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Governo libera R$ 4,12 bilhões
para ministérios e órgãos federais
Dólar fecha semana com maior queda
acumulada desde julho de 2017
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Desemprego derruba arrecadação
da Previdência em R$ 15 bilhões
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Previsão do Tempo
Sábado: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
algumas nuvens.
Não chove.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,04
Venda:
4,04
Turismo
Compra: 3,96
Venda:
4,20

EURO
Compra: 4,74
Venda:
4,75

OURO
Compra: 143,45
Venda: 174,16

29º C
17º C

Noite

32º C
18º C

Noite

33º C
20º C

Noite

Foto/ Antonio Cruz ABr

Governo assinou contratos para 2,5 mil km de linhas de
transmissão
O presidente Michel Temer
disse na sexta-feira (21) estar implementando, neste final
de governo, mais uma refor-

ma: a do setor de energia elétrica. Segundo ele, esta reforma é no sentido de modernizar o setor e torná-lo mais

atrativo para investidores.
“Nosso governo tem orgulho
de se apresentar como reformista. Foram várias reformas há
muito necessárias. Hoje conseguimos celebrar outra reforma
menos comentada mas da maior
importância, feita com muita reflexão e método, que é a reforma do setor elétrico”, disse Temer durante cerimônia de assinatura dos contratos de concessão para a construção e operação
de mais de 2.562 quilômetros de
linhas de transmissão, no Palácio do Planalto. Essas linhas
abrangerão os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins. Página 3

Apresentado a cada dois
meses, o relatório contém previsões sobre a economia que
orientam a execução do Orçamento Geral da União. O
detalhamento de quanto cada
pasta receberá será publicado
em decreto até o dia 30.
Em julho, o Planejamento
tinha detectado uma folga de
R$ 666 milhões em relação ao
teto de gastos.
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São Paulo terá mais um
Dia “D” de vacinação
contra pólio e sarampo
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (22), o quarto Dia “D” de vacinação contra poliomielite e
sarampo na capital. Ação contará
com mais de 90 unidades de
saúde abertas, além de postos
volantes distribuídos nos princi-

pais pontos da cidade e visitas à
residências para alertar a população sobre a importância de vacinar as crianças com idade entre 1
ano e 4 anos, 11 meses e 29 dias.
O Centro Cultural São Paulo
(CCSP) e o Sesc Belenzinho,
contarão com postos volantes no
sábado, das 10h às 16h. Página 2

Álcool matou mais de 3
milhões de pessoas no mundo
em 2016, aponta OMS
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União arrecada R$ 109,751 bi
em tributos em agosto
A União arrecadou R$
109,751 bilhões em agosto,
um crescimento real (descontada a inflação) de 1,08%
comparado a igual mês do
ano passado. No acumulado
do ano, a arrecadação chega
a R$ 953,621 bilhões, com

expansão de 6,94% em relação a igual período de 2017.
É o melhor resultado tanto
para o mês quanto no acumulado desde agosto de 2014.
Os números foram divulgados na sexta-feira (22) pela
Receita Federal.
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Esporte

Marc Marquez busca terceira vitória em casa
Jarcio Baldi
Mais um final de semana de velocidade, ou melhor, motovelocidade. A vez
agora é da Espanha. Será no
autódromo MotorLand de
Aragon, na cidade de Alcañiz. A Ducati continua
forte querendo sua quarta
vitória consecutiva depois
dos sucessos em San Marino, Áustria e Republica
Tcheca. Caso vença, será a
primeira vez que a fábrica
de Bolonha realiza tal feito
em sua história. E seus pilotos parecem estar animados com o bom rendimento
das motos vermelhas. Lo-

renzo, que nos treinos livres
de sexta ficou com o segundo
melhor tempo, afirmou que
tem potencial para melhorar e
brigar pela pole. Seu companheiro de equipe, Dovisioso,
disse que o ritmo para a corrida é bom e talvez a temperatura elevada poderá ser positiva para a equipe.
O piloto da Honda, Marc
Marquez busca sua 50ª pole na
carreira, no entanto apesar de
largar na frente em 4 ocasiões
nesse circuito, o espanhol venceu apenas em duas delas. Segundo o ex-piloto Fonsi Nieto, a chave para a vitória em
Aragon, estará na estratégia de
escolha dos pneus para a pro-

Foto/ MotoGP

O presidente da Venezuela,
Nicolás Maduro, afirmou que
vai pedir ajuda financeira, no
valor de US$ 500 milhões, à
Organização das Nações Unidas
(ONU) para repatriar venezuelanos. Segundo ele, o dinheiro
será utilizado para pagar o
transporte dos imigrantes.
Durante programa de rádio,
Maduro convidou o alto representante da ONU para os imigrantes venezuelanos, Eduardo
Stein, a visitar a Venezuela. “Eu
o convido: venha a Venezuela,
vou pedir que traga US$ 500
milhões. Todos os imigrantes
que saíram da Venezuela, querem regressar.”
Segundo dados oficiais do
programa Plan Vuelta a la Patria (Plano Volta à Pátria, em
tradução livre), foram repatriados 3.039 venezuelanos que
disseram ter sido vítimas de
discriminação e xenofobia,
entre outros maus-tratos.
Maduro ressaltou que muitos
venezuelanos que emigraram
para o Peru foram enganados
e capturados por falsas promessas.
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Reforma do setor elétrico
está sendo implementada,
diz Michel Temer

A Yamaha de Viñales em crise
va. A Yamaha de Valentino Rossi e Viñales afunda em crise. A
fábrica de Iwata não consegue
fazer seus pilotos disputarem

Brasil vence a Austrália na
primeira partida da segunda fase
A quinta vitória em seis
jogos veio na sexta-feira (21)
quando a seleção brasileira
masculina de vôlei enfrentou
e venceu a Austrália na abertura da segunda fase do Campeonato Mundial. A equipe
verde e amarela bateu os adversários sem perder nenhum
set, fazendo as parciais de
25/21, 25/22 e 25/15, na
Arena Paladozza, em Bolonha, na Itália.
O segundo dos três jogos
na cidade italiana será já neste sábado (22), contra a Eslovênia. A partida será às
15h30 (Horário de Brasília)
e terá transmissão ao vivo do
canal SporTV 2.
Na noite desta sexta-feira,
o ponteiro Douglas foi o maior pontuador da equipe brasileira, com 13 acertos – todos

Foto/Divulgação

Maduro pede
US$ 500 mi
à ONU para
repatriar
venezuelanos

A diminuição das estimativas de gastos obrigatórios
para o restante do ano fez a
equipe econômica liberar R$
4,12 bilhões para ministérios e órgãos federais. O valor foi divulgado pelos ministérios do Planejamento e
da Fazenda, que divulgaram
o Relatório de Avaliação de
Receitas e Despesas do quarto
bimestre.

Lipe no ataque
de ataque. O oposto Wallace
marcou 12 vezes, também sempre pontuando no fundamento
ataque. O ponteiro Lipe foi responsável por 11 pontos, sendo 10
de ataque e um de saque.

Após a partida, Douglas elogiou o desempenho coletivo da
seleção brasileira. “Hoje tivemos
muito respeito pelo adversário,
mas sabíamos que era possível fazer um bom jogo.
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posições na primeira fila.
No primeiro dia de treinos
ficaram com o 9º e 10º tempo.
“Será importante estar entre os

dez primeiros porque teremos
um final de semana bastante difícil” afirmou Rossi, prevendo
que em Aragon, as Yamahas não
têm tido um bom rendimento.
A Federação internacional de Motociclismo(FIM)
retirou a licença do piloto
da Moto2, Romano Fenati,
devido ao incidente ocorrido na prova de San Marino,
onde o italiano emparelhou
sua moto com a de Manzi e
tocou na manete de freio de
seu oponente a mais de
200km/h quase provocando
um grave acidente. A prova
acontece domingo a partir
das 9h da manhã com transmissão pelo Sportv.

Família Varela vai
para Santa Catarina
atrás de mais vitórias
O Campeonato Brasileiro de
Rally Baja prossegue neste final
de semana (22 e 23/9) com a realização da 7ª Edição do Rally
Rota Santa Catarina, no município de Capão Alto, em Santa Catarina. A liderança do certame
nacional na categoria UTV é de
Rodrigo Varela (Can-Am/Divino
Fogão/Arisun/Blindarte/Norton/
Cotton Racing).
O paulista Rodrigo Varela
vem de vitória no Rally de Inverno, e está muito animado para
estas provas na serra catarinense. Afinal, o desempenho de seu
UTV Can-Am Maverick X3 está
excelente, proporcionando que
ele tenha quatro vitórias, além
de uma terceira e duas segunda
colocações nas oito etapas já

realizadas.
“A expectativa é grande,
pois a prova nesta região tem
características muito boas. O
nosso Can-Am X3 está preparado e revisado e agora é só
focar nestas corridas. A gente
vem de vitórias nas últimas provas, então vamos continuar na
briga para tentar levar mais
esta”, avisa o líder do campeonato. As outras vitórias foram
divididas entre os pilotos imediatamente seguintes na tabela
de classificação, André Hort,
Cristiano Batista, Bruno Varela e Mauricio Pena Rocha.
Atual campeão brasileiro, o
irmão mais novo de Rodrigo
está precisando se recuperar no
campeonato.
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São Paulo terá mais um Dia “D” de
vacinação contra pólio e sarampo
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). Desde 1996 na Internet, o
site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No
Twitter desde 2018, @cesarnetoreal
C Â MA RA ( S P)
Vereador Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS) não tá preocupado com manipulações de ’pesquisas’ tirando ’2 pontos’ percentuais dele pra ‘dar 4 pontos’ pra outro ou outros candidatos ao
Senado. Preocupa-se com ataques ao 1º suplente, o
empresário Raul Abreu.
P R E FE I TU RA ( S P )
Tanto Bruno #SendoCovas, como o tio e vereador Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS), que está candidato ao Senado,
negam que haja rompimento familiar entre eles, pelos rumos diferentes que tomaram politicamente em relação ao apoio a João
Doria (PSDB).
A S S E M B LE IA ( S P)
Quem pode e deve reeleger-se com expressiva votação é o
delegado Olim (PROGRESSSISTAS), que praticamente não tem
rejeição popular. Em tempo: dependendo da votação, já em 2019
Olim assumirá pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. Olim
vem bombando.
GOVERNO (SP)
Primavera pode trazer, até o final desta semana, ou flores ‘de
caixão político ’ ou ornamentais pra um 2º turno no qual exalarão
o ‘perfume da vitória’. No caso do governador França (dono paulista do PSB), são poucos dias úteis pra desabrocharem em intenção de votos.
CONGRESSO
Nestas 2 últimas semanas antes do encontro com a verdade
dos números nas urnas eletrônicas, senadores e deputados
federais (70 por São Paulo) terão um parâmetro - diferentemente dos que querem suas cadeiras - do quanto podem ‘colher
votos pra seus jardins’.
P R E S I D Ê N C IA
Eleições Presidenciais (2018) na qual um condenado e encarcerado na Polícia Federal ‘ungiu’ e de lá faz campanha pro seu
candidato e na qual um candidato hospitalizado, após facada, faz
sua campanha de lá e já tá no 2º turno. Era este o Brasil que tu
querias ?
PA R T I D O S
Refundador e dono do PSD, o ministro
(Comunicações) Kassab ‘já é’ Bolsonaro (PSL) ‘desde sempre’.
O DEM (ex-PFL) do neto de ACM e do filho de Cesar Maia também topa compor (Ministérios e base no Congresso). O PROGRESSISTAS (ex-ARENA) estaria ’voltando ao ninho’ ...
POLÍTICOS
... O PSDB, cujo ex-Presidente FHC (filho de um general)
não acerta uma análise ou sugestão desde 2002, não aceitará agora
a ‘ideia’ de ficar ao lado do PT (do condenado em 2ª instância
e encarcerado - mas ainda dono - Lula e seu ‘ungido’, o ex-prefeito paulistano Haddad) ...
B R AS I L E I R O S
... Quanto ao PRB, cujo ex-senador Crivella, atual prefeito do
Rio, fica fácil apoiar um governo Bolsonaro (PSL), porque
também é capitão reformado (Exército) e faz parte de uma organização religiosa (igreja Universal) que tem na hierarquia um de
seus pilares administrativos.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa,
pela sobrevivência (de 25 anos) desta coluna (diária) de política.
Recebeu a “Medalha Anchieta” (Câmara de São Paulo) e o “Colar
de Honra ao Mérito” (Assembleia estadual paulista).
Email cesar.neto@mais.com
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A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde, realiza neste sábado (22),
o quarto Dia “D” de vacinação contra poliomielite e sarampo na capital. Ação contará com mais de 90
unidades de saúde abertas, além
de postos volantes distribuídos nos
principais pontos da cidade e visitas
à residências para alertar a população sobre a importância de vacinar
as crianças com idade entre 1 ano e
4 anos, 11 meses e 29 dias.
O Centro Cultural São Paulo
(CCSP) e o Sesc Belenzinho, contarão com postos volantes no sábado, das 10h às 16h.
A campanha, que teve início em
4 de agosto na capital com meta de
atingir ou até ultrapassar os 95%

