Daniel
Miglorancia garantiu a vitória na
segunda. Pela Pró-500, A Karteiros
Eletric dominou, garantindo a pole
no classificatório e vencendo os
dois trechos da prova de 1h20 de
duração com o kart 770. O time também ficou com a primeira posição
na categoria Sênior.
A oitava e penúltima etapa da
Copa São Paulo de Kart Granja Viana será em 20 de outubro.

Foto/Felipe Cunha

Yamalube R3 Cup: 6ª etapa em Goiânia
é a mais emocionante da temporada

Supersport 600
SUPERSPORT 600 – Yamaha segue na liderança - Na
primeira corrida da rodada dupla em Goiânia, mais uma vez
só deu Yamaha. Apesar da intensa disputa com Matheus Barbo-

sa, que liderou no início, Ton
em mais um dia inspirado, realizou uma belíssima ultrapassagem para assumir de vez a ponta. Com a queda e abandono de
Matheus, seu companheiro de

DANÇAR MARKETING e
KLASSICS MUSIC MANAGEMENT
apresentam

equipe de Ton, o argentino
Fausto Granton Gallay, cruzou
a linha de chegada em segundo,
ambos ao guidão das poderosas
Yamaha YZF R6.
Na segunda corrida da etapa, quem levou a melhor foi
Matheus Barbosa, que venceu
com Leo Tamburro em segundo. Ton Kawakami recebeu a
bandeirada de chegada na terceira colocação, enquanto que
Fausto Granton Gallay foi o
décimo colocado.
Com o resultado da rodada,
Ton Kawakami segue na liderança da categoria SuperSport 600
com 170 pontos, enquanto seu
companheiro de equipe, Fausto, detém a segunda colocação
na geral, com 143 pontos.
Mais perto de uma
Y Z F R 3 - Yamalube R3 Cup

tem se destacado por revelar
jovens talentos na Motovelocidade Brasileira, como Ton Kawakami, que lidera com folga
a Categoria SuperSport como
uma Yamaha YZF R6.
O sucesso da Categoria
está ligado diretamente ao elevado nível técnico, que melhora corrida a corrida e a comprovada resistência e qualidades da Yamaha YZF R3, garantindo muita emoção a um baixo custo.
Pensando nos fãs da categoria e da YZF R3, a Yamaha tornou ainda mais fácil a aquisição do modelo oferecendo vários atrativos na compra de um
modelo 0km. Só não sente as
emoções de uma R3 quem não
quer! Para mais informações,
acesse:
www.yamahamotor.com.br

