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Mais de 62 milhões de brasileiros
estão negativados, aponta SPC
Um levantamento feito pela
Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas (CNDL) e
pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) mostra 62,4
milhões de brasileiros estavam
com as contas em atraso em
setembro.
Apesar
de
a taxa ter se mantido estável
na comparação mensal, a pesquisa aponta que o número de
inadimplentes aumentou 3,9%

Opas quer fortalecimento do SUS para
atingir metas de desenvolvimento
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Instituições reduzem projeção
de déficit em contas públicas

Conselho do TSE está
preocupado com notícias
falsas no Whatsapp
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DÓLAR
Comercial
Compra: 3,77
Venda:
3,77
Turismo
Compra: 3,63
Venda:
3,93

EURO
Compra: 4,37
Venda:
4,38

OURO
Compra: 136,80
Venda: 165,20

São 10,6 milhões de toneladas
O Brasil pode alcançar mais
uma safra recorde de grãos no
período 2018/2019, ao colher
238,5 milhões de toneladas. Levantamento apresentado na quin-

a mais em relação a 2017/2018
ta-feira (11) pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) mostra incremento de até
10,6 milhões de toneladas em
relação ao período anterior. Em
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relação à área total de cultivo, a
estimativa de aumento é de 2,3%,
podendo ocupar mais de 63 milhões de hectares.
“Há duas coisas que podem
nos levar a esses números. A primeira é o agricultor tomar a
decisão de plantar, e os financiamentos chegarem a tempo
– 40% oriundos de fontes públicas – para ele comprar sementes e insumos e ele plantar no dia certo de acordo com
a recomendação de Embrapa e
outros órgãos técnicos”, disse
o ministro da Agricultura, Blairo Maggi.
Maggi lembrou que as mudanças de clima nos últimos anos
causaram inseguranças entre produtores, mas disse que as tecnologias tem garantido mais informações no campo.
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Programa Tem Saída
atende mais de 100 mulheres
em dois meses
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Conselho de oftalmologia:
maioria dos casos de
cegueira é reversível
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Comércio varejista cresce
1,3%, diz pesquisa do IBGE
O volume de vendas do comércio varejista teve um crescimento de 1,3% de julho para
agosto deste ano, segundo dados
divulgados na quinta-feira (11),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho, o setor teve queda de 0,1%. O resultado de agosto recupera parte da
perda de 1,5% acumulada nos
três meses anteriores. Página 3

Esporte

Mitsubishi Cup tem etapa dupla e prova
noturna em Indaiatuba (SP)
Um desafio a mais irá esquentar o campeonato da Mitsubishi Cup, o rali cross-country de velocidade mais tradicional do Brasil. Entre os dias 19
e 21 de outubro, os pilotos e
navegadores vão encarar uma
verdadeira maratona, começando na sexta-feira à noite com
uma prova noturna em um trecho de 30 quilômetros, e terminando apenas no domingo.
Conheça
a
competição: https://youtu.be/
o39uY1THCgo
A já tradicional Fazenda
Pimenta, em Indaiatuba (SP),
receberá mais uma vez os
competidores para trechos
off-road
repletos
de
desafios. “Eu sou a mais empolgada. Desde pensar nos faróis e na iluminação já está
sendo uma diversão diferente.
Segundo a Chris, minha nave-

Foto/ Ricardo Leizer

No Dia Mundial da Obesidade, lembrado na quinta-feira (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que
um em cada oito adultos em
todo o planeta é obeso. A projeção é de que, em 2025, cerca de 2,3 bilhões de indivíduos estejam com excesso de
peso, sendo mais de 700 milhões com obesidade. Já o número de crianças com sobrepeso e obesidade pode chegar
a 75 milhões caso nada seja
feito – incluindo 427 mil crianças com pré-diabetes, 1 milhão com hipertensão arterial
e 1,4 milhão com aumento do
acúmulo de gordura no fígado.
A campanha global em
2018 tem como proposta combater o estigma da obesidade
e tratar o assunto com respeito, disseminando informações de maneira responsável,
reconhecendo a obesidade
como uma doença crônica
multifatorial e investindo em
políticas públicas de prevençã o e tratamento.
No Brasil, a Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia e a Associação
Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica
promovem atividades em alguns estados com o objetivo de
estimular a prevenção do sobrepeso e da obesidade. A programação está disponível na
página da entidade, na internet.
Dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e
Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico (V igitel) apontam
que mais de 50% da população brasileira tem excesso de peso. As entidades
alertam que a obesidade é
uma doença crônica que
tende a piorar com o passar
dos anos, caso o paciente
não seja submetido a um tratamento adequado e contínuo. “Além de reduzir a qualidade de vida, pode predispor a doenças como diabetes, doenças cardiovasculares, asma, gordura no fígado e até alguns tipos de câncer”, alertaram os especialistas. (Agencia Brasil)

Com 238,5 milhões de
toneladas, Conab estima
recorde da safra de grãos
Foto/Arquivo/ABr

Um em cada
oito adultos
no mundo
é obeso,
alerta OMS

em relação ao mesmo período
do ano passado.
O aumento mais acentuado da inadimplência acontece
entre a população mais velha.
O número de idosos
negativados, na faixa entre os
65 e 84 anos, cresceu 10% em
relação ao mesmo período no
ano passado. A estimativa é que
5,4 milhões de idosos estejam
inadimplentes.
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Carros, pilotos e navegadores são desafiados no rali de
velocidade
gadora, que já correu ano passado, é uma prova muito divertida”,
fala a piloto Amanda Castro.
Depois da prova noturna, serão
realizadas mais duas largadas, no
sábado, para que os competidores
busquem o menor tempo, fechando a 5ª etapa da temporada 2018.

Já no domingo, é a vez da 6ª
etapa: serão feitas duas provas de
cross-country de velocidade
com aproximadamente 50 km
cada. ”É outro trecho, uma planilha completamente diferente”,
explica Sachs. No fim desta disputa, faltará apenas uma prova,

em Mogi Guaçu (SP) – 24 de
novembro – para a definição dos
campeões do ano.
A competição conta com cinco categorias ASX RS, ASX RS
Master, L200 Triton ER, L200
Triton ER Master e L200 Triton
Sport RS. As duplas, formadas
por piloto e navegador, percorrem o trecho seguindo a planilha
de orientações, em busca do
menor tempo possível.
Novo carro: L200 Triton
Sport R
Os participantes poderão conhecer o mais novo veículo preparado para competições,
a L200 Triton Sport R, baseada no modelo que é vendido nas
concessionárias e desenvolvida
em parceria com a Spinelli Racing, que conta com a direção do
maior vencedor do Rally dos Sertões, Guilherme Spinelli. O mo-

delo foi criado para a categoria de veículos de produção
(T2 FIA), que é extremamente rigorosa nas modificações
que podem ser feitas e que
mantém as características
gerais do carro de fábrica. “É
praticamente um carro original com os itens de segurança que as provas de rali exigem”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing
da Mitsubishi Motors.
Os veículos preparados
para competição estão disponíveis para venda para os pilotos e equipes com condições especiais. Para mais informações,
contate:
yh@spinelliracing.com.br.
A Mitsubishi Cup tem patrocínio de Axalta, Clarion,
Lubrax / Petrobras, Pirelli,
Transzero, Unirios e W. Truffi Blindados.

500 Milhas de Kart define programação
completa para 22ª edição da prova
A 500 Milhas de Kart, prova de endurance mais tradicional do kar tismo brasileiro,
teve a programação completa
definida para sua 22ª edição. A
corrida acontecerá em 2 de dezembro (domingo) no Kartódromo Granja Viana e terá bandeira verde às 12h30, com a
largada sendo transmitida ao
vivo do Sportv. O canal também
exibe a hora final da corrida,
onde estão previstas 700 voltas ou 12 horas de duração. A
prova completa poderá ser as-

sistida ao vivo pelo Sportv.com.
Os treinos oficiais das 500
Milhas vão começar três dias
antes da corrida, na quinta-feira
(29/11), e seguem até o sábado
(01/12), quando será definido o
grid de largada com a tomada de
tempos às 9h30 e o Top Qualify às
10h. Essa última classificação define as 20 melhores posições do
grid com apenas uma única volta
cronometrada para cada kart.
Além das 500 Milhas de
Kart, a organização da competição também fará algumas bateri-

as preliminares no sábado e no
domingo. A Cadete, categoria
com crianças nascidas entre
2007 e 2009, fará uma prova de
50 Milhas no sábado com largada às 11h40 da manhã.
No domingo pela manhã serão
realizadas duas baterias preliminares
de Shifter, sendo a corrida 1 com
largada às 9h30 e a prova 2 com início previsto para as 10h10. O tradicional Kart dos Artistas também
acontecerá no domingo, com largada marcada para as 9h50 da manhã.
Além de reunir na mesma pis-

ta nomes consagrados da F-1, Indy,
Stock Car, Copa Truck, a 500 Milhas ficou marcada por ser a corrida mais democrática de longa duração do kartismo mundial, já que
inclui pilotos de outras diversas categorias, além de jovens kartistas,
pilotos de campeonatos amadores
e até uma equipe de jornalistas e