de crianças vacinadas, aplicou até
esta quinta-feira (20), 559.290
doses da vacina poliomielite e
556.872 doses da vacina SCR (tríplice viral, que protege contra o sarampo, caxumba e rubéola). A cobertura vacinal corresponde a
94,5% e 94,1% respectivamente.
A Coordenadoria de Vigilância Em Saúde (COVISA) esclarece que o atraso em atingir a
meta não está atribuído à rede
pública. “Todos os dados apontam
que a pior cobertura vacinal se
encontra nos locais de renda econômica mais alta, por isso fizemos um trabalho com pediatras
para que orientassem os pais e responsáveis, principalmente nessas
regiões”, diz Solange Saboia, co-

ordenadora da COVISA.
A secretaria reforça que as crianças devem receber as vacinas
contra a pólio e o sarampo mesmo que a carteirinha de vacinação
esteja em dia. Para se vacinar, é
preciso levar documento de identificação e, se possível, carteira de
vacinação e cartão SUS.
Postos volantes neste sábado (22):
Comunidade Alba (entorno
do viaduto novo, próximo à Rua
Lino de Moraes Leme)
Parque Ceret (Rua Canuto
Abreu)
Largo da Concórdia
Sesc Belém (Rua Padre Adelino, 1.000)

Shopping Vila Mariana
AME IDOSO – Rua Monsenhor Manoel Vicente nº 1 – em
frente ao Hipermercado Pastorinho
Wall Mart (Avenida Jabaquara, 2.979)
Shopping Butantã
Chácara do Jockey (Avenida
Professor Francisco Morato,
5.257)
Centro Cultural São Paulo
(Rua Vergueiro, 1.000)
Parque da Água Branca (Avenida Francisco Matarazzo, 455)
Posto volante no domingo
(23):
Parque do Cordeiro (Rua
Breves, 968)

Prefeitura entrega ônibus novos
para a Zona Leste da capital
A Zona Leste da capital ganhou ônibus novos para garantir
um melhor serviço aos paulistanos. Desde o início de 2017, a
região já recebeu 698 veículos.
Na sexta-feira (21), o prefeito Bruno Covas vistoriou 11
desses ônibus novos na garagem
da empresa Express. Segundo o
prefeito, a cidade de São Paulo
transporta quase 10 milhões de
passageiros por dia. “A população de São Paulo só tem esse
serviço imenso de qualidade

porque atrás da gente tem muitas pessoas dedicadas, batalhadoras e que trabalham para poder ofertar um serviço de qualidade”, destacou.
Os ônibus são equipados
com ar-condicionado, acessibilidade, tecnologia embarcada
como Wi-Fi e tomadas USB e
motores menos poluentes. Além
do ganho na qualidade da viagem
e no conforto dos passageiros,
os ônibus novos trazem benefícios à saúde de toda a população,

já que eles são equipados com
motores Euro V e por isso emitem menos poluentes. Essa tecnologia contribui para a melhoria da qualidade do ar e assegura
maior eficiência energética ao
veículo.
Ao todo, a gestão entregou
2.251 ônibus novos, destes
1.067 somente em 2018. Com
as inclusões, em todo o sistema
há 93,8% de acessibilidade.
Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Transpor-

tes, João Octaviano Machado
Neto, “a SPTrans trabalha para
melhorar a mobilidade na cidade de São Paulo e oferecer mais
conforto nas viagens da população com a modernização da frota de ônibus”.
O presidente da SPTrans,
Paulo Cézar Shingai, afirma que
“a inclusão dos ônibus novos
proporciona um serviço de
transporte com qualidade, eficiência e segurança aos passageiros do sistema”.

Prefeitura de São Paulo anuncia
atendimento especializado a pessoas
com deficiência vítimas de violência
Quase 60% das pessoas com
deficiência que já registraram
boletins de ocorrência na cidade de São Paulo é do gênero feminino. Além disso, pessoas
com deficiência física representam quase metade das vítimas de violência no município
(48,2%) que fizeram denúncias à 1ª Delegacia de Polícia da
Pessoa com Deficiência do
Estado (DPPD).
Com base nesses dados, a
Prefeitura de São Paulo, por
meio das Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e
da Pessoa com Deficiência
(SMPED), anunciou nesta
quinta-feira, 20 de setembro,
parceria com a 1ª Delegacia de
Polícia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo,
para dar suporte aos munícipes
com deficiência que sofreram
agressões, estupro, violência
doméstica e maus-tratos.
O programa tem como objetivo facilitar o acesso das vítimas à rede municipal de serviços, disponibilizando orientações psicológica, jurídica e encaminhamentos a outros setores
com o apoio de membros do
Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência de São Paulo

(CMPD-SP).
Para o secretário municipal
da Pessoa com Deficiência, Cid
Torquato, a parceria dos poderes
Municipal e Estadual é essencial no suporte às vítimas: “Muitas vezes pessoas com deficiência não têm conhecimento sobre
seus direitos ao atendimento por
parte do poder público em casos
gravíssimos como esses. A união
entre Estado e Município vai
permitir que os cidadãos sintamse acolhidos em um momento
de vulnerabilidade”.
“A atuação conjunta das duas
secretarias na apuração desses
casos de violência visa fortalecer ainda mais o nosso foco que
é de garantia de direitos”, declara a secretária-adjunta municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social, Gitane Natache
Saraiva Leão.
Desde maio de 2014, até julho de 2018, foram registrados
em todas as Delegacias da capital 15.602 boletins de ocorrência, envolvendo mais de 15.770
vítimas com deficiência. Destes
casos, foram registrados 183
crimes.
Crimes sexuais contra
menores
Ainda de acordo com as in-

formações dos boletins de ocorrência, adolescentes são as principais vítimas de crimes sexuais
(73,6%), que, em sua maioria,
foram cometidos contra pessoas do gênero feminino (63,4%)
e com deficiência intelectual
(68,9%). O estupro de vulnerável foi registrado em 122 dos
235 BOs.
“Considerando que a criança
e o adolescente com deficiência são duplamente vulneráveis,
nós pedimos que a população
fique atenta aos sinais de que
um menor está sendo vítima de
abuso sexual e denuncie pelos
meios disponíveis. Não se calem, procurem a DPPD ou a
delegacia mais próxima à sua
residência!”, orienta a Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia da Pessoa
com Deficiência, Dra. Samanta Rihbani Conti.
Delegacia de Polícia da
Pessoa com Deficiência do
Estado de São Paulo
Fundada em 2014, a Delegacia é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado
dos Direitos da Pessoa com
Deficiência com a Secretaria da
Segurança Pública do Estado de
São Paulo.

O órgão possui uma equipe
multidisciplinar composta por
assistentes sociais, psicólogos,
sociólogos e policiais, formando um Centro de Apoio Integrado. Além disso, intérpretes de
Libras também atuam no atendimento, garantindo acessibilidade comunicacional a todas as
pessoas.
As denúncias de crimes contra pessoas com deficiência devem ser feitas através dos telefones: Disque 100 ou pelo 181.
Já os boletins de ocorrência deverão ser feitos na própria Delegacia, localizada na Rua Brigadeiro Tobias, nº 527 - Térreo São Paulo-SP.
O Disque Direitos Humanos
(Disque 100), é um canal de comunicação da sociedade civil
com o poder público ligado a
proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual. O serviço possibilita avaliar a violência e
orientar a elaboração de políticas públicas. Já o Disque
Denúncia 181, da Secretaria
da Segurança Pública, permite que qualquer pessoa forneça à polícia informações sobre delitos e formas de violência, com absoluta garantia
de anonimato.

Prefeitura recebe propostas
artísticas para Virada Cultural 2019
Os artistas e produtores interessados em participar da 15ª
edição da Virada Cultural poderão enviar suas propostas até 20
de novembro. Serão aceitas propostas artísticas de todas as linguagens, que integrarão a Virada
Cultural 2019, com data marcada para os dias 18 e 19 de maio.
As inscrições devem ser feitas
pelo formulário disponível no
site
oficial www.virada

cultural.prefeitura.sp.gov.br
O objetivo deste chamamento é ampliar ainda mais a pluralidade da Virada Cultural, sendo
esta uma das características mais
marcantes do evento. Serão analisadas propostas de quaisquer
áreas da cultura: dança, circo,
cinema, teatro, artes visuais, gastronomia, espetáculo infantil,
cultura popular, artistas de rua
etc., direcionadas para públicos

de todas as idades. Somente os
proponentes dos projetos selecionados serão contatados pela
organização do evento. Não serão aceitos projetos enviados
por e-mail e nem entrega de
materiais pessoalmente.
A Virada Cultural é promovida pela Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio e adesão de outros parceiros institu-

cionais. Ao longo de sua história, aliou programação diversificada, de qualidade, com acesso gratuito a toda a população.
Na edição 2018, cerca
de 80% das atrações que
integraram o evento foram
selecionadas a partir do
chamamento
público.
Acesse o formulário aqui:
w w w.viradacultural.
prefeitura.sp.gov. b r
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Governo libera R$ 4,12 bilhões
para ministérios e órgãos federais
A diminuição das estimativas
de gastos obrigatórios para o
restante do ano fez a equipe econômica liberar R$ 4,12 bilhões
para ministérios e órgãos federais. O valor foi divulgado pelos
ministérios do Planejamento e
da Fazenda, que divulgaram o
Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do quarto bimestre.
Apresentado a cada dois meses, o relatório contém previsões sobre a economia que orientam a execução do Orçamento Geral da União. O detalhamento de quanto cada pasta receberá será publicado em decreto até o dia 30.

Em julho, o Planejamento
tinha detectado uma folga de R$
666 milhões em relação ao teto
de gastos. Agora, a equipe econômica detectou uma folga de
R$ 8,22 bilhões em relação à
meta de déficit primário (resultado negativo nas contas do governo sem os juros da dívida pública) de R$ 159 bilhões. Desse
total, R$ 4,1 bilhões estão fora
do teto de gastos, o que permitiu a liberação dos R$ 4,12 bilhões restantes de despesas discricionárias (não obrigatórias),
sujeitas ao teto.
Da meta de déficit primário
de R$ 159 bilhões, o governo
calcula que encerrará o ano com

resultado negativo de R$ 150,78
bilhões, resultando no espaço
fiscal de R$ 8,22 bilhões. Para
chegar a esse número, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento projetaram redução de
R$ 4,29 bilhões em gastos obrigatórios e elevação das receitas
em R$ 3,93 bilhões em relação
às projeções anteriores.
Segundo a equipe econômica, os principais fatores que elevarão a previsão de receita são o
crescimento das estimativas de
arrecadação do Imposto de Renda em R$ 999,7 milhões, do
Imposto de Importação em R$
1,29 bilhão e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido

em R$ 1,38 bilhão. A alta do dólar, informou o governo, aumentou o imposto retido na fonte nas
operações com residentes no
exterior e o valor das mercadorias importadas em reais.
A valorização da moeda norte-americana também fez o governo melhorar a estimativa de
royalties de petróleo em R$
1,530 bilhão. Do lado das despesas, o governo reduziu a projeção
de gastos obrigatórios porque a
execução da Previdência Social,
da folha de pagamento do funcionalismo, do seguro-desemprego e dos subsídios observada até
agosto foi menor que o inicialmente previsto. (Agencia Brasil)

Reforma do setor elétrico está sendo
implementada, diz Michel Temer
O presidente Michel Temer
disse na sexta-feira (21) estar
implementando, neste final de
governo, mais uma reforma: a do
setor de energia elétrica. Segundo ele, esta reforma é no sentido de modernizar o setor e torná-lo mais atrativo para investidores.
“Nosso governo tem orgulho
de se apresentar como reformista. Foram várias reformas há
muito necessárias. Hoje conseguimos celebrar outra reforma
menos comentada mas da maior
importância, feita com muita
reflexão e método, que é a reforma do setor elétrico”, disse
Temer durante cerimônia de assinatura dos contratos de concessão para a construção e operação de mais de 2.562 quilômetros de linhas de transmissão, no
Palácio do Planalto. Essas linhas
abrangerão os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.
Em seu discurso, Temer disse que, quando assumiu o governo, havia “desordem” no setor,
além de um prejuízo de R$ 100
bilhões. “Prejuízo que cai nas
costas das empresas de eletricidade e dos consumidores”. “Em
2016 nos deparamos com missões urgentes. Uma delas era a
de definir marcos regulatórios
para o setor elétrico, que resgatassem a credibilidade perdida
de forma a voltar a ser atrativo
para os investidores”, acrescentou o presidente.
Embora a proposta do novo
marco regulatório ainda não te-

nha saído do papel, Temer disse
que os contratos como os assinados hoje têm ampliado o interesse da iniciativa privada em
investir no setor elétrico. “Com
os contratos que assinamos
hoje, colhemos os frutos dos
esforços de racionalização que
fizemos, gerando interesse de
empresas nacionais e estrangeiras”, disse ele ao ressaltar que
todos os 20 lotes ofertados despertaram interesses – o que resultou no maior deságio médios
dos últimos 20 anos.
Reforma
Questionado, ao final do
evento, sobre se a reforma no
setor elétrico seria uma realidade, o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, disse que o fato de
não haver mais lotes vazios no
certame de transmissão anunciado no início do mês, mostra que
as medidas adotadas até agora
pelo governo alcançaram o objetivo de despertar o interesse de
investidores. Ele ressaltou, no
entanto, que essa reforma só
poderá ser consolidada “no próximo governo, com a participação do Congresso Nacional.”
O novo leilão de transmissão
será em 20 de dezembro com
mais 7 mil quilômetros de linhas, investimentos de R$ 13,5
bilhões e geração de 28 mil empregos diretos, segundo o diretor-geral da Aneel.
Durante a cerimônia, Pepitone disse que o certame que
resultou na assinatura dos contratos de hoje representam avanços, além de estarem alinhados
com o princípio da modicidade
tarifária. “Para que os investimentos ocorram cabe ao órgão

regulador estimular eficiência,
ambiente competitivo e com regras estáveis, bem como manter
o ambiente de negócios atrativo
e saudável, para que se possa investir”.
Conta de luz
Segundo o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco,
empreendimentos desse tipo são
relevantes tanto do ponto de vista
econômico como social. “São
mais de 165 milhões de brasileiros que terão a oportunidade
de melhorar a qualidade de um
bem que é essencial para a vida
de todos. Ninguém consegue fazer nada sem ter uma tomada ao
lado. A pessoa fica absolutamente isolada”.
O ministro também defendeu a adoção de medidas para
facilitar a compreensão do consumidor sobre aquilo que está
pagando na conta de luz. Para
tanto, governo e Aneel estão desenvolvendo um aplicativo que
tornará mais acessíveis informações sobre tributos, subsídios e
custos inerentes ao setor. “O
modelo elétrico brasileiro envelheceu e temos de trazê-lo para
as condições de hoje”.
Contratos de concessão
De acordo com a Aneel, as
linhas cujos contratos foram
assinados hoje terão como
função expandir e reforçar o
serviço atual, em especial
para as novas geradoras implantadas nessas regiões – entre elas, usinas eólicas e de
energia solar. Estima-se que o
empreendimento demandará
cerca de R$ 6 bilhões em investimentos, além de gerar

13,6 mil empregos diretos. As
subestações do empreendimento terão uma potência de 12.226
mega volt amperes (MVA).
A concessão abrange 20 lotes arrematados em junho, que
resultou em um deságio médio
de 55,26%. Segundo a agência,
o certame resultará em uma economia de cerca de R$ 14,1 bilhões apara os consumidores, ao
longo dos 30 anos dos contratos. A Aneel informa, ainda, que
as empresas vencedoras terão
direito ao recebimento da Receita Anual Permitida (RAP)
para a prestação do serviço a partir da operação comercial dos
empreendimentos. O prazo das
obras varia de 36 a 63 meses.
A empresa indiana Sterlite
Power Grid arrematou seis lotes, entre eles o 3 e o 7, que são
os de maior extensão, envolvendo os estados do Ceará, Rio
Grande do Norte, de Sergipe e
da Bahia. Dos R$ 6 bilhões de
investimento, a companhia é responsável por 60,59%, ou seja,
R$ 3,641 bilhões. Considerando a Receita Anual Permitida, a
Sterlite ganhou R$ 281 milhões
dos 450 milhões contratados.
O consórcio Lyon Energia,
formado pelas empresas Lyon
Infraestrutura, Gestão e Desenvolvimento de Projetos e pela
PLM Empreendimentos Imobiliários, estreante no mercado de
transmissão, levou três lotes. Já
os consórcios BR Energia/
Enind Energia (que congrega as
empresas BRenergia Energia
Renováveis, Brasil Digital Telecomunicações e Enind Engenharia e Construção) e o Lux
Luz obtiveram dois lotes, cada.
(Agencia Brasil)

Vendas do Tesouro Direto
superam resgates em agosto
As vendas do Tesouro Direto superaram os resgates em R$
471,1 milhões em agosto. De
acordo com os dados do Tesouro Nacional, divulgados na sexta-feira (21), as vendas do programa atingiram R$ 1,610 bilhão
no mês passado. Já os resgates
totalizaram R$ 1,139 bilhão.
Do total de resgates, a maior parte – R$ 1,006 bilhão – é relativa às
recompras de títulos públicos pelo
Tesouro e R$ 133 milhões foram
vencimentos (papéis cujo prazo acabaram, fazendo o Tesouro reembolsar os investidores com juros).

O título mais procurado pelos investidores foi o indexado
à Selic (Tesouro Selic), cuja participação nas vendas atingiu
41,5%. Os títulos indexados à
inflação (Tesouro IPCA+ e Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais) corresponderam a 32,4%
do total e os prefixados, 26,2%.
Em agosto, o estoque do Tesouro Direto alcançou o montante
de R$ 50,4 bilhões, aumento de
1,6% em relação ao mês anterior
(R$ 49,6 bilhões) e de 5,8% sobre
agosto de 2017 (R$ 47,7 bilhões).
Em agosto, 129.159 novos

participantes se cadastraram no
Tesouro Direto. O número total
de investidores cadastrados ao
fim do mês atingiu mais de 2,5
milhões, o que representa aumento de 57,7% nos últimos do
12 meses. O número de investidores ativos chegou a 664.603,
uma variação de 25,1% nos últimos 12 meses.
O Tesouro Direto foi criado
em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e
permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro Nacio-

nal, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O
aplicador só tem de pagar uma
taxa à corretora responsável pela
custódia dos títulos.
A venda de títulos é uma das
formas que o governo tem de
captar recursos para pagar dívidas
e honrar compromissos. Em troca,
o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com
a Selic, índices de inflação, câmbio
ou uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis prefixados. (Agencia Brasil)

Governo mantém estimativa de crescimento
econômico em 1,6% para 2018
O governo federal manteve
expectativa de crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) – a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país – em
1,6%, em 2018. A projeção está
no Relatório de Despesas e Receitas do quarto bimestre (julho
e agosto), apresentado nesta sexta-feira (21).
No início do ano, a expecta-

tiva de crescimento da economia era de quase 3%, mas veio
caindo ao longo dos últimos
meses. O valor do PIB nominal
estimado pelo governo é R$
6,879 trilhões.
Para o mercado financeiro,
o crescimento da economia este
ano será de 1,36%, menor do que
o estimado pelo governo.
Houve uma leve redução na

projeção da inflação para o ano,
medida pelo Índice Nacional de
Preço ao Consumidor Amplo
(IPCA). Em junho, a inflação
estimada pelo governo era de
4,2%. Agora a expectativa é de
que a alta nos preços seja de
4,1% em 2018.
Para este ano, o centro da
meta de inflação é 4,5%,
com limite inferior de 3% e

superior de 6%. Para 2019,
a previsão é 4,25%, com intervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%. Para 2020,
a meta é 4% e, para 2021, é
de 3,75%, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percentual para os dois anos
(2,5% a 5,5% e 2,25% a
5,25%, respectivamente).
(Agencia Brasil)
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Maduro pede
US$ 500 milhões à ONU
para repatriar venezuelanos
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que vai
pedir ajuda financeira, no valor de US$ 500 milhões, à Organização das Nações Unidas (ONU) para repatriar venezuelanos.
Segundo ele, o dinheiro será utilizado para pagar o transporte
dos imigrantes.
Durante programa de rádio, Maduro convidou o alto representante da ONU para os imigrantes venezuelanos, Eduardo Stein,
a visitar a Venezuela. “Eu o convido: venha a Venezuela, vou pedir
que traga US$ 500 milhões. Todos os imigrantes que saíram da
Venezuela, querem regressar.”
Segundo dados oficiais do programa Plan Vuelta a la Patria
(Plano Volta à Pátria, em tradução livre), foram repatriados 3.039
venezuelanos que disseram ter sido vítimas de discriminação e
xenofobia, entre outros maus-tratos. Maduro ressaltou que muitos venezuelanos que emigraram para o Peru foram enganados e
capturados por falsas promessas.
Só no Brasil, a estimativa é de que entre 600 e 800 imigrantes venezuelanos entrem diariamente em território brasileiro, via
Roraima. Em Pacaraima, houve um episódio de violência envolvendo venezuelanos e brasileiros – após um assalto supostamente cometido por venezuelanos, brasileiros hostilizaram e queimaram abrigos e pertences de imigrantes. (Agencia Brasil)