outra de artistas.
Para saber mais sobre o regulamento das 500 Milhas e das
baterias preliminares, acesse o
site do Kartódromo Granja Viana. As inscrições para a 22ª edição das 500 Milhas seguem
abertas e o primeiro lote limitado de ingressos segue à venda.
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Programa Tem Saída atende mais
de 100 mulheres em dois meses
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,
www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no Brasil. No Twitter desde 2018, @cesarnetoreal
OS
Partidos políticos (hoje 35 no Brasil) são instrumentos pra
preservação da Carta Constitucional de 1988. O regime jurídico
dos partidos políticos e seus funcionamentos guardam relações
diretas com as estruturas do chamado Estado Democrático ...
AT U AI S
... e Social de Direito, completando 30 anos de histórias no
último dia 5 outubro 2018, pela via da atual Constituição República. O modelo de Estado que se instalou tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os
valores sociais ...
PA R T I D O S
... do trabalho, da livre iniciativa e obviamente o pluralismo
político. Portanto, partidos políticos se relacionam diretamente
com 2 fundamentos: a cidadania e o pluralismo político. A cidadania é o envolvimento nos assuntos do Estado brasileiro (União).
Democracia ...
POLÍTICOS
... só existe quando existe plena possibilidade de participação
na vida estatal, mesmo que em conflito nascidos do choque de
ideias opostas. A Democracia se dá na convivência das diferenças, construída sob 2 sustentáculos institucionais: os partidos
políticos e a Sociedade ...
NO
... Civil. Em tempo: o regime jurídico dos partidos políticos
e seu funcionamento têm relação direta com a própria estrutura
do Estado. Portanto (parte 2), partidos políticos são associações
(pessoas jurídicas) de Direito privado. A Constituição estabelece que tais entidades ...
CONTEXTO
... adquirem personalidade jurídica após o registro de acordo
com a Lei Civil. Sem o isso, são apenas agremiações desprovidas
de personalidade jurídica. É o registro Civil que atribui a eles
personalidade jurídica e não o mero registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ...
DO
... A lei que conceitua partido político como “pessoa jurídica
de Direito privado” tá na lei 9.096 / 1995. A Constituição anterior incluía os partidos políticos como “entidades de Direito Público interno”, devido a influência que exerciam na formação das
vontades políticas ...
B RA S I L
... Os atuais proprietários ou sócios preferenciais dos partidos políticos já negociam uma nova ‘janela da infidelidade’, permitindo fusões partidárias pros que não saltaram Cláusulas de
Desempenho, o que permitirá mudar sem perder o mandato. O
PSL vai bombar.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, pelas liberdades possíveis desta coluna (diária) de política (há 25 anos). Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de Honra ao Mérito (Assembleia paulista). Email cesar.neto@mais.com
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O Programa Tem Saída, que
tem o objetivo de dar autonomia
financeira e empregabilidade a
mulheres em situação de violência doméstica e familiar, completou dois meses no dia 6 de
outubro com a marca de mais de
100 mulheres atendidas. Nesta
quarta-feira, 10, Dia Nacional de
Luta contra a Violência à Mulher,
em que vários movimentos debatem o tema, o programa reforça sua atuação para encontrar
alternativas para essa parcela da
sociedade.
Fazem parte do programa
a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de
São Paulo, Ministério Público,
Defensoria Pública, Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo,
OAB-SP e ONU Mulheres.
As mulheres que denunciaram seus agressores no sistema
judiciário e informaram que necessitam de um emprego para
deixar o agressor entraram
para o Programa Tem Saída.
Essas mulheres recebem um
documento de encaminhamento ao Centro de Apoio ao
Trabalho e Empreendedorismo (CATe), órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, onde são atendidas
com prioridade.
Das mais de 100 vítimas que
receberam o ofício, cerca de 60

compareceram ao CATe para
participar de processos seletivos. O perfil é marcado por mulheres desempregadas, com idades entre 17 e 61 anos, sendo a
maioria com filhos.
Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso, o Programa Tem
Saídaé resultado de amplo trabalho entre o poder público e a iniciativa privada que tem como finalidade mudar a vida das mulheres em situação de violência. “O
Programa foi elaborado de forma a proporcionar alternativas
para as mulheres que precisam
quebrar o ciclo de violência doméstica. A dependência econômica impossibilita muitas das
vítimas de deixar o agressor e de
se desenvolver profissionalmente”, comenta.
“Cerca de 40% das mulheres
não nos procuram, mesmo com
a constatação do sistema judiciário quanto a necessidade de trabalho. As mulheres que atendemos no CATe até agora ainda
tem medo do agressor e algumas delas vão escondidas. Temos que vencer essa barreira
dando confiança a essas mulheres para ingressarem no mercado de trabalho e deixarem os
agressores”, explica.
Aline Cardoso ressalta ainda que a iniciativa resultou em

projeto de lei encaminhado pelo
prefeito Bruno Covas à Câmara
Municipal, onde será exigido
que 5% das vagas das empresas
prestadoras de serviços à Prefeitura sejam direcionadas às mulheres do Programa Tem Saída.
Até o momento cinco mulheres foram contratadas por
empresas parcerias do programa. As demais estão em processo seletivo.
Atendimento
A vítima em situação de violência doméstica e familiar é
atendida pelo Programa Tem
Saída a partir do momento em
que ingressa com uma denúncia
contra o agressor no Ministério
Público, Defensoria Pública,
Poder Judiciário ou Delegacia.
O encaminhamento para vagas
de emprego fornecidos pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico da Cidade de São
Paulo é realizado pelos órgãos
envolvidos no Programa.
As candidatas passam por
processo seletivo diferenciado,
com apoio da equipe técnica
do CATe e das áreas de recursos humanos das empresas parceiras. As equipes da Prefeitura e de RH das empresas receberam treinamento específico
para atender as mulheres vítimas de violência.

As informações sobre o
Programa Tem Saída podem
ser obtidas pelo site
www.prefeitura.sp.gov.br/desenvolvimento, pelo serviço
telefônico
da
Prefeitura SP156 ou pelo email temsaida@prefeitura.sp.gov.br
Dados
O Brasil ocupa a quinta posição no ranking de feminicídio
mundial, atrás de países como El
Salvador, Guatemala, Colômbia
e Rússia. De acordo com dados
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a cada 15
segundos, uma mulher sofre
agressão no país. Estimativas
apontam que uma mulher é assassinada a cada uma hora e meia
no Brasil.
Segundo pesquisa da Fundação Thomas Reuters, no quesito violência sexual, São Paulo registra sete estupros por
dia. O número pode ser maior
em decorrência de apenas 10%
dos casos serem reportados à
polícia.
Em média a mulher vítima de
violência custa ao sistema judiciário R$ 2.500 ao mês. Quando em atuação no mercado de
trabalho, elas se ausentam 18
dias por ano das atividades profissionais e apresentam 50% de
queda na produtividade.

Luiza Possi faz apresentação
gratuita no Espaço Cultural Itaim
Com três indicações ao
Grammy Latino e diversos hits
em sua carreira, a cantora Luiza
Possi se apresenta gratuitamente neste sábado (13), às 20h, no
Espaço Cultural Itaim, que fica
na Rua Lopes Neto, 206. Os ingressos serão distribuídos com
uma hora de antecedência.
Dona de uma voz apurada

que passeia por ritmos que vão
do pop ao jazz, a cantora traz
em seu show uma mistura de
emoções de forma profunda e
intensa, e no espetáculo é
acompanhada pelo pianista Ivan
Gonçalves de Lima.
O repertório diversificado
da sua apresentação transita
entre os hits de sua carreira,

como “Me Faz Bem” e “Eu Espero”, e releituras de outros
artistas, passando por clássicos
do jazz, da MPB e também pelo
rock nacional, indo de Rita Lee
a Raimundos.
Serviço
Apresentação da cantora
Luiza Possi

Local: Espaço Cultural Itaim - Teatro Décio de Almeida
Prado
Endereço: Rua
Lopes
Neto, 206
Data: 13/10
A apresentação é gratuita
e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência

Casas de Cultura recebem
apresentações de forró gratuitas
Uma parceria entre o Movimento Forró, também conhecido como SP Forró, e a Secretaria Municipal de Cultura resultou
no projeto Circulação Forró,
que levará às Casas de Cultura,
até dezembro, todas as raízes
formadoras do ritmo, como
baião, xaxado e arrasta-pé.
A programação traz shows
artistas como Cacá Lopes, Raça
do Pajeú, Márcio Dedéu e da
própria Banda SP Forró, composta por artistas de todas as regiões da cidade, produtores e
membros da comissão do Movimento SP Forró.

Em outubro, a partir do dia
14, todos os domingos contam
com forró em Casas de Cultura. Iniciando a programação do
evento, na Casa Santo Amaro,
às 16h, o Trio Beijo de Moça
promete muita dança com um
repertorio inédito de xote e
baião, além de clássicos diversos. No dia 18, quinta-feira, às
14h, Cacá Lopes e Trio Equilíbrio se apresentam na Casa São
Miguel Paulista.
Serviço:
Casa de Cultura de Santo
Amaro

Endereço: Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro, Zona Sul
Telefone: (11) 5522-8897
Datas: 14/10, às 16h / 11/11,
às 15h
Casa de Cultura de São
Miguel Paulista
Endereço: Rua Irineu Bonardi, 169 - Vila Pedroso, Zona
Leste
Telefone: (11) 2037-5009
Datas: 18/10, às 14h / 4/11,
às 16h / Dia 2/12, às 16h
Casa de Cultura do M’Boi

Mirim
Endereço: Avenida Inácio
Dias da Silva, s/nº - Piraporinha,
Zona Sul
Telefone: (11) 5514-3408
Datas: 21/10, às 19h / 18/11,
às 19h
Casa de Cultura da Freguesia do Ó – Salvador Ligabue
Endereço: Largo da Matriz
de Nossa Senhora do Ó, 215 Freguesia do Ó, Zona Norte
Telefone: (11) 3931-8266
Datas: 28/10, às 19h / 25/11
às 19h30 / 9/12, às 15h

“Os Incríveis 2” e “Menino Maluquinho” e
“Menino Maluquinho 2” são atrações para a
criançada no Circuito SPCine’
O Circuito Spcine recebe até
a próxima quarta-feira (17) diferentes filmes, para todos os
gostos, nas 20 salas de cinema
municipais. Os destaques ficam
para a programação infantil, em
comemoração ao Dia das Crianças, com “Menino Maluquinho”,
“Menino Maluquinho 2” e “Os
Incríveis 2”. Confira a programação completa
Também será realizada mais
uma sessão de ”Quarta na Faixa”,
na Sala Spcine Roberto Santos,
que sempre traz neste dia da semana um filme clássico de graça. O escolhido da vez é “O Pecado Mora ao Lado”, de Billy
Wilder.
O Circuito Spcine é a rede
de salas de cinema da Prefeitura
de São Paulo. São 20 espaços
presentes, sobretudo, em bairros
não atendidos pelas salas comercias. Com equipamentos de pon-

ta para garantir qualidade de som
e imagem, o Circuito Spcine
apresenta semanalmente uma
programação repleta de filmes
nacionais e internacionais.
O projeto é uma iniciativa da
Spcine, empresa de cinema e
audiovisual de São Paulo.
Histórico
O Circuito Spcine é a maior
rede de salas públicas de cinema do Brasil e uma das mais
importantes da América Latina.
Seu complexo exibidor é formado por 20 espaços – cinco em
equipamentos culturais de São
Paulo e 15 em Centros Educacionais Unificados (CEUs) -, e
tem o objetivo de democratizar
o acesso da população ao entretenimento audiovisual, expandindo a barreira geográfica do
centro expandido em direção a
todas as regiões da capital pau-

lista.
Geograficamente, as salas
estão presentes em 17 das 32
subprefeituras, com prioridade
para as não atendidas pelo circuito comercial de cinema.
O projeto oferece uma experiência total do cinema, com projetores digitais de alta tecnologia e programação regular e de
qualidade. Há espaço para filmes
de todos os gêneros e formatos,
do infantil ao terror, do autoral
ao blockbuster. A periodicidade
das sessões vai de três a seis vezes por semana.
A criação do Circuito surgiu
de um quadro de exclusão socioeconômica, tendo a distância e
o preço do ingresso como fatores mais relevantes. Pesquisas
como a da empresa J.Leiva serviram como base de comparação. De acordo com um estudo
de 2014, 10% da população pau-

listana nunca foi ao cinema. Ao
considerar a renda, o percentual
sobe para 30% nas classes D e
E. O lado positivo do projeto é
que o público tem o cinema perto de casa e de graça. Nos centros culturais, o bilhete tem um
preço popular, que vai até R$
4,00.
A Spcine também considerou
o Índice de Habitantes por Cinema (IHC) no Brasil, levantado pela Ancine (Agência Nacional do Cinema). Em 2013, o IHC
girou em torno de 75 mil habitantes por sala, número ainda distante de outros países, como a
Argentina, que registrou em
2012 um IHC de 51 mil habitantes por sala; México, com aproximadamente 21 mil habitantes/
sala; e a França, com cerca de 11
mil habitantes/sala. A programação conta com aproximadamente 200 sessões semanais.
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Mais de 62 milhões de brasileiros
estão negativados, aponta SPC
Um levantamento feito pela
Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas (CNDL) e
pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC) mostra 62,4
milhões de brasileiros estavam com as contas em atraso
em setembro. Apesar de
a taxa ter se mantido estável
na comparação mensal, a pesquisa aponta que o número de
inadimplentes aumentou 3,9%
em relação ao mesmo período
do ano passado.
O aumento mais acentuado
da inadimplência acontece entre
a população mais velha. O núme-

ro de idosos negativados, na faixa entre os 65 e 84 anos, cresceu 10% em relação ao mesmo
período no ano passado. A estimativa é que 5,4 milhões de idosos estejam inadimplentes.
Na faixa entre 50 e 64 anos
também houve aumento no número de negativados em relação
ao ano passado (6,2%),
e hoje totalizam 12,9 milhões.
Na população entre 40 e 49
anos, o crescimento foi de
4,9%, com 14 milhões de
inadimplentes. Os dados apontam ainda que a maior parte dos
inadimplentes permanece na

faixa dos 30 aos 39 anos, que
caracterizam a metade dos brasileiros endividados. O número de jovens entre 25 e 29 anos
com
o
nome
sujo
soma hoje 4,4 milhões.
Quase metade da população
adulta da região Norte está com
o nome sujo, somando 5,8 milhões de inadimplentes. Em
seguida está o Nordeste, com
17,2 milhões (42% da população); Centro-Oeste, com 5 milhões (42,3%); Sudeste, com 27
milhões (39,1%); e Sul, com 8,4
milhões (37,2%).
Segundo o SPC Brasil, o de-

semprego e a baixa renda ainda
prejudicam o orçamento e a
capacidade de pagamento dos
consumidores, e que esse quadro só deverá ser revertido
com a melhora no mercado de
trabalho e uma recuperação
econômica vigorosa.
O indicador de inadimplência do consumidor é apurado
com de acordo com as informações disponíveis nas bases de
dados às quais o SPC Brasil e o
CNDL têm acesso. As informações referem-se a capitais e interior das 27 unidades da federação. (Agencia Brasil)

Instituições reduzem projeção
de déficit em contas públicas
Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda reduziram a previsão para
o resultado negativo das contas
públicas neste ano. A estimativa
do déficit primário do Governo
Central, formado pelo Tesouro
Nacional, a Previdência Social e
o Banco Central, passou de R$
141,038 bilhões para R$
137,259 bilhões. A estimativa
segue abaixo da meta de déficit
perseguida pelo governo, de R$
159 bilhões. O resultado primá-

rio é formado por receitas menos despesas, sem considerar os
gastos com juros.
Os dados constam da pesquisa mensal Prisma Fiscal, elaborada pela Secretaria de Política
Econômica do Ministério da
Fazenda, com base em informações do mercado financeiro.
Para 2019, a estimativa das
instituições financeiras é de déficit de R$ 117,772 bilhões, contra R$ 123,808 bilhões previstos em setembro.

No relatório divulgado na
quinta-feira, as instituições preveem menos despesas (estimativa passou de R$ 1,364 trilhão
para R$ 1,362 trilhão). Já a previsão para receitas líquidas foi
ajustada de R$ 1,224 trilhão para
R$ 1,223 trilhões.
Para 2019, a projeção de receita líquida do Governo Central
é de R$ 1,311 trilhão, ante R$
1,306 trilhão prevista no mês
passado. No caso da despesa total, a estimativa ficou em R$

1,427 trilhão, ante R$ 1,423 trilhão, previsto em setembro.
A pesquisa apresenta também a projeção para a dívida bruta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições financeiras, deve ficar em 77% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de
todas as riquezas produzidas pelo
país) neste ano. A previsão anterior era 76,1% do PIB. Para 2019,
a estimativa ficou em 78,65% do
PIB, ante 78,12% estimados no
mês passado. (Agencia Brasil)

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) reduziu a projeção para o crescimento da economia este ano. Segundo o Informe Conjuntural do terceiro
trimestre, divulgado na quintafeira (11), em Brasília, a previsão passou 1,6% estimado em
junho para 1,3%. Em abril, a estimativa era 2,6%.
A estimativa da CNI é que o
PIB (Produto Interno Bruto –
soma de todas as riquezas produzidas no país) industrial tenha
expansão de 1,3%, inferior a
1,8% previsto em junho.
O consumo das famílias aumentará 1,9% e a taxa de desemprego continuará alta, fechando
o ano com média anual de 12,2%
da população economicamente
ativa. As novas previsões indicam que os investimentos aumentarão 2,2%.
O Informe Conjuntural lembra que as incertezas em relação
ao resultado das eleições e ao
programa econômico do novo
governo reduziram ainda mais o
fraco ritmo de crescimento da
economia e da indústria no ter-
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CNI reduz de 1,6% para 1,3% projeção
de expansão da economia este ano

CNI reduziu projeção para o crescimento da economia que
passou de 1,6% para 1,3%. Em abril, a estimativa era de 2,6%
ceiro trimestre.
dívida pública alcançará 77,1%
Para a CNI, o ajuste das con- do PIB. O déficit primário, mestas públicas é o principal desa- mo com as sucessivas quedas
fio do próximo governo. “É ine- registradas até agosto, fechará o
xorável um ajuste que reponha a ano em 1,9% do PIB, mostrantrajetória das contas públicas na do que as despesas do governo
linha da responsabilidade fiscal”, são superiores às receitas.
diz o Informe Conjuntural.
“Em 2018, completaremos o
quinto ano seguido de déficits
Dívida pública
primários expressivos, o que leEste ano, a CNI estima que a vou ao aumento de 25 pontos per-

centuais na relação da dívida pública/PIB. Esse quadro precisa
ser revertido”, adverte o estudo.
Na avaliação da indústria, o
próximo governo deve manter a
Emenda Constitucional 95, que
estabelece limites para o crescimento do gasto público. A CNI
lembra ainda que o cumprimento dos limites dos gastos depende de reformas em tramitação
no Congresso Nacional.
“É, portanto, possível avançar nessas discussões com sucesso, aprovando a reforma da
Previdência e os projetos que
tratam da remuneração dos servidores públicos. Ambos são
cruciais para reduzir o ritmo de
expansão das despesas primárias”, destaca o Informe Conjuntural.
Para a CNI, se o novo governo fizer as reformas necessárias a um ajuste fiscal de longo prazo que elimine o déficit
e reverta a trajetória de crescimento da dívida pública, o
Brasil poderá superar a crise e
crescer até 3% no próximo
ano. (Agencia Brasil)