Brasil e Chile assinam acordo
para comércio de orgânicos
Os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do
Brasil, Blairo Maggi, e do Chile, Antonio Walker Prieto, assinaram memorando de entendimento com o objetivo de promover
ações para facilitar o comércio de produtos orgânicos entre os
dois países. Ambos participaram da reunião do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), em Buenos Aires, na Argentina.
O texto assinado prevê colaboração mútua na fiscalização e
controle dos produtos e políticas voltadas para o desenvolvimento
da produção orgânica, além da melhoria das bases de dados e de
normas e regulamentos que regem a atividade.
É o primeiro reconhecimento mútuo de semelhanças nos
normativas de produção orgânica negociado entre países da América do Sul, demonstrando compromisso com o desenvolvimento de economias sustentáveis, de acordo com o secretário de
Relações Internacionais do Agronegócio do ministério, Odilson
Ribeiro e Silva.
“Atualmente, apenas grandes produtores orgânicos alcançam
mercados no exterior, pelo alto custo envolvido na certificação
internacional. Com o sistema de reconhecimento mútuo, ambas
legislações [aceitam] a certificação de sistemas participativos
de garantia, estimulando a inclusão de pequenos e médios produtores no mercado de exportação”, disse o secretário.
A reunião do CAs acabou na sexta-feira (21), com a presença
também dos demais ministros integrantes do conselho, da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.
No encontro deve ser discutido levantamento solicitado pelo
ministro Maggi da lista de produtos químicos (moléculas autorizadas em cada país e condições de uso), com o objetivo de harmonizar a regulamentação desse tema em toda a região. (Agencia Brasil)

Déficit primário poderá
terminar o ano com folga em
torno de R$ 36 bilhões
O Brasil poderá encerrar
2018 com um déficit primário
nas contas públicas com folga,
em torno de R$ 36 bilhões, disse na sexta-feira (21) o secretário do Tesouro Nacional,
Mansueto Almeida. Segundo
ele, União, estados, municípios e estatais poderão fechar
2018 com resultado negativo
em torno de R$ 125 bilhões,
contra meta original de R$
161,3 bilhões estipulada no Orçamento.
O déficit primário representa o resultado negativo das contas do governo sem o pagamento dos juros da dívida pública.
Segundo Almeida, dois fatores
contribuirão para esse resultado, o pagamento da dívida de
Itaipu com a União, de R$ 5 bilhões, e o empoçamento de gastos nos ministérios, que deverão terminar o ano sem conseguirem executar R$ 15 bilhões.
Originalmente, o Orçamento deste ano estabelecia meta
de déficit primário de R$ 159
bilhões para o Governo Central
(Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social); déficit de R$ 3,5 bilhões para estatais federais e superávit primário de R$ 1,2 bilhão para estados e municípios. O Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas, divulgado hoje (21)
pelos ministérios da Fazenda e
do Planejamento, estima números mais otimistas.
De acordo com as mais novas projeções da equipe econômica, o Governo Central deve
encerrar com déficit de R$
154,9 bilhões. Originalmente, o
rombo poderia chegar a R$

150,8 bilhões, mas o governo
liberará R$ 4,12 bilhões de despesas não obrigatórias nos próximos dez dias.
Os estados e municípios deverão encerrar o ano com superávit de R$ 9,7 bilhões, por causa principalmente do aumento
de transferências da União para
os governos locais, provocado
pela melhoria da arrecadação
federal. As estatais deverão fechar 2018 com superávit de R$
100 milhões.
Por diferenças de metodologia em relação ao Banco Central, as projeções do Relatório
de Avaliação de Receitas e Despesas não incorporam os R$ 5
bilhões de Itaipu. O empoçamento de R$ 15 bilhões de recursos nos ministérios ainda
não está considerado porque o
valor não gasto só será conhecido no fim do ano. Caso os
dois valores sejam levados em
conta, o superávit das estatais
subiria para R$ 5,1 bilhões, e o
déficit do Governo Central cairia para R$ 139,9 bilhões, resultando em déficit final de R$
125,1 bilhões.
Apesar da melhoria nas previsões de déficit, o secretário
do Tesouro disse que não há
motivos para comemorar porque o rombo nas contas públicas continua grande. “O Brasil
está indo para o quinto ano consecutivo de déficit primário. O
país tem uma dívida bruta muito
alta, de 77% do PIB (Produto
Interno Bruto, soma de tudo o
que é produzido), enquanto países de renda média costumam
ter dívida abaixo de 50% do
PIB”, expli cou. (Agencia Brasil)
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Futuro presidente terá de
enfrentar financiamento do SUS
Dólar fecha semana
com maior queda
acumulada desde
julho de 2017
A cotação da moeda norteamericana fechou a semana estabelecendo o menor valor registrado no mês, com baixa de
0,59%, cotada a R$ 4,0477 para
venda. A desvalorização do dólar ocorreu pelo terceiro dia
consecutivo, acumulando uma
queda na semana de 2,86%. Desde 14 de julho de 2017, a moeda norte-americana não acumulava uma queda neste patamar.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Boves-

pa), encerrou o pregão desta
sexta-feira (21) em alta de
1,70%, com 79.444 pontos. A
valorização acumulada na semana de 5,3% representa o segundo maior ganho de 2018,
revertendo as duas últimas semanas em queda. Os papéis das
grandes empresas, chamadas
de blue chip, fecharam em alta
com destaque para Vale com
valorização de 2,85% e Petrobras com alta de 1,36%. (Agencia Brasil)

Álcool matou mais de
3 milhões de pessoas
no mundo em 2016,
aponta OMS
O consumo de álcool foi o
responsável pela morte de mais
de 3 milhões de pessoas no mundo em 2016, representando uma
em cada 20 mortes. O alerta foi
divulgado na sexta-feira (21)
pela Organização Mundial da
Saúde (OMS). O relatório global sobre o consumo global de
álcool e suas consequências
adversas para a saúde aponta
que os homens representam
mais de três quartos das mortes. No geral, o uso nocivo do
álcool causa mais de 5% das
doenças no mundo.
Segundo a OMS, 28% das
mortes relacionadas ao álcool
são resultado de lesões, como as
causadas por acidentes de trânsito, autolesão e violência interpessoal; 21% se devem a distúrbios digestivos; 19% a doenças
cardiovasculares e o restante por
doenças infecciosas, câncer ,
transtornos mentais e outras
condições de saúde.
Mundialmente, o álcool foi
responsável por 7,2% das mortes prematuras (de pessoas
com menos de 69 anos) em
2016. Além disso, 13,5% mortes entre pessoas entre 20 e 29
anos de idade são atribuídas ao
álcool.
A estimativa da organização
é que 237 milhões de homens
e 46 milhões de mulheres sofram com transtornos relacionados ao consumo de álcool,
com maior prevalência entre
homens e mulheres na região
Europeia (14,8% e 3,5%, respectivamente) e na região das
Américas (11,5% e 5,1%, respectivamente). O relatório indica que os transtornos por uso de
álcool são mais comuns em países de alta renda.
“O álcool frequentemente
fortalece as desigualdades entre
e dentro dos países, dificultando a realização dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
ONU, que exige que as desigualdades sejam reduzidas. Danos
provocados por uma determinada quantidade de bebida é maior
para os consumidores mais pobres e suas famílias do que para
consumidores mais ricos. Este
padrão de maior “dano por litro”
é encontrado para muitos prejuízos causados pelo álcool”,
aponta o relatório.
Consumo
A estimativa da OMS é que
2,3 bilhões de pessoas consumam álcool atualmente. O consumo representa mais da metade da população das Américas,
Europa e Pacífico Ocidental.
O consumo médio diário de
pessoas que bebem álcool é de
33 gramas de álcool por dia, o
equivalente a dois copos (cada
um de 150 ml) de vinho, uma
garrafa grande de cerveja (750

ml) ou duas doses (cada uma de
40 ml) de bebidas destiladas. A
Europa registra o maior consumo per capita do mundo, embora esse tenha diminuído em mais
de 10% desde 2010.
O estudo aponta que, nas regiões da África, Américas, Mediterrâneo Oriental e Europa, a
porcentagem de consumidores
diminuiu desde 2000. No entanto, aumentou na região do Pacífico Ocidental de 51,5% em
2000 para 53,8% hoje e permaneceu estável no sudeste da Ásia.
Perfil
Em todo o mundo, 27% dos
jovens com idade entre 15 e 19
anos consomem álcool atualmente. As taxas de consumo são
mais altas entre os jovens de 15
a 19 anos na Europa (44%), seguidas das Américas (38%) e do
Pacífico Ocidental (38%). Globalmente, 45% do total de álcool é consumido na forma de bebidas alcoólicas. A cerveja é
a segunda bebida em termos de
consumo puro de álcool (34%),
seguida do vinho (12%).
Por outro lado, o estudo indica que mais da metade (57%
ou 3,1 bilhões de pessoas) da
população global com 15 anos
ou mais se absteve de consumir
álcool nos últimos 12 meses.
A perspectiva da OMS é que
até 2025, o consumo total de
álcool per capita em pessoas
com 15 anos ou mais de idade
aumente nas Américas, no Sudeste Asiático e no Pacífico
Ocidental.
“É improvável que isso seja
compensado por quedas substanciais no consumo nas outras
regiões. Como resultado, o
consumo total de álcool per
capita no mundo pode chegar a
6,6 litros em 2020 e 7,0 litros
em 2025, a menos que as tendências crescentes de consumo de álcool na Região das
Américas e no Sudeste Asiático e no Pacífico Ocidental sejam interrompidas e revertidas”, afirma o relatório.
O consumo de álcool entre
as mulheres diminuiu na maioria das regiões do mundo, exceto nas regiões do sudeste asiático e do Pacífico Ocidental, mas
o número absoluto de mulheres
que bebem atualmente aumentou
no mundo.
Ao todo, 95% dos países têm
impostos sobre o consumo de
álcool, mas menos da metade
deles usa outras estratégias,
como a proibição de vendas
abaixo do custo ou descontos
por volume. A maioria deles tem
algum tipo de restrição à publicidade de cerveja, com proibições totais mais comuns para
televisão e rádio, mas menos
comuns para a internet e mídias
sociais. (Agencia Brasil)

A revitalização do Sistema
Único de Saúde (SUS), responsável pelo atendimento exclusivo de cerca de 75% da população brasileira, hoje estimada em
208,5 milhões de pessoas, está
entre os principais desafios do
próximo presidente da República, juntamente com a segurança
pública e a geração de empregos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o SUS é um dos
maiores sistemas de saúde do
mundo: em 2017 foram realizados 3,9 bilhões de atendimentos
na rede credenciada.
Entre os procedimentos
mais frequentes, ao longo do ano
passado, estão, por exemplo,
consulta médica em atenção básica e especializada, visita domiciliar, administração de medicamentos em atenção básica e especializada, aferição de pressão
arterial e atendimento médico
em UPA (Unidade de Pronto
Atendimento). A estrutura do
SUS em todo o Brasil envolve
42.606 unidades básicas de saúde
e o mesmo número de equipes do
programa Saúde da Família, 596
UPAs, 2.552 centros de atenção
psicossocial (Caps), 1.355 hospitais psiquiátricos, 436.887 leitos,
3.307 ambulâncias, 219 bancos de
leite humano e 4.705 hospitais
conveniados (públicos, filantrópicos e privados).
Para financiar essa rede de
atendimento, a pasta da Saúde
tem o maior orçamento da Esplanada dos Ministérios. Em
2018, a previsão no Orçamento
Geral da União é de R$ 130,2
bilhões, sendo R$ 119,3 bilhões
para ações e serviços públicos.

Quem está na ponta do sistema,
no entanto, reclama de subfinanciamento da saúde pública.
Diagnóstico
Segundo o presidente do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Leonardo Vilela, as verbas federais são
“absolutamente insuficientes”
para custear o sistema público,
o que vem obrigando os estados
e os municípios a ampliarem sua
participação. Isso, conforme Vilela, resulta em hospitais privados conveniados quebrando, filantrópicos endividados e atendimento precário nos hospitais
públicos. “Se o próximo presidente não resolver a questão do
financiamento, o sistema vai entrar em colapso”, afirmou.
O diagnóstico do presidente
do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Mauro Guimarães Junqueira, segue a mesma linha. “Os
repasses federais vêm caindo
nos últimos tempos. Não levam
em conta aumento da população,
nem o aumento do desemprego
que joga mais pessoas no SUS,
nem o envelhecimento da população, com consequente aumento das doenças crônicas. Também não considera os avanços
tecnológicos, que custam caro”,
argumentou.
Cálculos feitos pelos dois
conselhos, com base em dados
do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde (Siops), do Ministério da
Saúde, mostram uma linha decrescente no fluxo de recursos
federais para financiamento da

saúde pública. Em 1993, a participação da União era de 72%,
dos municípios, 16%; e dos estados, 12%. Em 2002, a União
entrou com 52,4% das verbas, os
municípios, com 25,5%; e os
estados, com 22,1%.
No ano passado, a União
aplicou R$ 115,3 bilhões em
saúde, o que representa 43,4%
do total de recursos públicos
investidos no SUS. Os municípios entraram com R$ 81,8 bilhões (30,8%), e os estados com
R$ 68,3 bilhões (25,8%).
Os dois secretários reconhecem a necessidade de melhorar a gestão do sistema público,
por meio do treinamento e capacitação de gestores dos hospitais e unidades de saúde, mas argumentam que, ainda assim, a verba
é insuficiente para atender a demanda da população. Segundo Vilela, a crise econômica, além de
reduzir a arrecadação de impostos, colocou no sistema os trabalhadores desempregados que perderam planos de saúde, sobrecarregando ainda mais a rede pública. “Até para melhorar a gestão
precisamos de mais recursos, pois
um dos caminhos, a informatização, custa dinheiro”, disse.
Para o Conasems, um dos
caminhos para ampliar o financiamento da saúde pública é a
revisão da política de isenções
fiscais concedidas a setores produtivos. “As desonerações representam mais do que o dobro
do orçamento do Ministério da
Saúde”, afirmou. Além disso, os
conselhos defendem revisão das
competências dos três entes da
Federação e da repartição da ar-

recadação, bem como de leis
que engessam a administração
pública, refletindo diretamente
na gestão do sistema de saúde.
Referência
Apesar das dificuldades, o
Ministério da Saúde vê no SUS
áreas de referência mundial. São
bons exemplos a terapia antirretroviral, o sistema público de
transplantes, o programa de imunizações, o banco de leite materno e a assistência farmacêutica. O SUS fornece 22 antirretrovirais, em 38 apresentações
farmacêuticas, para o tratamento de portadores do HIV em todo
o país. A organização do banco
de leite humano brasileiro é
referência para 40 países, sendo
que 23 têm cooperação internacional com o Brasil para utilização do modelo.
Segundo o Ministério da
Saúde, o SUS mantém o maior
sistema público de transplantes
de órgãos do mundo, servindo de
referência para outros países.
No Brasil, 87% dos transplantes
de órgãos sólidos são feitos no
SUS, cujo paciente tem acesso
à assistência integral – exames
preparatórios, cirurgias, acompanhamento e medicamentos
pós-transplantes.
A rede brasileira tem centrais de transplantes nas 27 unidades da Federação e conta com
13 câmaras técnicas nacionais,
além de 494 estabelecimentos
que realizam transplantes e
1.244 equipes habilitadas. Há
também 70 organizações de busca de órgãos e 62 bancos de tecidos. (Agencia Brasil)

Ibama libera acesso a banco
de dados da autarquia
O Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama)
abriu para acesso ao público um
conjunto de sistemas da autarquia.
Chamada de Dados Abertos, a plataforma reúne diversos bancos de
dados relacionados às atividades
desenvolvidas pelo órgão.
Entre os bancos de dados disponíveis está o Sistema DOF
(Documento de Origem Flores-

tal), antes restritos a órgãos ambientais, policiais e a agentes do
Ministério Público. O sistema
controla o transporte e o armazenamento da madeira comercializada no país. A ferramenta permite acessar informações sobre
corte de madeira, processo de
transformação e transporte. É
possível ainda obter dados sobre
a conversão de produtos florestais em objetos de consumo,

importação, exportação.
Outro sistema permite visualizar a evolução das receitas
arrecadadas compreende o detalhamento das informações sobre
os valores arrecadados pelo Ibama, ou seja, a soma de taxas,
contribuições e outras fontes de
recursos. O sistema “Evolução
das Receitas Arrecadadas” apresenta as receitas com seu respectivo código de recolhimen-

to, descrição, valor, quantidade
de recolhimentos e ano.
O banco de dados permite
também que o usuário visualize a relação de licenças ambientais, autorizações e respectivas renovações e retificações
emitidas pela autarquia no âmbito dos processos de licenciamento ambiental federal de
atividades e empreendimentos.
(Agencia Brasil)

Desemprego derruba arrecadação da
Previdência em R$ 15 bilhões
A arrecadação líquida do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que envolve os trabalhadores da iniciativa privada,
caiu R$ 1,95 bilhão no bimestre
encerrado em agosto. A informação foi confirmada na sextafeira (21) durante a apresentação do Relatório de Receitas e
Despesas do governo federal. No
acumulado do ano, segundo o
secretário do Tesouro Nacional,
Mansueto Almeida, a frustração
de receitas para o setor está em
cerca de R$ 15 bilhões.
“Houve mais uma queda da
receita do RGPS. Isso aconteceu em todos os bimestres do
ano”, afirmou. A previsão inicial de arrecadação da Previdência era de R$ 405 bilhões, mas
as atuais projeções do governo
indicam receitas na faixa de R$
390 bilhões.
De acordo com o secretário,
o resultado abaixo do esperado
está relacionado à lenta recupe-

ração do emprego formal no
país. “Isso se reflete na [queda]
da massa salarial e consequentemente na arrecadação da Previdência”, explicou. A taxa de desemprego, segundo a mais recente Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada
em agosto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), abrange 12,3% da população economicamente ativa,
volume 0,6% menor do que o
apurado em março. O número
representa um contingente de
12,9 milhões de pessoas sem
trabalho no país.
Apesar da queda na arrecadação de recursos da Previdência,
houve aumento de R$ 3,9 bilhões
nas receitas totais das União no
quarto bimestre do ano (julho/
agosto) em relação ao bimestre
anterior (maio/junho). O aumento da arrecadação combinada com
a redução no pagamento de des-

pesas obrigatórias vai permitir que
o governo libere mais R$ 4,12 bilhões para ministérios e outros
órgãos públicos sem ultrapassar o
limite de teto de gastos.
Do lado das despesas, houve
redução de R$ 1,1 bilhão em
pagamentos de benefícios previdenciários nos dois últimos
meses. Segundo estimativas
apresentadas pelo secretário de
Orçamento Federal, George Soares, em cerca de dois anos, o
governo já conseguiu economizar R$ 10 bilhões em pagamentos de benefícios irregulares da
Previdência Social.
“Houve um esforço de fazer
a reavaliação desses benefícios,
como revisão de cadastros, mutirão de médicos peritos para
revisão de auxílio-doenças. Em
termos acumulados, já rendeu
algo em torno de R$ 10 bilhões”, afirmou. Apesar da economia, ressaltou Soares, o corte de benefícios irregulares

ocorre na margem dos gastos
previdenciários e não resolve o
problema do setor, que, no ano
passado, de acordo com o próprio governo, registrou déficit
nominal de R$ 182,4 bilhões,
crescimento de 21,8% em relação a 2016.
Mais recursos
Em relação à disponibilização de mais R$ 4,12 bilhões para
despesas de ministérios, a equipe econômica do governo afirmou que fará uma triagem, na
semana que vem, para definir as
áreas prioritárias que receberão
recursos. A demanda atual entre
todas as pastas é de cerca de R$
6,7 bilhões.
Serão priorizados, segundo o
secretário de Orçamento Federal, os pagamentos de obras em
estágio avançado, contratos de
manutenção de ministérios e
compromissos internacionais
do país. (Agencia Brasil)

País registra criação de 110 mil
novas vagas de trabalho em agosto
Puxado pelo setor de Serviços, o emprego formal registrou crescimento de 0,29% em
agosto, fechando o mês com
um saldo positivo de 110,4 mil
novas vagas. De acordo com o
Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), divulgado na sexta-feira (21)
pelo Ministério do Trabalho,
houve no mês passado pouco
mais de 1,353 milhão de admissões, contra 1,243 milhão
de desligamentos.
Este é o oitavo mês conse-

cutivo em que o número de novos contratos de trabalho supera as demissões. Segundo o
ministério do Trabalho, o
mercado formal tem apresentado resultados positivos no
acumulado do ano e nos últimos doze meses. De janeiro
a agosto, houve acréscimo de
aproximadamente 568 mil vagas. Já na série histórica desde setembro do ano passado, o
saldo positivo é de 357 mil postos de trabalho.
Com os dados, o nível de es-

toque do emprego formal aumentou para 38,4 milhões, número superior que os 38
milhões de agosto de 2017 mas
abaixo do apresentado no mesmo período nos anos anteriores,
desde 2012. A informação dos
novos empregos com carteira
assinada foi comemorada
ontem pelo presidente Michel
Temer pelo twitter.
Entre 2010 e 2014, o Brasil
apresentou desempenho positivo nos dados do Caged, apresentando grandes quedas em 2015

e 2016. Em 2017 o saldo também foi negativo, mas menor,
com 123 mil postos de trabalho fechados. Este ano, com
um saldo de meio milhão de
novos empregos, o país registra bons resultados em
praticamente todos os setores de atividade econômica,
como indústria de transformação, serviços e agricultura. A exceção é o setor de
comércio, impulsionado pelas demissões no comércio
varejista. (Agencia Brasil)
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União arrecada R$ 109,751 bilhões
em tributos em agosto
A União arrecadou R$
109,751 bilhões em agosto, um
crescimento real (descontada a
inflação) de 1,08% comparado
a igual mês do ano passado. No
acumulado do ano, a arrecadação chega a R$ 953,621 bilhões,
com expansão de 6,94% em relação a igual período de 2017. É
o melhor resultado tanto para o
mês quanto no acumulado desde agosto de 2014. Os números
foram divulgados na sexta-feira
(22) pela Receita Federal.
As receitas administradas
pela Receita Federal chegaram
a R$ 107,182 bilhões, com aumento de 0,63% em relação a
agosto do ano passado. De janeiro a agosto deste ano, o valor ficou em R$ 915,215 bilhões, alta
de 5,68% em relação ao acumulado para o mês em 2017.
Segundo a Receita, o resultado pode ser explicado, principalmente, pela melhora do resultado das empresas e na redução de suas compensações de
débitos, levando ao crescimento na arrecadação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) de empresas não financeiras, de 10,53%.
Em agosto deste ano, o IRPJ/
CSLL chegou a R$ 14,639 bilhões, contra R$ R$ 13,244 bilhões em agosto de 2017.
Outros indicadores
A produção industrial em
agosto cresceu 4,02% em comparação com agosto de 2017.
No mês de junho, a queda chegou a 6,67%, em comparação
com o mesmo mês de 2017, influenciada pela paralisação dos