IBGE reduz estimativa de queda
da safra para 6% neste ano
O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou na quinta-feira (11)
uma nova estimativa de safra de
cereais, leguminosas e oleaginosas para 2018. De acordo com o
Levantamento Sistemático da
Produção Agrícola (LSPA) realizado em setembro, a produção
deste ano deve ser 6% inferior à
do ano passado.
Com isso, espera-se que o

ano feche com uma safra de
226,2 milhões de toneladas desses
produtos. A estimativa é um pouco
melhor do que a divulgada em agosto, que previa uma queda de 6,2%
em relação ao ano passado.
Entre as três principais lavouras (que responderão por
92,8% da produção de grãos),
apenas a soja deverá fechar o ano
com alta (2%). São esperadas
quedas de 18,6% para o milho e

de 5,7% para o arroz.
Entre os outros principais
produtos, são estimadas altas de
25,1% para o algodão herbáceo
de caroço e de 37,9% para o trigo. São esperadas, no entanto,
quedas de 3,2% para o feijão e
de 2,2% para o sorgo.
Outros produtos
Além de cereais, leguminosas e oleaginosas, o IBGE tam-

bém apresenta estimativas para
produtos importantes, como a
cana-de-açúcar, maior lavoura
agrícola do país. A cana deve encerrar o ano com queda de 2,2%.
Já o café deve ter alta de 24%.
Outros produtos devem ter
as seguintes quedas: banana (6,2%), batata-inglesa (-8,5%),
laranja (-8,4%), mandioca (3,3%) e tomate (-3%). (Agencia Brasil)

Comércio varejista cresce 1,3%,
diz pesquisa do IBGE
O volume de vendas do comércio varejista teve um crescimento de 1,3% de julho para
agosto deste ano, segundo dados
divulgados na quinta-feira (11),
no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho, o
setor teve queda de 0,1%. O resultado de agosto recupera parte da perda de 1,5% acumulada
nos três meses anteriores.
O varejo também apresentou altas de 0,3% na média
móvel trimestral, de 4,1% na
comparação com agosto de
2017, de 2,6% no acumulado
do ano e de 3,3% no acumu-

lado de 12 meses.
Sete dos oito segmentos do
varejo tiveram crescimento de
julho para agosto, com destaque
para combustíveis e lubrificantes (3%) e tecidos, vestuário e
calçados (5,6%).
Também tiveram alta os setores de supermercados, alimentos e bebidas (0,7%), artigos farmacêuticos, médicos e de perfumaria (0,9%), móveis e eletrodomésticos (2%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,5%) e equipamentos para
material para escritório, informática e comunicação (0,6%).
O único segmento com re-

cuo foi o de livros, jornais e papelaria: -2,5%. O varejo ampliado, que também inclui os segmentos de materiais de construção e de veículos e peças, teve
crescimento de 4,2% por conta
de altas de 5,4% no setor de veículos e de 4,6% dos materiais
de construção.
O varejo ampliado teve crescimentos de 2,2% na média móvel trimestral, de 6,9% na comparação com agosto do ano passado, de 5,6% no acumulado do
ano e de 6,4% no acumulado de
12 meses.
Receita nominal

Em relação à receita nominal, o comércio varejista teve
altas de 1,5% na comparação
com julho, de 0,9% na média
móvel trimestral, de 7,6% no
confronto com agosto do ano
passado, de 4,4% no acumulado
do ano e de 4% no acumulado
de 12 meses.
Já o varejo ampliado teve,
em sua receita nominal, altas de
4,4% na comparação com julho,
2,4% na média móvel trimestral, de 9,7% em relação a
agosto do ano passado, de
6,9% no acumulado do ano e
de 6,7% no acumulado de 12
meses. (Agencia Brasil)

Inflação da terceira
idade é de 0,69% no
terceiro trimestre
O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade
(IPC-3i), que mede a variação
de preços da cesta de consumo de pessoas com mais de 60
anos de idade, registrou no
país inflação de 0,69% no terceiro trimestre deste ano, inferior aos 2,3% do segundo trimestre. Segundo a Fundação
Getulio Vargas (FGV), o IPC3i é de 5,15% em 12 meses.
A principal contribuição
para a queda da taxa do segundo para o terceiro trimestre
deste ano partiu do grupo alimentação, que passou de
2,50% para -1,57%.
O item que mais influenciou o comportamento desta

classe de despesa foi composto por hortaliças e legumes,
com queda de preços de
31,93% no terceiro trimestre.
Também contribuíram também para a redução da taxa do
IPC-3i os grupos habitação (de
3,08% para 1,74%), saúde e
cuidados pessoais (de 2,55%
para 1,20%), transportes (de
2,39% para 0,73%) e vestuário
(de 1,05% para -0,55%).
Ao mesmo tempo, três grupos tiveram aumento da taxa:
educação, leitura e recreação
(de -0,98% para 2,21%), comunicação (de 0,09% para
0,22%) e despesas diversas (de
0,35% para 0,66%). (Agencia
Brasil)

Dólar fecha semana cotado a
R$ 3,77, em alta de 0,41%
O dólar fechou a semana em
alta de 0,41%, cotada nesta quinta-feira (11) a R$ 3,77 para venda.
A moeda norte-americana
acumulou nesta semana queda de
2,03%. O Banco Central realizou leilões tradicionais de swap
cambial, sem efetuar nenhuma
oferta extraordinária de venda
futura da moeda.

O Índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
encerrou o pregão de hoje em
baixa de 0,91%, com 82.921
pontos. As ações da Petrobras
mantiveram a tendência e terminaram a semana em baixa de
2,92%. Também caíram as ações
do Itaú (-1,19%) e do Bradesco
(-0,59%). (Agencia Brasil)

Com 238,5 milhões
de toneladas, Conab
estima recorde da
safra de grãos
O Brasil pode alcançar mais
uma safra recorde de grãos no
período 2018/2019, ao colher
238,5 milhões de toneladas. Levantamento apresentado na quinta-feira (11) pela Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) mostra incremento de até
10,6 milhões de toneladas em
relação ao período anterior. Em
relação à área total de cultivo, a
estimativa de aumento é de
2,3%, podendo ocupar mais de
63 milhões de hectares.
“Há duas coisas que podem
nos levar a esses números. A primeira é o agricultor tomar a decisão de plantar, e os financiamentos chegarem a tempo –
40% oriundos de fontes públicas – para ele comprar sementes e insumos e ele plantar no dia
certo de acordo com a recomendação de Embrapa e outros órgãos técnicos”, disse o ministro
da Agricultura, Blairo Maggi.
Maggi lembrou que as mudanças de clima nos últimos
anos causaram inseguranças entre produtores, mas disse que as
tecnologias tem garantido mais
informações no campo. “Os produtores podem se programar
melhor e se São Pedro que é o
dono da torneira regar direitinho
teremos esse resultado”, completou.
Soja
A estimativa de safra de
grãos recorde é impulsionada
principalmente pelo cultivo da
soja que deve ficar entre 117
milhões e 119,4 milhões de toneladas, seguida da de milho
(91,1 milhões de toneladas). A
primeira safra de milho pode
chegar a 27,3 milhões de to-

neladas, enquanto a segunda
safra é estimada em até 63,7
milhões de toneladas.
Os resultados da produção de
milho dependem principalmente da normalização das chuvas,
assim como a área plantada.
Outras culturas que devem se
destacar na próxima safra são as
de algodão – com bom desempenho das cotações da pluma no
mercado –, além do amendoim,
feijão e girassol.
Fertilizantes
O ministro lembrou que a
retomada da venda de fertilizantes, mesmo após as consequências da greve dos caminhoneiros, pode aumentar a possibilidade de a estimativa de recorde
se confirmar. “Havia dúvida se o
fertilizante já negociado chegaria e quem arcaria com o frete.
Grande parte das empresas bancou a diferença, passando o ônus
para a indústria. O que não estava negociado os produtores assumiram.”
EUA x China
Perguntado dos impasses
entre as potências China e Estados Unidos, Maggi voltou a afirmar preocupação com consequências próximas. Segundo ele,
essa divergência tem garantido ganhos superiores aos produtores brasileiros, “mas apenas em função da guerra”, porém com impactos paralelos.
“Se eu ganho mais pela soja
agora, o produtor de suínos
está pagando mais [para alimento dos animais]. Isso afeta nosso mercado de proteína
animal”, exemplificou. (Agencia Brasil)
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Opas quer fortalecimento do SUS para
atingir metas de desenvolvimento
Polícia prende suspeitos
de roubo de cargas
em cinco estados
Quarenta e seis pessoas foram presas em megaoperação
deflagrada pela Polícia Civil do
Distrito Federal e pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública (Senasp). As detenções e os 70 mandados judiciais de busca a apreensão foram
cumpridos na quarta-feira e
quinta-feira (11) em 16 cidades, na capital federal e em cinco estados: Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo
Os resultados foram divulgados pelo Ministério Público
do Distrito Federal, que acompanhou as ações com apoio da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF), a Receita Federal e da
Força Aérea Brasileira (FAB)
nos estados. Dois mandados de
prisão não foram cumpridos e
continuam em aberto.
Denominada Torre de Babel, a operação é um desdobramento de outras duas investigações da Polícia Civil do Distrito Federal que resultaram na
deflagração das operações Porto Seco, contra o roubo e furto
de cargas, e Ilha da Fantasia,
contra o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa interestadual vinha sendo investigada há
nove meses pela Divisão de
Repressão ao Crime Organizado e pela 2ª Promotoria de Jus-

tiça de Entorpecentes do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.
Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPFDFT), provas
preliminares indicam que o traficante Antônio Cesar Campanaro, o Toninho do Pó, está envolvido em outros crimes
como roubo de carga e lavagem
de dinheiro, e teria comparsas
em outras unidades da Federação. Estão entre os presos na
operação Toninho, a esposa,
dois filhos e uma enteada.
Toninho do Pó foi preso
em Morro de São Paulo, na
Bahia, em uma pousada que os
investigadores acreditam ser
de sua propriedade. Entretanto, apesar de ter sido encontrado com diversos carros de
luxo, um deles com fundo falso com mais de R$ 70 mil, ele
não possui nenhum bem em seu
nome. As investigações continuam para quantificar o patrimônio do traficante.
Participaram da operação
300 policiais das seis unidades
da federação, com três helicópteros, quatro aviões (incluindo duas aeronaves da FAB),
um ônibus e 60 viaturas policiais. As aeronaves foram necessárias para conduzir os suspeitos para Brasília. (Agencia
Brasil)

MPF denuncia
ministro do TCU
Aroldo Cedraz por
tráfico de influência
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou o ministro
do Tribunal de Contas da União
(TCU) Aroldo Cedraz pela participação em um esquema de
propina com o objetivo de beneficiar julgamentos. Segundo a
denúncia, o ministro e seu filho,
o advogado Tiago Cedraz, teriam praticado tráfico de influência ao receber dinheiro da empresa de engenharia UTC para
beneficiar o grupo em processos relacionados à Usina Angra
3 em análise no Tribunal.
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pede a
condenação do ministro, de seu
filho e de outras duas pessoas,
todos envolvidos no esquema.
Além da condenação, a PGR
também requer a devolução de
R$ 4,4 milhões referentes ao
valor que teria sido negociado
em propina, de R$ 2,2 milhões,
mais R$ 2,2 milhões a título de
danos morais.
A denúncia foi estruturada a
partir da colaboração premiada
do executivo Ricardo Pessoa, da
UTC. Segundo o MPF, Pessoa e
Tiago Cedraz teriam firmado um

esquema em 2012, com pagamentos realizados de maneira
parcelada até 2014. Registros de
viagem e informações obtidas no
escritório do advogado reforçaram a tese da procuradoria.
Conforme o MPF, Ricardo
Pessoa comandava um grupo de
empresas organizadas em consórcios diferentes atuando na licitação de Angra 3. O executivo
teria contratado Tiago para, por
meio do ministro Aroldo Cedraz, interferir em dois processos de relatoria de Raimundo
Carneiro. A intenção era que o
TCU não vetasse a contratação
ou impusesse obrigações que
onerassem as construtoras.
Aroldo Cedraz teria atuado,
de acordo com o MPF, para atrasar o julgamento, com manobras
como pedidos de vista. “Tal situação, somada aos fatos narrados pelos colaboradores acerca da atuação
de Tiago Cedraz, revela que Aroldo
Cedraz agiu para controlar a data do
julgamento. Seu ato de ofício infringiu dever funcional, pois pediu vista de um processo para o qual estava previamente impedido”, diz trecho da denúncia. (Agencia Brasil)

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) defende o
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) para que o
Brasil atinja os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
(ODS), relacionados ao tema. O
país é um dos 194 signatários
das metas de promoção da saúde e bem-estar estabelecidas
pelas Nações Unidas para o ano
de 2030.
Para analisar os avanços e os
desafios do SUS, a Opas lançou
o documento 30 anos de SUS –
Que SUS para 2030?, nesta quinta-feira (11). Em parceria com
especialistas e profissionais que
atuam na área, o organismo traz
várias recomendações estratégicas para gestores com o objetivo de fortalecer o SUS.
Entre as principais conquistas do sistema nas últimas décadas, a entidade lista o fortalecimento do programa nacional de
imunização, reconhecido internacionalmente, e a ampliação da
oferta de médicos em regiões
vulneráveis. O estudo aponta ainda os principais desafios e possíveis obstáculos para que o Bra-

sil alcance as metas da Agenda
2030, entre eles, o “subfinanciamento crônico” do SUS, agravado pela crise econômica e
pelo controle rigoroso dos gastos públicos, além da fragmentação do sistema entre os estados e municípios.
Para consolidar os avanços e
suprir os gargalos, o estudo sugere a expansão e consolidação
da atenção primária de saúde,
que reúne unidades de saúde
acessíveis aos pacientes e oferece vários procedimentos de
diagnósticos e terapêuticos.
Nesta etapa, o cidadão pode ter
acesso a serviços de promoção
à saúde, de prevenção, como vacinação e planejamento familiar, além de ações de controle de
doenças crônicas e cuidados paliativos.
Segundo a OMS, uma atenção primária de saúde forte apresenta melhores resultados e maior qualidade de atendimento no
primeiro contato com o paciente em comparação a outros modelos e também está apta para
encaminhar os casos de maior
gravidade para outros níveis de

atenção do sistema de saúde.
A Opas destaca no relatório
que a Estratégia de Saúde da Família contribui para a expansão
da cobertura de atenção primária e é eficaz na ampliação do
acesso à saúde e na diminuição
de internações evitáveis, além da
redução da mortalidade infantil
e materna por causas preveníveis.
O balanço mostra que é necessário aprimoramento na legislação a fim de evitar o uso
excessivo do Poder Judiciário
para resolver problemas de atenção à saúde no SUS. Além disso, a Opas avalia que as instituições de saúde devem fortalecer
suas funções de regulação para
garantir o acesso igualitário à
Justiça e aos tratamentos não
previstos no SUS.
Infância
O relatório também alerta
que o país ainda tem taxas muito
altas de mortalidade infantil e
que as políticas de proteção da
infância devem ser priorizadas
pelos gestores federais, estaduais e municipais para que o país

retome o ritmo de queda nas
mortes de crianças registrado
antes de 2016.
O documento avalia que o
SUS chega aos 30 anos em um
momento de incertezas em relação às emergências decorrentes de epidemias como a do zika,
que atingiu o país em 2015. A
Opas reitera que é preciso identificar as lições aprendidas com
o zika e declara que “o fortalecimento do SUS é a melhor solução possível para proteger a
população brasileira de situações catastróficas determinadas
por ameaças epidêmicas”.
O trabalho da Opas ainda traz
recomendações relacionadas ao
controle do tabagismo, à política de acesso universal a medicamentos, ampliação do cuidado e das ações comunitárias em
saúde mental; ao desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica em saúde e trajetórias,
além do desafio de garantir a
prevenção, assistência e tratamento do HIV/Aids e suas comorbidades mais comuns, como
hepatites virais e tuberculose.
(Agencia Brasil)

Conselho do TSE está preocupado
com notícias falsas no Whatsapp
Depois de passar o 1º turno
sem se reunir, o conselho consultivo criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para discutir medidas de combate às chamadas notícias falsas (ou fake
news, no termo popularizado em
inglês) realizou encontro na
quarta-feira (10). Os integrantes
manifestaram preocupação com
a disseminação de conteúdos
enganosos no Whatsapp, mas
não apresentaram medidas concretas a serem adotadas sobre o
problema no 2ª turno.
A disputa do 1º turno foi
marcada por diversas notícias
falsas. Agências, sites e projetos de checagem produziram
milhares de desmentidos. A candidatura de Fernando Haddad
(PT) apresentou ao TSE 92 páginas de denúncias recebidas,
tendo obtido duas decisões favoráveis, com a remoção de 68
publicações em redes sociais
como Facebook e YouTube.
Em setembro, a candidatura
de Jair Bolsonaro (PSL) obteve
a remoção de um conteúdo considerado falso. Antes da campanha oficial, Marina Silva também
(REDE) conseguiu no Tribunal
a retirada de posts que apontavam a candidata como envolvida
em esquemas de corrupção.
O próprio TSE foi alvo de
suspeitas e conteúdos falsos,
lançando suspeitas sobre a segurança das urnas eletrônicas. No
dia da votação, vídeos foram divulgados com supostas falhas em
urnas. Este foram desmentidos
pela Justiça Eleitoral. Até mes-

mo a Organização dos Estados
Americanos (OEA) foi colocada
em falsas capas de revistas nas
quais estaria admitindo uma fraude nas urnas para beneficiar o PT.
Estrago menor
Segundo Luiz Fernando
Martins, integrante do conselho
do TSE e também conselheiro
do Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI Br), “a percepção
geral é que o estrago praticado
foi menor do que a gente imaginou ou do que a gente viu em
outros momentos estrangeiros”.
Questionado por jornalistas sobre qual o parâmetro da avaliação, ele não detalhou, mas argumentou que o balanço tomou
como base as análises dos especialistas integrantes do grupo.
Martins, contudo, relatou
uma preocupação com a disseminação de conteúdos especialmente no Whatsapp, pela dificuldade de acompanhamento e resposta. O receio, acrescentou,
não se deu em relação a propagandas negativas contra candidatos, mas à desinformação sobre
a Justiça Eleitoral, como no caso
das suspeitas de fraude nas urnas e na apuração.
Diferentemente do Facebook, por exemplo, onde um direito de resposta determinado
pela Justiça pode ser veiculado
aos usuários atingidos por uma
publicação, no Whatsapp não
houve caso neste sentido nem há
clareza se tecnicamente tal medida é possível. Para discutir
eventuais respostas a acusações