caminhoneiros no mês de maio.
Em julho, o setor já havia apresentado melhora, com alta de
3,51% em comparação a julho
de 2017.
As vendas de bens e de serviços registraram altas de 3% e
3,70%, respectivamente. A arrecadação de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) registrou alta de 28,78% em agosto na comparação com igual mês
de 2017. Foram arrecadados R$
14,639 bilhões em IPI.
Segundo a Receita, a massa
salarial (soma dos salários na
economia) teve aumento de
6,19% em agosto (fato gerador
para o mês de julho), atualizado
pela inflação oficial, houve aumento real de 1,63% dos salários. A arrecadação das contribuições para a Previdência Social caiu 0,56% em agosto na
comparação com o mesmo
mês de 2017, chegando a R$
33,861 bilhões.
IRPF
Houve também crescimento
de 22,02% na arrecadação sobre
o Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRRF) de residentes no
exterior, em comparação com
agosto do ano passado. Em agosto deste ano, o montante chegou
a R$ 2,104 bilhões.
Entretanto, em agosto a arrecadação do IRRF sobre rendimentos de capital chegou a R$
2,983 bilhões, com queda de
18,88% em relação a agosto de
2017. No primeiro semestre, a
arrecadação chegou a R$ 32,444
bilhões, com queda de 16,38%.
Segundo o chefe do Centro
de Estudos Tributários e Adua-

neiros da Receita, Claudemir
Malaquias, a diminuição é explicada pela queda dos juros. “A
redução de juros faz com que os
rendimentos de aplicações diminuam, por isso identificamos
claramente o efeito na arrecadação desse tributo”, disse.
O desempenho foi influenciado ainda pelas receitas não administradas pelo Fisco, que incluem
royalties do petróleo, que cresceram 24,63% de agosto de 2017
para este ano. Foram arrecadados
em agosto R$ 2,569 bilhões.
Resultados negativos
Por outro lado, houve queda
de 69,82% na arrecadação com
programas de regularização tributária. Com esses programas,
a Receita arrecadou R$ 1,071
bilhão em agosto. No mesmo
mês de 2017, o valor foi de
R$ 3,548 bilhões. De acordo
com Malaquias, em agosto do
ano passado houve uma grande parte da entrada dos parcelamentos, um valor atípico para
o mês, que influenciou o resultado para este ano.
Já no acumulado do ano, essa
arrecadação cresceu. Foram R$
15,648 bilhões arrecadados até
agosto de 2018, alta de 98,32%
em relação ao mesmo período
de 2017.
O resultado acumulado no
ano também teve impacto positivo de 88,72% das alíquotas do
Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) sobre combustíveis, que entraram em vigor no
fim de julho do ano passado. De
janeiro a agosto, a arrecadação

chegou a R$ 19,528 bilhões,
contra R$ 10,348 bilhões no
mesmo período de 2017.
As ações de cobrança de contribuições previdenciárias em
atraso e depósitos judiciais também contribuíram para o aumento da arrecadação no ano. No
período de janeiro a agosto de
2018, foram R$ 68,7 bilhões.
Esse resultado é 10,2% superior ao mesmo período de 2017.
Tanto para o mês de agosto
quanto no acumulado do ano,
houve queda na arrecadação da
Cide sobre combustíveis. No
mês foram arrecadados R$ 197
milhões, queda de 63,27% em
relação aos R$ 535 milhões
de agosto de 2017. No ano a
arrecadação desse tributo somou R$ 2,994 bilhões, valor
25,44% menor que o acumulado de 2017.
De acordo com o Malaquias, essa diferença é explicada
por dois fatores. O primeiro
é a atualização da base, já que
a Cide é um tributo com uma
alíquota fixa, não há correção
e o valor tende a ficar defasado. O segundo fator é que, desde maio, há o efeito da redução de R$ 0,05 por litro de
diesel consumido, medida
adotada para encerrar a paralisação dos caminhoneiros.
O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita explicou ainda
que, excluindo os fatores não
recorrentes, como os parcelamentos, não há uma variação
expressiva destoando da trajetória de crescimento em
2,26% ao mês e 6% no acumulado do ano. (Agencia Brasil)

Empresas brasileiras farão
rodadas de negócios no
Chile e na Argentina
A Agência de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil) levará ao Chile
e à Argentina 63 empresas brasileiras que estão começando
a exportar, após passarem por
programas de capacitação para
o comércio exterior. No Chile, os empresários participarão
de rodadas de negócios organizadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) no evento LAC Flavors,
um dos encontros mais importantes da indústria de alimentos na América Latina e Caribe.
Já na Argentina, haverá rodadas de negócios envolvendo
também o setor de máquinas e
equipamentos, além de alimentos e bebidas. Algumas empresas participam das duas etapas
e outras escolheram visitar apenas um país. Segundo Márcia
Nejaim, diretora de Negócios
da Apex, a despeito de dificuldades, como a crise econômica na Argentina, o Brasil vem
identificando oportunidades de
negócios no país vizinho.
“Mesmo com todas as crises que nossos países vêm passando, você continua tendo
50% das nossas exportações
para América do Sul”, afirmou
Márcia. Ela ressalta que o ce-

nário eleitoral brasileiro também causa incertezas, mas defendeu a necessidade de ter “visão de longo prazo”. “Em comércio exterior, você não pode
deixar espaço vazio. Senão, outro vem e ocupa”, declarou.
A diretora de Negócios explica que o número de empresas
interessadas em capacitação
para exportar tem crescido, o
que ela acredita estar relacionado à crise econômica brasileira.
“A gente viu em 2014, 2015,
2016, uma procura grande de
empresas. Apesar de a economia
estar um pouco mais estável, isso
continua. Tivemos um recorde
de mais de 6 mil empresas este
ano. No ano passado, não chegou a 3 mil”.
Márcia Nejaim informou
que atualmente a Apex tem 10
escritórios fora do Brasil, em
oito países. A China e os Estados Unidos contam com dois escritórios. A agência também conta com um trabalho de inteligência local das embaixadas. A capacitação inicial para quem deseja
exportar – o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX)
– dura seis meses. Em seguida, a
empresa passa por um curso de
capacitação específica sobre o
mercado no qual tem interesse
em ingressar. (Agencia Brasil)
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ĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘ϭϵϴ͘ϳϲϱ͕ϴϴ͕Ğ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨ
Ϯϵϵ͘ϲϵϬ͕ϴϲ͘ K ǀĂůŽƌ ƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͕ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽ ƉĞůĂ ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ĐƵƐƚŽ ĂƚƌŝďƵşĚŽ ĚŽ ĂƟǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ ĚĞ ZΨ ϴϵϵ͘ϬϳϮ͕ϱϴ͕
ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽĐŽŵŽZĞƐĞƌǀĂĚĞZĞƚĞŶĕĆŽĚĞ>ƵĐƌŽƐ͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗ Nada mais. :ƵĐĞƐƉ nº 409.676/18-4 em sessão de 23/08/2018.
&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƩŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Companhia Müller de Bebidas

CNPJ/MF 03.485.775/0001-92 - NIRE 35300174054
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Henrique Souza e Silva Pereto e Marina Figuerola Nacarato, respectivamente Presidente e Secretário desta ReuQLmRFHUWL¿FDPTXHDRVjVKRUDVQDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQDFLGDGHGH3LUDVVXQXQJD63QD(VWUDGD0XQLFLSDO31*&KiFDUD7DERmRDWRWDOLGDGHGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
6UV &RQUDGR /DPDVWUD 3DFKHFR *X\$OPHLGD$QGUDGH +HQULTXH 6RX]D H 6LOYD 3HUHWR -RmR GH 6DLQW %ULVVRQ
3DHVGH&DUYDOKR-RVPDU9HULOOR/XLV)HOLSH(FKHQLTXH:LHODQGW1HOVRQ)LQGHLVV2VYDOGR*XLPDUmHV1HWRH
5DXO5RVHQWKDO/DGHLUDGH0DWRVQDSUHVHQoDGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD0OOHUGH%HELGDV6UV5LFDUGR*RQoDOYHV-RVp(PtOLR%HUWD]LH5RGULJR0DLD&DUYDOKRHGD6HFUHWiULRGR&RQVHOKR6UD0DULQD)LJXHUROD1DFDUDWR
GHOLEHURXVREUHDVHJXLQWH2UGHPGR'LD 'HOLEHUDomRDFHUFDGDDEHUWXUDGHGHSyVLWRIHFKDGRGD&RPSDQKLDQD
5XD5HJHQWH)HLMyQ&HQWURQDFLGDGHGH3LUDVVXQXQJD63&(3HHVFODUHFHXDWRGRVTXHDGHOLEHUDomRHVWiHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWRQDOHWUD³L´GR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD0OOHUGH
%HELGDV$PDWpULDHQWmRIRLH[DPLQDGDHDSyVRVHVFODUHFLPHQWRVSUHVWDGRVSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDIRLFRORFDGD
HPGHOLEHUDomR$VVLPIRLDSURYDGDSRUXQDQLPLGDGHDDEHUWXUDGHGHSyVLWRIHFKDGRVLWXDGRQD5XD5HJHQWH)HLMy
Q&HQWURQDFLGDGHGH3LUDVVXQXQJD63&(31DGDPDLV(VWDDWDIRLOLGDDSURYDGDHDVVLQDGD
SRUWRGRVRVSUHVHQWHV &RQVHOKHLURVSUHVHQWHV&RQUDGR/DPDVWUD3DFKHFR*X\$OPHLGD$QGUDGH+HQULTXH6RX]DH6LOYD3HUHWR-RmRGH6DLQW%ULVVRQ3DHVGH&DUYDOKR-RVPDU9HULOOR/XLV)HOLSH(FKHQLTXH:LHODQGW1HOVRQ
)LQGHLVV 2VYDOGR *XLPDUmHV 1HWR H 5DXO 5RVHQWKDO /DGHLUD GH 0DWRV 6HFUHWiULR 0DULQD )LJXHUROD 1DFDUDWR 
JucespQ em sessão de 05/09/2018)OiYLD5HJLQD%ULWWR*RQoDOYHV±6HFUHWiULD*HUDO