e notícias falsas contra a Justiça Eleitoral, os integrantes do
conselho acionaram o Whatsapp para uma reunião. O encontro ainda não tem data marcada, mas já teria havido um retorno positivo.
“Não é o conselho nem o Tribunal a quem compete dizer
como isso vai funcionar. Mas na
nossa reunião houve preocupação de que hoje conseguimos
alcançar direito de resposta em
várias plataformas e precisamos
tratar esse direito de resposta de
modo uniforme entre as plataformas. Nem todos estão no
mesmo nível de acessibilidade
para gente fazer o melhor trabalho possível”, disse o secretáriogeral da presidência da Corte,
Estevão André Waterloo.
Papeis diferentes
Questionado sobre que providências seriam tomadas pelo
conselho para enfrentar o problema da disseminação de mensagens falsas, o Waterloo disse
também que conselho e TSE
possuem papéis diferentes. A
corte age quando provocado por
candidatos ou pessoas atingidas
por conteúdos enganosos. Nestes casos, acrescentou, estão
sendo tomadas medidas como
retirada de conteúdo e direito de
resposta.
“Essa iniciativa do TSE de
criar um conselho não se confunde com as atribuições do tribunal. O que o TSE está fazendo
em termos de notícias falsas?
Ele é provocado mediante de-

núncias de propaganda irregular.
Das 29 representações por propaganda irregular, 27 já foram
julgadas”.
No tocante às suspeitas levantadas contra a Justiça Eleitoral, Waterloo disse que não cabe
ao TSE responder por seus canais de comunicação, enquanto
no plano judicial essa representação tem que ser feita pela Advocacia-Geral da União e pelo
Ministério Público Eleitoral.
Sobre as denúncias, ele destacou
que não houve comprovação de
fraude, mas disse que a Corte
estuda um aplicativo próprio
para receber esse tipo de reclamação. Ele não soube informar se tal canal estará disponível no 2º turno.
Apurar as fontes
Na avaliação do integrante
do conselho e presidente da
ONG Safernet, Tiago Tavares, as
candidaturas e coligações precisam continuar denunciando as
mensagens falsas para que o TSE
possa agir, mas ele defendeu a
necessidade de ir além e apurar
as fontes de produção e disseminação dessas publicações,
bem como quem patrocina essas
práticas.
“O mais importante é investigar onde estão sendo produzidas essas notícias falsas, quem
está pagando isso. Há difusão espontânea, mas há sinais claros de
algum tipo de coordenação entre as fábricas de notícias falsas
e a distribuição”, disse. (Agencia Brasil)

STF reafirma legalidade da terceirização
para atividade-fim em empresa
O Supremo Tribunal Federal
(STF) reafirmou na quinta-feira (11)
entendimento favorável à constitucionalidade da terceirização da contratação de trabalhadores para a atividade-fim das empresas.
Em agosto, a Corte liberou a
terceirização irrestrita em todos
os setores das empresas privadas. No entanto, vários recursos
continuaram chegando ao tribunal com base no entendimento

do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que proibia a prática.
Ao julgar um caso concreto
nesta tarde, por 7 votos 4 o colegiado aceitou recurso a favor
de empresas de telefonia para
liberar a terceirização em suas
atividades de call center (central
de atendimento), conforme o
entendimento firmado anteriormente pela Corte.
A terceirização ocorre quan-

do uma empresa decide contratar uma outra para prestar determinado serviço, com o objetivo
de cortar custos. Dessa forma,
não há contratação direta dos
empregados pela tomadora do
serviço.
Em agosto, a Corte julgou
duas ações que chegaram ao tribunal antes da sanção da Lei da
Terceirização, em março de
2017, que liberou a terceiriza-

ção para todas as atividades das
empresas.
Apesar da sanção, a Súmula
331, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), editada em 2011,
que proibia a terceirização das
atividades-fim das empresas,
continuou em validade e foi aplicada pela Justiça trabalhista nos
contratos que foram assinados e
encerrados antes da lei. (Agencia Brasil)

PF apreende armas de guerra
na serra de Macaé
Agentes da Polícia Federal, em ação conjunta com a
Polícia Militar, prenderam
em flagrante quatro homens
na serra de Macaé, no norte
fluminense, com armas de

guerra que iriam para o tráfico de drogas na cidade, uma
das mais prósperas da região,
devido ao acesso mais rápido
de helicóptero para transporte de funcionários às platafor-

mas da Petrobras. Na cidade,
também ficam várias empresas ligadas à prospecção de
petróleo.
Com o grupo, foram apreendidos 6 fuzis de calibre

556, uma pistola Glock calibre 40, e 218 munições calibre 556.Todos os presos fazem parte da organização criminosa que atua na região de
Macaé. (Agencia Brasil)
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Coberturas vacinais seguem abaixo
do recomendado em todo o país
As principais vacinas do calendário infantil no Brasil seguem abaixo dos percentuais de
90% a 95% recomendados pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS). Dados preliminares divulgados na quinta-feira (11)
pelo Ministério da Saúde mostram que, até agosto, a cobertura vacinal das doses indicadas
para crianças com até 23 meses
de vida variava de 53% a 75%.
Entre as vacinas com menor
cobertura até o momento estão
a primeira dose da tetra viral, que
protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela, com
53,5%; a dose contra a hepatite
A, com 57,1%; e a pentavalente,
que protege contra coqueluche,
difteria, tétano, meningite e hepatite B, com 59,6%.
Já as vacinas com melhor
cobertura são a BCG, que protege contra a tuberculose, com
75,9%; a primeira dose da tríplice viral, que protege contra sa-

rampo, caxumba e rubéola, com
68,7%; e a pneumo 10V, que previne cerca de 70% das doenças
graves (pneumonia, meningite e
otite) causadas por dez sorotipos de pneumococos, com
67,3%.
Cenário
Levantamento de rotina do
ministério feito com estados e
municípios, em visitas domiciliares na busca de não vacinados,
indica como principais causas
para a redução das coberturas
vacinais o próprio sucesso do
Programa Nacional de Imunizações, visto que não há mais circulação de algumas doenças no
país, como a poliomielite.
Outra causa verificada pelas
equipes de saúde é a desinformação provocada por boatos de
que as vacinas não funcionam ou
que trazem graves efeitos colaterais. A população, segundo a
pasta, também indica que o ho-

rário de funcionamento das unidades de saúde atualmente é incompatível com a jornada de trabalho de pais e responsáveis.
“O perigo é que o aumento
do fluxo migratório da população [sobretudo de países onde
essas doenças ainda existem] e
a interrupção da vacinação podem provocar a volta ou elevado
número de casos de doenças
como sarampo, pólio e rubéola,
como tem sido identificado em
países que estavam livres dessas
doenças”, alertou o ministério.
Campanha
Diante das baixas coberturas
vacinais, o governo federal lançou hoje campanha publicitária
que alerta para a importância
de se manter a vacinação em
dia. O objetivo é mostrar que
os baixos índices podem ser
perigosos, uma vez que abrem
caminho para a reintrodução
de doenças já eliminadas no país

e que podem matar.
Sob o conceito Porque contra Arrependimento não Existe
Vacina, as peças publicitárias são
classificadas pela própria pasta
como impactantes e mostram
casos reais de pessoas que sofrem até hoje pela não vacinação.
Pela primeira vez, a mascote das
campanhas de vacinação do ministério, Zé Gotinha, aparece em
tom sério e preocupado.
A campanha conta com dois
filmes, de 60 segundos e de 30
segundos, spots de rádio, anúncios de jornal e revista, mobiliários urbanos, painéis e ações na
internet e nas redes sociais.
Além disso, serão produzidos
materiais com o calendário de
vacinação para serem distribuídos para todas as unidades de
saúde do Brasil. O conteúdo
pode ser acessado procurando
pela hashtag #FalaGotinha e no
site saude.gov.br/vacinacao.
(Agencia Brasil)

Conselho de oftalmologia: maioria
dos casos de cegueira é reversível
O número de pessoas cegas
ou com visão comprometida no
mundo chega a 253 milhões, segundo dados da Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)
e a Agência Internacional de Prevenção da Cegueira (IAPB, do
nome em inglês International
Agency for Prevention Of Blindness). Segundo o presidente do
CBO, José Ottaiano, desse total,
estima-se que em torno de 75%
dos casos podem ser reversíveis.
Na quinta-feira (11) é comemorado o Dia Mundial da Visão.
Segundo Ottaiano, um indivíduo que tem uma miopia de 4 ou
5 graus, por exemplo, se ele não
corrigir esse erro refrativo, é enquadrado como deficiente visual
ou sem uma visão adequada. Ele
também explicou que a catarata
é considerada uma cegueira reversível. “No entanto, se você
não operar, o indivíduo fica com
uma deficiência visual”.
O presidente do CBO disse
que a grande maioria das pessoas com cegueira ou visão comprometida no mundo, cerca de
90%, moram em países em desenvolvimento, que não dispõem
de sistemas de saúde básica
mais avançados.
As principais causas de cegueira são os chamados erros refrativos, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, que são corrigidos por graus de óculos; catarata; glaucoma; e degeneração macular relacionada à idade (DMRI).
Campanha
Nesta quinta-feira, o CBO e

a IAPB lançaram a campanha
Saúde Ocular em Todo Lugar em
comemoração ao Dia Mundial da
Visão, data que é celebrada toda
segunda quinta-feira de outubro.
Segundo Ottaiano, trata-se de
um programa de interiorização,
ou seja, fazer com que a saúde
ocular chegue a todos os lugares. “O Conselho Brasileiro de
Oftalmologia vem fazendo isso
há dez anos”.
A entidade tem 102 serviços
credenciados na área de oftalmologia, com maior concentração nas capitais. “Só três estados não têm [esse serviço]”. Segundo o presidente do conselho,
isso acaba criando uma cultura na
população e os profissionais se
fixam nas regiões e onde se desenvolvem. “Na realidade, isso é
uma maneira de ter saúde ocular
em todo lugar, principalmente
aqueles com difícil acesso”.
Queda
Ottaiano disse que, de 1990
para 2015, houve uma queda de
4,58% para 3,37% nos problemas visuais em termos de cegueira na população mundial. “A
população mundial vem andando
para a frente, apesar das diferenças e particularidades entre os
países”. No Brasil, de acordo
com o último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 45,6 milhões de
brasileiros têm alguma deficiência visual, dos quais 6 milhões
teriam deficiência visual importante. O restante é cegueiras ou
deficiência reversíveis.

Commodities aumentam
participação nas exportações
brasileiras, diz FGV
As commodities, mercadorias de baixo valor agregado como
produtos agrícolas e petróleo, aumentaram sua participação nas
exportações brasileiras em setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, a venda desses
produtos para o exterior cresceu
2,7%, enquanto as não commodities recuaram 7% no período.
De acordo com a Fundação
Getulio Vargas (FGV), no acumulado do ano as manufaturas
tiveram a menor participação nas
exportações desde 1980, quando a instituição começou a analisar o comércio exterior, de
35%. Três commodities, soja
em grão, minério de ferro e petróleo, compõem 31% das exportações no período.

Segundo a FGV, a concentração nas commodities faz com
que a China aumente sua participação nas exportações brasileiras. No acumulado de janeiro
a setembro, 26,3% das exportações brasileiras tiveram como
destino o gigante asiático. Estados Unidos, na segunda colocação, responderam por apenas
11,4% das compras.
“Nesse cenário de guerra
comercial entre os dois principais mercados de destino das
exportações brasileiras, é necessário cautela por parte dos
formuladores da política comercial do Brasil, para que se mantenham preservados os dois mercados”, recomenda a FGV por
meio de nota. (Agencia Brasil)

EDITAL -VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNA ANTUNES DA CRUZ, 16ª Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, República Federativa
do Brasil, na forma do art. 216-A, § 4º do Código de Processo Civil. Faz saber e dar ciência
de terceiros eventualmente interessados, que foi protocolado nesta Serventia 20 de
fevereiro de 2017 sob o nº 489.834 o requerimento pelo qual EDUARDO GARCIA
URQUIZA, brasileiro, casado, comerciante, RG n° 18.587.338-8-SSP/SP, CPF/MF sob n°
262.572.618/05, e sua mulher ROSEMARY NICOLETTI DE MACEDO URQUIZA, brasileira,
comerciante, RG n° 22.397.811-5-SSP/SP, CPF/MF sob n° 176.405.838/02, residentes e
domiciliados na Rua Rio Verde, nº 2.158, na Vila Genioli, nesta Capital, solicitou o
reconhecimento do direito de propriedade através do procedimento de usucapião
extrajudicial nos termos do art. 216-A, da Lei 6.015/73, na modalidade ordinária prevista
no caput do art. 1.242 e 1.243 do Código Civil, alegando posse mansa e pacífica, do
imóvel urbano localizado na Rua Rio Verde, nº 2.158, na Vila Genioli, no 31° Subdistrito
- Pirituba, São Paulo/SP, encerrando uma área de 170,54m², cadastrado na Municipalidade
de São Paulo sob nº 077.050.0024-5, oriundo das transcrições nºs 8.917 e 8.687 deste
Registro de imóveis, de propriedade de DR. JOSÉ ALVARO DE ALVARES OTERO.Assim
sendo, deverão apresentar, se houver interessados, impugnação escrita a Serventia
imobiliária, situada na Rua Pamplona, 1.593, Jardim Paulista, São Paulo – SP, com as
razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste,
ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o
competente registro conforme determina a Lei. São Paulo 20 de agosto de 2018. A Oficial
VANDA MARIA DE OLIVEIRA PENNAANTUNES DA CRUZ.
15 e 16/10
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De acordo com Ottaiano, o
Brasil necessita de uma média de
600 mil cirurgias de catarata por
ano e realiza entre 400 mil a 500
mil cirurgias. “Os pacientes passam a se acumular para o ano
seguinte”, disse.
Prevenção
Como forma de tratamento,
o médico disse que a prevenção
é muito melhor, mais eficaz e
barata, e pode ser feita, inclusive, desde antes do nascimento.

A ideia é que as pessoas procurem o oftalmologista, considerando a prevenção como uma
prática regular, para evitar o aparecimento de doenças visuais.
“A prevenção é a palavra mágica porque, na realidade, a gente tem que tratar antes da doença. A doença já é a consequência, o indesejável”. Os esforços
devem ser concentrados na educação e conscientização da população em relação aos cuidados
com a visão. (Agencia Brasil)

Dnit: 59% das rodovias
federais apresentam bom
estado de conservação
Dos 57,2 mil quilômetros de rodovias federais
pavimentadas no Brasil, sob
administração do Departamento Nacional e Infraest r u t u r a d e Transportes
(Dnit), 59% apresentam
bom estado de conservação.
O percentual divulgado pelo
órgão representa o total de
33,7 mil quilômetros. Os
dados mostram ainda que
18% das rodovias estão em
estado regular; 10%, ruim; e
13%, péssimo.
As rodovias em melhor
estado de conservação, segundo o Dnit, estão no Distrito Federal, onde 87,1% da
malha alcançou o percentual bom. Em seguida vem Roraima, com 84,7% das rodovias atingindo o percentual
e a Paraíba com 79,1% das
estradas sob supervisão do
Dnit com o índice bom.
Os piores resultados foram identificados no Acre,
onde apenas 25,8% das rodovias atingiram o percentual bom. Em seguida aparece
o Espírito Santo com 41,1%
e Sergipe, onde 44,5% das
rodovias apresentaram bom
estado de conservação.
De acordo com o Dnit, a
pesquisa serve para que a instituição possa utilizar as informações apuradas na tomada de
decisões sobre investimentos
como obras de implantação,