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 03/09/2018, às 09h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença
de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade dos
presentes, sem ressalvas: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 114.248.013,00 para R$ 115.098.013,00, com um
aumento efetivo, de R$ 850.000,00, mediante a emissão de 850.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$ 1,00 por ação. (ii.i) as acionistas REDBR Consultoria e Participações Ltda. e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. ratificaram
expressa e previamente suas renúncias aos respectivos direitos de preferência que lhes é conferido pelo Estatuto Social e pela Lei 6.404/76, na
subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista BREOF Fundo de Investimento em Participações, e serão
integralizadas dentro de 180 dias, contados de 03/09/2018, em moeda corrente nacional. (ii) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital da Companhia é de R$ 115.098.013,00, dividido em
115.093.013 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais Classe A, todas nominativas e sem valor nominal.”. A presente ata é publicada na forma
de extrato, nos termos da Lei. Mesa: Rodrigo Avila Sarti - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretario. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento
em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; REDBR Consultoria e
Participações Ltda. por Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. por
Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. JUCESP nº 440.008/18-9 em 17/09/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DINARI SECURITIZADORA S/A.
em Constituição
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima
Data, Hora e Local: 11/07/2018 às 11h na sede social, localizada à Rua Joseph Zarzur, 93, Sala 1411, Vila
Moreira, na cidade de Guarulhos/SP. Presença de Acionistas: Estiveram presentes todos os Acionistas, a
saber, Sr. Fernando Fregatti, Enzo Donini Valsirolli e Sra. Jamile Donini Valsirolli Federice, na qualidade
de subscritores do Capital Social da empresa ora constituida, conforme as assinaturas apostas na Lista de
Presença e no Boletim de Subscrição das quotas, representando assim, 100% do Capital Social votante.
Composição da Mesa: Presidente, Sr. Fernando Fregatti e Secretário, Sr. Enzo Donini Valsirolli. Publicações:
Os acionistas foram convocados por Carta Convite, entregue em 25/06/2018, estando assim dispensada a
convocação por Edital segundo § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia e Deliberações: O Sr.
Presidente declarou instalada a Assembleia de Constituição, e por unanimidade de voto e sem quaisquer
restrições foi deliberado: Leitura e aprovação da minuta do Estatuto Social: Aprovação unânime pelos
presentes. Boletins de Subscrição das Ações: Foi aprovada a subscrição do Capital Social da Companhia.
Boletim de Subscrição I: a) Nome: Fernando Fregatti, RG 30.637.997-1 SSP/SP e CPF 280.469.988-93;
Enzo Donini Valsirolli, RG 30.789.242-6 SSP/SP e CPF 312.022.088-43, e Jamile Donini Valsirolli Federice,
RG 30.789.241-4 SSP/SP e CPF 299.011.188-32. Ações subscritas: 50.000 ações ordinárias nominativas com
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das Ações: 10%; Distribuição
por subscritor: Fernando Fregatti - 33,34% de ações; Enzo Donini Valsirolli - 33,33% de ações e - Jamile
Donini Valsirolli Federice - 33,33% de ações. Eleição dos Membros da Diretoria e definição da remuneração
global dos Diretores. Os acionistas aprovaram a eleição dos Srs. (a) Fernando Fregatti, anteriormente
qualificado, como Diretor Presidente da Companhia; Enzo Donini Valsirolli, anteriormente qualificado, como
Diretor de Relação Com Investidores e Jamile Donini Valsirolli Federice como Diretora Operacional da
Companhia, todos com mandato de 03 anos, iniciando nesta data de 11/07/2018 e estendendo-se até 10/07/2021.
Aprovar a remuneração global anual de até R$ 34.000,00 para os membros da Diretoria, cuja distribuição será
deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia; Definição dos periódicos nos quais serão efetuadas
as publicações legais: Os acionistas decidiram que as publicações dos atos da Companhia, serão realizadas
no DOE/SP e no periódico Jornal O Dia de Guarulhos. Aprovação do endereço da sede social da Companhia:
Rua Joseph Zarzur, 93, Sala 1411, Vila Moreira, na cidade de Guarulhos/SP. Descrição da integralização do
capital social: Foi declarado que o capital social de R$ 50.000,00, encontra-se integralmente subscrito, sendo
o valor de R$ 5.000,00 integralizado neste ato em moeda corrente nacional e o valor remanescente a integralizar
em 12 meses. JUCESP - NIRE 3530052021-1 em 16/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031932-34.2013.8.26.0007.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo,
Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. Faz saber que nos autos de Notificação, requerida
por Roberto Galbraith Haddad e Leide Cavalotti Haddad, foi deferida a notificação por edital da
requerida Juliana da Silva Miranda, CPF 363.226.828-22, para, no prazo de 15 dias, purgarem a
mora no valor de R$ 1.763,44 (jul/2013), na Avenida Senador Queiroz nº 605, 18º andar, conj. 1812,
Santo Ifigênia, São Paulo/SP, relativo ao lote 29-L, da quadra 119 do loteamento Jardim das
Oliveiras, Capital/SP, devidamente atualizado, sob pena de rescisão de plano de contrato. Após o
cumprimento, pagas as custas e observadas as formalidades legais, e decorridas 48 horas, os autos
serão entregues ao requerente. E para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro não se
aleguem ignorância expede-se edital, que será afixado e publicado na forma da
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0009459-90.2018.8.26.0003. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Vieira,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER: a Fred William Salgado Chagas, CPF 010.585.658-42, RG 10712631, que
por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Unificada Paulista de
Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 51.766,57 (junho/2018), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de agosto de 2018.
22 e 25.09
Edital de intimação de Edinaldo Augusto da Silva, Rafael Dantas Porto Nascimento, William Terence Dunne, representante
legal de Diário da Causa operária e represente legal do Partido da Causa Operária ± PCO, com prazo de 20 (vinte) dias
expedido nos autos do Agravo de Instrumento nº 2150742-13.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo ± SP em que é
autor João Agripino da Costa Dória Júnior. A EXMA. Sra. Desembargadora Fernanda Gomes Camacho, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Faz saber a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem
interessar possa, que referidos autos se processam perlo Serviço de Processamento do 3º Grupo de Câmaras de Direito
Privado ± 5ª e 6ª câmaras, situado no Pátio do Colégio nº 73, 5º andar, sala 515, sendo interposto em face do r. despacho
proferido nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, oriunda da 1ª Vara Cível
do Foro Regional do Jabaquara (Processo nº. 1043715-76.2017.8.26.0100) proposta por João Agripino da Costa Dória
Júnior em face de Edinaldo Augusto da Silva, Rafael Dantas Porto Nascimento, William Terence Dunne, Diário da Causa
Operária e Partido da Causa Operária ± PCO, requerendo a procedência do pedido formulado, para o fim de reformar a
decisão agravada. Faz saber ainda que foi determinada às fls 39 sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. E,
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém alegue ignorância, e expedido o presente edital,
que será afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, quatorze de agosto de 2018.

&DWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

CNPJ N° 19.215.266/0001-80 - NIRE N° 3.530.045.893-1
ǆƚƌĂƚŽƚĂĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ
02/08/2018, às 13 horas, na sede social. ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗ Dispensada. WƌĞƐĞŶĕĂƐ͗ 100% capital social. DĞƐĂ͗ Sra. Anita Ferraz Malzoni, Presidente e Sr. Roberto Malzoni Filho, Secretário. ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ͗ƉƌŽǀĂƌĂŵ͗ĂͿ as contas dos administradores, o relatório
ĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĚĞŵĂŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳ͕
ƉƵďůŝĐĂĚŽƐĞŵϮϭ͘ϭϬ͘ϮϬϭϳŶŽŽĞƐƉĞKŝĂͬ^W͖ďͿĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘Ϭϴϭ͘ϴϱϴ͕ϲϵ͕ĚŽƋƵĂůŽǀĂůŽƌĚĞ
ZΨϱϬ͘ϴϯϯ͕ϲϬ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽăĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͕Ğ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽŶŽǀĂůŽƌ
ĚĞZΨϮϱϳ͘ϴϭϯ͕ϯϱ͘KǀĂůŽƌƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͕ƋƵĞŝŶĐůƵŝĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ĚĞZΨϳϳϯ͘ϰϰϬ͕Ϭϰ͕ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ
ĐŽŵŽZĞƐĞƌǀĂĚĞZĞƚĞŶĕĆŽĚĞ>ƵĐƌŽƐ͘ĐͿ as contas dos administradores, o relatório da administração, o balanço patrimonial, demais
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϴ͕ƉƵďůŝĐĂĚŽƐĞŵϭϴͬϬϳͬϮϬϭϴ͕ŽĞƐƉĞKŝĂͬ^W͖ĚͿ a
ĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϴŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘ϮϬϮ͘ϭϵϬ͕Ϯϴ͕Ğ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕
ŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϯϬϬ͘ϱϰϳ͕Ϭϰ͘KǀĂůŽƌƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƉĞůĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽ
ĚŽ ĂƟǀŽ ŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ ĚĞ ZΨϵϬϭ͘ϲϰϭ͕ϭϬ͕ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĐŽŵŽ ZĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ZĞƚĞŶĕĆŽ ĚĞ >ƵĐƌŽƐ͘ŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽ͗ Nada mais. :ƵĐĞƐƉ nº
ϰϮϯ͘ϲϰϳͬϭϴͲϬĞŵƐĞƐƐĆŽĚĞϬϯͬϬϵͬϮϬϭϴ͘&ůĄǀŝĂZĞŐŝŶĂƌŝƩŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐʹ^ĞĐƌĞƚĄƌŝĂ'ĞƌĂů͘

Jornal
ODIASP

:Z,DWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

CNPJ N° 19.165.727/0001-57 - NIRE N° 3.530.045.850-8
ǆƚƌĂƚŽƚĂĚĞƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ
02.08.2018, às 10:30 horas, na sede social. ŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͗ Dispensada. WƌĞƐĞŶĕĂƐ: 100% do capital social. DĞƐĂ͗ Sr. Eduardo Ferraz
Malzoni, Presidente e Srta. Heloisa Cleaver Malzoni, Secretária. ĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ͗ Aprovaram: a) as contas dos administradores, o relaƚſƌŝŽĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďĂůĂŶĕŽƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ĚĞŵĂŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϳ͕
publicados em 21.10.2017 no Doesp e O Dia/SP; ďͿĂĚĞƐƟŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϭ͘Ϭϴϭ͘ϴϭϴ͕ϲϵ͕ĚŽƋƵĂů
ŽǀĂůŽƌĚĞZΨϱϬ͘ϳϲϯ͕ϲϬ͕ĚĞƐƟŶĂĚŽăĐŽŶƐƟƚƵŝĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͕Ğ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂĚŽƉĂƌĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϮϱϳ͘ϴϮϬ͕ϴϱ͘KǀĂůŽƌƌĞŵĂŶĞƐĐĞŶƚĞĐŽŵƉĞŶƐĂĚŽƉĞůĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚŽĐƵƐƚŽĂƚƌŝďƵşĚŽĚŽĂƟǀŽŝŵŽďŝůŝǌĂĚŽ͕ĚĞ
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Orygen Biotecnologia S.A. - CNPJ/MF Nº 16.530.067/0001-78 - NIRE 35300441982
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 2.07.2018, às 10hs, na sede, Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, conjunto 102, São Paulo/SP. Presença: Todos os membros. Mesa: Presidente: Maurízio Billi, Secretário: Cleiton de Castro Marques. Deliberações Aprovadas:
a) destituir: Dante Alario Junior, brasileiro, casado, farmacêutico-bioquímico, RG 3.465.298, CPF/MF 295.868.108-44, residente em São Paulo/SP, do cargo de Diretor Presidente. 1. Sociedade outorga a mais ampla, geral e irrevogável quitação com relação a todos os atos praticados por ele. 2. Em substituição ao diretor ora destituído: b) nomear: Victor Mezei,
brasileiro, casado, administrator de empresas, RG 12.855.740, CPF/MF 087.901.428-88, residente em São Paulo/SP, para Diretor Presidente, e permanece Andrew John George Simpson, inglês, casado, bioquímico, RG 38.291.427-2, CPF/MF
876.516.026-68, residente em Vinhedo/São Paulo, para Diretor Cientíﬁco, e delaram que não estão impedidos de exercer
atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 2.07.2018. Conselheiros: Maurízio Billi; Cleiton de Castro Marques; Dante Alario Junior. JUCESP nº 440.489/18-0 em 18.09.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 25/06/2018, às 10h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença
de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restou unanimemente aprovada pelos presentes
a reeleição dos atuais Membros do Conselho de Administração, os Srs. (i) Rodrigo Lacombe Abbud, brasileiro, casado, engenheiro,
RG nº 19.841.788-3, SSP/SP, CPF/MF nº 265.714.598-17, designado Presidente do Conselho de Administração; (ii) Kenneth Aron Wainer,
norte-americano, residente no Brasil, consultor, RNE nº V203482-C, CPF/MF nº 214.960.168-07; e (iii) Vitor Rangel Botelho Martins, brasileiro,
casado, engenheiro, RG nº 11024807, SSP/MG, CPF/MF nº 041.040.466-71, ambos designados Membros do Conselho de Administração, todos
domiciliados em São Paulo, SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, CEP 04551-060, com mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo
ser destituídos a qualquer tempo. Os membros do Conselho, ora reeleitos, tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos lavrados
em livro próprio, declarando que não estão impedidos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Mesa: Rodrigo Avila Sarti
- Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretario. Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate Gestão de
Carteiras Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; REDBR Consultoria e Participações Ltda. por Thomaz Ferreira Pompeo de
Camargo e Celso Gonzalez Lima e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. Membros
do Conselho de Administração reeleitos: Rodrigo Lacombe Abbud, Kenneth Aron Wainer e Vitor Rangel Botelho Martins. JUCESP nº 385.197/18-4
em 14/08/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

R032 Seropédica Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 15.016.349/0001-99 - NIRE 35.300.466.608
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 01/08/2018, às 09h00, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença
de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: restaram aprovadas pela unanimidade dos
presentes: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 113.498.013,00 para R$ 114.248.013,00, com um aumento efetivo
de R$ 750.000,00, mediante a emissão de 750.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação.
(ii.i) as acionistas REDBR Consultoria e Participações Ltda. e BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. ratificaram expressa e
previamente suas renúncias aos respectivos direitos de preferência na subscrição das novas ações, que foram totalmente subscritas pelo acionista
BREOF Fundo de Investimento em Participações, e serão integralizadas até o dia 15/08/2018, em moeda corrente nacional. (ii) a alteração
do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital da Companhia é de
R$ 114.248.013,00, dividido em 114.243.013 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais Classe A, todas nominativas e sem valor nominal.”.
A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da Lei. Mesa: Rodrigo Avila Sarti - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretario.
Acionistas: BREOF Fundo de Investimento em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud
e Rodrigo Avila Sarti; REDBR Consultoria e Participações Ltda. por Thomaz Ferreira Pompeo de Camargo e Celso Gonzalez Lima e
BREOF Empreendimentos Residenciais II Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. JUCESP n° 385.198/18-8 em 14/08/2018.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Living Sul Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ/MF 13.057.786/0001-25 - NIRE 35.229.885.348
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 18.09.2018, às 10 hs, na sede, Rua do Rócio, nº. 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 10.000.000,00,
por serem considerados excessivos, com o cancelamento de 10.000.000 de quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, todas de propriedade da sócia Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S.A., a qual receberá,
com a anuência da sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda., em moeda corrente do país, o valor das quotas canceladas a título de capital excessivo. O Capital Social passará de R$ 73.099.117,00 para R$ 63.099.117,00, dividido em 63.099.117 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento.
Nada mais.São Paulo, 18.09.2018. Sócios: Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários S.A. e Cybra
De Investimento Imobiliário Ltda. - Sandra Esthy Attié Petzenbaum - Miguel Maia Mickelberg.
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São Paulo, 22, 23 e 24 de setembro de 2018

Brasil vence a Austrália na
primeira partida da segunda fase

Bruninho comemora ponto
sário, mas sabíamos que era possível fazer um bom jogo. Estamos
sentindo o time mais consistente
e isso vem da confiança do grupo. Conforme o time vai jogando
bem, vamos nos empurrando e
isso é muito importante para todos nós”, disse o ponteiro.
O capitão Bruninho comemorou a vitória e a chance de
rever amigos ao jogar em Bolonha, uma cidade bem próxi-

ma a Modena, onde jogou três
temporadas.
“Hoje eu vi muita gente lá de
Modena, muitas pessoas relembraram que o primeiro título que
eu tive aqui na Itália foi nesse
ginásio, então, são boas memórias e grandes amigos. O italiano
é apaixonado por vôlei, encheu a
casa numa sexta-feira às 17h. Foi
muito bacana”, disse o levantador brasileiro, que também ana-

lisou a partida.
“Sabíamos que os centrais
estão bem, então tivemos uma
marcação maior, fizemos ele
correr um pouco mais e foi legal. O time poderia ter sido mais
agressivo nos dois primeiros
sets, mas no geral foi bom. Agora temos que consertar alguns
pontos para amanhã porque, sem
dúvida, o nível vai aumentar”,
complementou Bruninho, sobre
a Eslovênia.
Na primeira fase do Campeonato Mundial, o time verde e
amarelo passou por Egito, França, Canadá e China a acabou superado pela seleção holandesa,
classificando em primeiro lugar
do seu grupo, com 11 pontos. A
Fase Final do Mundial será disputada entre os dias 26 e 30 deste mês, em Turim, na Itália.
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.

Enzo Fittipaldi larga
na primeira fila
em Hockenheim
neste sábado
Na briga pelo vice-campeonato, piloto brasileiro larga na
terceira posição na primeira corrida deste sábado e será o
segundo no grid da corrida 2; etapa final da F-4 Alemã
está sendo realizada neste final de semana em Hockenheim

Foto/ Prema Powerteam

Foto/Divulgação

Seleção brasileira passou pelo primeiro desafio em Bolonha sem perder nenhum set. Jogo deste sábado será contra a Eslovênia
A quinta vitória em seis jogos veio na sexta-feira (21) quando a seleção brasileira masculina de vôlei enfrentou e venceu a
Austrália na abertura da segunda
fase do Campeonato Mundial. A
equipe verde e amarela bateu os
adversários sem perder nenhum
set, fazendo as parciais de 25/21,
25/22 e 25/15, na Arena Paladozza, em Bolonha, na Itália.
O segundo dos três jogos na
cidade italiana será já neste sábado (22), contra a Eslovênia. A
partida será às 15h30 (Horário
de Brasília) e terá transmissão ao
vivo do canal SporTV 2.
Na noite desta sexta-feira, o
ponteiro Douglas foi o maior
pontuador da equipe brasileira,
com 13 acertos – todos de ataque. O oposto Wallace marcou
12 vezes, também sempre pontuando no fundamento ataque. O
ponteiro Lipe foi responsável por
11 pontos, sendo 10 de ataque e
um de saque.
Após a partida, Douglas elogiou o desempenho coletivo da
seleção brasileira. “Hoje tivemos muito respeito pelo adver-

Brasileiro de Rally Baja

Família Varela vai para Santa
Catarina atrás de mais vitórias
Foto/Ricardo Leizer

Rodrigo Varela lidera o campeonato com folga, e seu irmão Bruno Varela está em quarto
sultados para me aproximar da
liderança do campeonato”, planeja Bruno Varela.
A nona e décima etapas do
Campeonato Brasileiro de Rally
Baja percorrerão a região serrana catarinense, a apenas 25 quilômetros de Lages. Toda a infraestrutura e comando das provas
será centralizada no Parque Municipal de Eventos José Vieira de
Cordova, em Capão Alto, as margens da Rodovia SC 390.

O Campeonato Brasileiro de
Rally Baja depois de oito etapas
está assim: 1) Rodrigo Varela,
194 pontos; 2) André Hort, 148;
3) Cristiano Batista, 141; 4) Bruno Varela, 134; 5) Mauricio Pena
Rocha, 102; 6) Guilherme Cysne, 80; 7) Denísio do Nascimento, 78; 8) Edu Piano, 69; 9) Erick Donato, 67; 10) Valdir Amaral, 66. Curta https://
www.facebook.com/varelarallyteam/

DANÇAR MARKETING e
Bruno Varela vai atrás de mais vitórias em Santa Catarina

KLASSICS MUSIC MANAGEMENT

O Campeonato Brasileiro de
Rally Baja prossegue neste final
de semana (22 e 23/9) com a realização da 7ª Edição do Rally
Rota Santa Catarina, no município de Capão Alto, em Santa Catarina. A liderança do certame
nacional na categoria UTV é de
Rodrigo Varela (Can-Am/Divino
Fogão/Arisun/Blindarte/Norton/
Cotton Racing).
O paulista Rodrigo Varela
vem de vitória no Rally de Inverno, e está muito animado para
estas provas na serra catarinense. Afinal, o desempenho de seu
UTV Can-Am Maverick X3 está
excelente, proporcionando que
ele tenha quatro vitórias, além
de uma terceira e duas segunda
colocações nas oito etapas já
realizadas.
“A expectativa é grande, pois
a prova nesta região tem características muito boas. O nosso
Can-Am X3 está preparado e revisado e agora é só focar nestas

apresentam

corridas. A gente vem de vitórias
nas últimas provas, então vamos
continuar na briga para tentar levar mais esta”, avisa o líder do
campeonato. As outras vitórias
foram divididas entre os pilotos
imediatamente seguintes na tabela de classificação, André Hort,
Cristiano Batista, Bruno Varela e
Mauricio Pena Rocha.
Atual campeão brasileiro, o
irmão mais novo de Rodrigo está
precisando se recuperar no campeonato. Bruno Varela (Can-Am/
Divino Fogão/Arisun/Blindarte/
Norton/Cotton Racing) está na
quarta posição, com uma vitória,
um segundo, um terceiro, um
quarto, dois quintos postos, e
dois abandonos.
“Vai ser uma prova muito legal, bem diferente dos outros Bajas que andamos este ano. Deve ter
muita pedra e se continuar chovendo será bem escorregadio. Estou
ansioso para acelerar o meu Maverick X3 e conseguir bons re-

Centro de Esportes
Radicais recebe
II Copa do Brasil
de Basquete
Tudo pronto para a disputa da
segunda etapa da II Copa do Brasil de Basquete 3x3, que reunirá os melhores do esporte, neste final de semana, sábado e domingo, no Centro de Esportes
Radicais, no Bom Retiro, na capital paulista.
Esporte novo na Olimpíada
de Tóquio-2020, o basquete
3x3 nacional já vive a expectativa do ciclo olímpico, tanto no
masculino como no feminino. A
II Copa do Brasil é uma competição muito importante, pois
soma pontos para o ranking
mundial da FIBA3x3 e ajudará o
Brasil a se manter entre os melhores do mundo. Atualmente, o
Brasil está em 12º lugar na classificação do ranking masculino
e 20º no feminino.

Setenta e duas (72) equipes,
cerca de 300 atletas, estarão no
Bom Retiro disputando a segunda etapa da II Copa do Brasil, divididos nas categorias Sub 18
Masculino e Feminino, Sub 23
Masculino, +35 Masculino, Open
Masculino, Adulto Feminino e
Elite Masculino (profissional).
A programação do final de
semana no Bom Retiro tem início às 9h, com jogos e várias atividades para entreter o público,
como torneios de arremesso,
enterradas e habilidades, entre
outros. A entrada é gratuita.
No sábado jogam as categorias Sub 18 Masculino e Feminino, Sub 23 Masculino e +35
Masculino. No domingo será a
vez do Open Masculino, Adulto
Feminino e Elite Masculino.

Enzo Fittipaldi
A F-4 Alemã definiu o grid
de largada das duas primeiras
corridas deste final de semana
em Hockenheim, pista que sedia a etapa final da temporada.
Vice-líder do campeonato,
Enzo Fittipaldi conquistou um
lugar na primeira fila da corrida 2 e vai largar na segunda fila
na corrida 1. O piloto brasileiro da Prema Theodore Racing
tem como objetivo principal
garantir o vice-campeonato.
“Nós evoluímos muito durante o dia aqui em Hockenheim no acerto do carro. O
começo foi difícil nos treinos
livres, mas depois recuperamos
e fomos bem nas duas sessões
classificatórias. Nosso principal adversário na disputa pelo

vice vai largar na pole, mas estou confiante que podemos brigar pela vitória amanhã”, diz
Enzo, que é patrocinado pela
AirBit Club, Baterias Moura,
TNT e WeCredit.
Além de competir na F-4
Alemã, Enzo disputa o título da
F-4 Italiana, onde é o líder do
campeonato na pontuação contando os descartes. Somando
as duas competições, o neto
de Emerson Fittipaldi já possui seis vitórias e 19 pódios na
temporada 2018.
A primeira corrida deste sábado em Hockemhein será às
6h20 da manhã. A prova 2 acontecerá no mesmo dia às 12h30,
enquanto a corrida 3 será no domingo, com largada às 10h40.