pavimentação, duplicação e
manutenção da malha.
Levantamento semelhante, realizado no primeiro trimestre do ano passado, mostra que a qualidade das estradas piorou. No ano passado, a pesquisa sobre as condições da malha federal
mostrou que 67,5% das rodovias estavam em bom estado; 21%, regular; 7%,
ruim; e 5%, péssimo.
“A queda coincide com a
diminuição dos recursos
destinados à infraestrutura
rodoviária. Nos últimos quatro anos, a média do orçamento do Ministério dos
Transportes para o setor rodoviário caiu 28%, passando de R$ 9,66 bilhões, entre 2011 e 2014, para R$
6,97 bilhões, de 2015 a
2018”, informou a assessoria do Dnit.
Segundo a pesquisa, a redução no orçamento provocou uma variação negativa
de 22% nos recursos para
manutenção e conservação
das rodovias no comparativo entre esses dois períodos
citados. Ainda de acordo
com o Dnit, no entanto, nos
últimos quatro anos, o ministério tem direcionado
mais da metade do seu orçamento, 54%, em média, para
a manutenção da malha federal. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Nova Geraes S.A.
CNPJ/MF nº 10.175.653/0001-65 – NIRE 35.300.457.951
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 6 de março de 2017
Às 9 horas do dia 06/03/2017, reuniram-se na sede social da Companhia, acionistas representando a totalidade do capital
social, sendo dispensadas as formalidades de convocação. Mesa: Fernanda Rodrigues Novaes, Presidente; Oswaldo Américo
Saul Filho, Secretário. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade de votos: (a) aprovado o balanço
patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, devidamente
publicado no DOE-SP e no Jornal O Dia São Paulo. Aprovada a distribuição de parte do lucro líquido apurado em 2015, sendo
que o saldo remanescente foi transferido para a conta de Lucros Acumulados; e (b) apesar de aprovada a manutenção da
remuneração global dos administradores no valor de R$ 36.000,00 por ano para o corrente exercício social, estes abriram mão
do seu recebimento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente
ata. São Paulo, 06/03/2017. Assinaturas: Mesa: Fernanda Rodrigues Novaes – Presidente; Oswaldo Américo Saul Filho –
Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 222.806/18-7 em 10/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Nova Geraes S.A. – CNPJ/MF nº 10.175.653/0001-65 – NIRE 35.300.45795-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28/04/2017
Às 10 horas do dia 28/04/2017, reuniram-se na sede social da Companhia, acionistas representando a totalidade do capital
social, sendo dispensadas as formalidades de convocação. Foi aclamado para presidir o conclave Fernanda Rodrigues Novaes,
que, convidou a mim, Oswaldo Américo Saul Filho, para secretariar a assembleia. Deliberações da Ordem do Dia, aprovadas
por unanimidade de votos: (a) aprovado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2016, devidamente publicado no DOE-SP e no Jornal O Dia São Paulo. Aprovada a distribuição de
parte do lucro líquido apurado em 2015, conforme estabelecido no artigo 17º e seguintes do Estatuto Social, sendo que, os
acionistas destacam que será distribuído o valor de R$ 2.200.000,00 para o acionista Seavon LLC. O saldo remanescente,
se houver, será transferido para a conta de Lucros Acumulados; e (b) apesar de aprovada a manutenção da remuneração
global dos administradores no valor de R$ 120.000,00 por ano para o corrente exercício social, estes abriram mão do seu
recebimento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata. São
Paulo, 28/04/2017. Assinaturas: Mesa: Fernanda Rodrigues Novaes – Presidente; Oswaldo Américo Saul Filho – Secretário.
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 222.807/18-0 em 10/05/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Núcleo Engenharia Consultiva S.A.
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54 – NIRE 35.300.389.212
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de outubro de 2018
Data e Horário: Realizada no dia 01 do mês de outubro de 2018, às 16h00min. Local: Sede Social da Companhia localizada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1357 - 8º andar, Cerqueira César - CEP 01419-908. Mesa: Foi
aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou a Sra. Sonia Maria Ferreira Gomes para secretariá-lo,
ﬁcando assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a
publicação dos avisos que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente
pelo parágrafo 4º do artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista representando 100%
(cem por cento) do Capital Social. Ordem do Dia: I - Retiﬁcar e Ratiﬁcar a Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de
agosto de 2018 às 14:00. Constituir ﬁliais nas cidades de Aracajú/SE, Recife/PE, Natal/RN, Fortaleza/CE, Manaus/AM, Belém/PA,
Mossoró/RN e Maceió/AL. Deliberações: Iniciados os trabalhos, ﬁca aprovado pela Acionista e deliberado pelos demais presentes,
na melhor forma de Direito, o que segue: I - Retiﬁcar e Ratiﬁcar a Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de agosto de
ËTDPOGPSNFBCBJYPtù3FUJmDBSPFOEFSFÎPEBmMJBMEBDPNQBOIJBOBDJEBEFEF3FDJGF onde leu-se Na cidade de Recife,
no Estado de Pernambuco, na Rua Padre Carapuceiro, 858 - 6º e 7º andar - bairro Boa Viagem - CEP 51020-280, lê-se na cidade
do Recife, no Estado de Pernambuco, na Rua Padre Carapuceiro, nº 858, sala 701, Empresarial Cicero Dias, Caixa Postal 166A, Boa
Viagem, CEP 51020-280”. tù3FUJmDBSPFOEFSFÎPFBTBUJWJEBEFTFYFSDJEBTEBmMJBMOBDJEBEFEF"SBDBKV onde leu-se Na cidade de
Aracaju, no Estado de Sergipe, na Rua Vila Cristina, 382 - 1º andar - bairro São José - CEP 49.015-000, lê-se Na cidade de Aracaju,
no Estado de Sergipe, na Rua Vila Cristina, 382 - 1º andar - bairro São José - CEP 49.015-000 (O endereço informado é a unidade
auxiliar para ﬁns ﬁscais e de apoio administrativo). O objetivo social desta ﬁlial é Serviços de engenharia; Desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica especíﬁca; Serviços de arquitetura; Atividades técnicas relacionadas à engenharia
e arquitetura; Testes e análises técnicas; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Preparação de documentos e
serviços especializados de apoio administrativo; Treinamento em desenvolvimento proﬁssional e gerencial; e; Serviços de assistência
social sem alojamento. Parágrafo único: Toda atividade desta ﬁlial será exercida em local de terceiros. tù3FUJmDBSPFOEFSFÎPEBmMJBM
da companhia na cidade de Belém, onde leu-se Na cidade de Belém, no Estado do Pará, na Travessa Manoel Evaristo, 449 - bairro
Umarizal - CEP 66050-290, lê-se Na cidade de Belém, no Estado do Pará, no Edifício Centro de Negócios Umarizal Ofﬁce, na Travessa
Manoel Evaristo, 449 - sala 005-08 - bairro Umarizal - CEP 66050-290. II - Ratiﬁcar todas as demais deliberações aprovadas na
Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de agosto de 2018 às 14:00 que não tenham sido objeto de retiﬁcação pela
presente Assembleia Geral Extraordinária. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer
uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes
em livro próprio da Companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação: aa) Ricardo Gomes Presidente; Sonia Maria Ferreira Gomes - Secretária; Núcleo Holding Ltda. (administrador - Ricardo Gomes). Acionista.
Confere com a original lavrada em livro próprio de Registros das Assembleias Gerais, nas folhas 25 a 27, na forma da IN DREI
nº 38/2.017. São Paulo, 01 de outubro de 2018. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente da Mesa; Sonia Maria Ferreira Gomes Secretária da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto OAB/SP nº 302.631. Testemunhas: 1 - Evaristo Santaroza - RG 16.144.533-0
SSP/SP - CPF/MF 027.187.888-60; 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP - CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP sob
nº 478.910/18-6, em 09/10/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D *XVWDYR+HQULTXH%UHWDV0DU]DJmRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5
D50(/+DVVDQLH0( &13- H*KD]L)DGODOODK*KD]L &3) TXH+6%&%DQN%UDVLO6
$%DQFR0~OWLSOROKHVDMXL]RXDomRGH([HFXomRREMHWLYDQGRDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH UHSUHVHQWDGDSHOD
&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR(PSUpVWLPR&DSLWDOGH*LURQ(VWDQGRDVH[HFXWDGDVHPOXJDULJQRUDGRH[SHGH
VHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHPRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGD
SHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHPRXUHFRQKHoDPRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGD
H[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUHPTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLV
DFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGR
VREUHDTXDQWLDEORTXHDGDMXGLFLDOPHQWHGH5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO
HGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHLH
(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621$00-XL]DGH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'UD&ODULVVD5RGULJXHV$OYHVQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D6,/9,$
+(/(1$$1'5$'('266$17265*&3)TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH
3URFHGLPHQWR&RPXPPRYLGDSRU&RQGRPtQLR(GLItFLR&KDUOHV&KDSOLQ(QFRQWUDQGRVHRUpXHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRQRV
WHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/GDKRPRORJDomRGRSHGLGRGHGHVLVWrQFLD
IRUPXODGRSHORDXWRUGHFODUDQGRH[WLQWDDDomRHPUHODomRDRFRUUpX(GXDUGR3HUHLUD&3)WHQGRDLQWLPDGD
RSUD]RGHGLDVDIOXLUDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDOSDUDFRQWHVWDURIHLWR1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRD
UHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRH
SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH RXWXEUR GH 
H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 'DQLHOD&ODXGLD+HUUHUD;LPHQHVQD
IRUPD GD /HL HWF )D] 6DEHU D 'DQLHOD GH %ULWR )HUUHLUD &3)   TXH 6RFLHGDGH %HQHILFHQWH 6mR
&DPLORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGR+RVSLWDO6mR&DPLOR6DQWDQDOKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR
&RPXP REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  DJRVWR GH   UHIHUHQWH DR 5HFLER 3URYLVyULR GH 6HUYLoR Q
RULXQGRGDSUHVWDomRGHDWHQGLPHQWRPpGLFRKRVSLWDODU(VWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
DFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDRIHUHoDFRQWHVWDomRVRESHQDGHSUHVXPLUHP
VHFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDOHJDGRV1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRDUHTXHULGDVHUiFRQVLGHUDGDUHYHOFDVRHP
TXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHVHWHPEURGHH
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,,-DEDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &DUROLQD%HUWKROD]]LQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R &$5/26$8*8672'266$17260,5$1'$%UDVLOHLUR3ROLFLDO0LOLWDU&3)
 TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH ([HFXomR GH 7tWXOR ([WUDMXGLFLDO SRU SDUWH GH &UX] $]XO GH 6mR 3DXOR
REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  RXWXEUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOD 1RWD 3URPLVVyULD &75 Q 
DWUHODGD DR WHUPR GH DXWRUL]DomR RULXQGRV GH DWHQGLPHQWR PpGLFR KRVSLWDODU (VWDQGR R H[HFXWDGR HP OXJDU
LJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHP
TXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWH
FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH  GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R
SDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XPSRUFHQWR
DRPrVVRESHQDGHSHQKRUDGHEHQVHVXDDYDOLDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQD
IRUPDGDOHL1$'$0$,6H

Jornal

O DIA SP
Ligue:
* 3258-1822

EDITAL - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 004586846.2010.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Christina Agostini Spadoni, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) sucessores e/ou testamenteiro do
falecido ANTONIO TEIXEIRA,Espólio,Brasileiro, Aposentado,
RG 939.779-6,CPF 205.637.448-04,nos termos do artigo 741
do CPC, que neste Juízo tramita a ação de Herança Jacente
movida por Syrleia Alves de Brito, onde foi determinada a
expedição do presente EDITAL para chamamento à
HABILITAÇÃO, para os atos e termos da ação proposta,
com o prazo de 6 meses contados da primeira publicação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2018.
[15]

Inviron Techonologies S.A.

CNPJ/MF nº 05.053.834/0001-89
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária
Com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob NIRE 35.300.372.921, convoca as suas
acionistas para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, a ocorrer em no dia 22 de
outubro de 2018, às 10h00, na sala-sede da Sociedade, localizada na Avenida Angélica, 2529, 5º andar,
sala 101, Bela Vista, CEP 01227-200, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nos termos do
artigo 124, §2º, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) ratificar a mudança do endereço da Sociedade para a Avenida Angélica, 2529, 5º andar, sala 101,
Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01227-200, deliberado na AGE de 28.03.2018; (ii) ratificar a aprovação
do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31.12.2017, bem como, a ratificação da não distribuição de dividendos,
deliberado na AGO de 30.04.2018; e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade.

Brazilian Securities
Companhia de Securitização
CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Terceira Assembleia Geral de Titulares de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários
das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia
de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, Respectivamente)
Ficam convocados os senhores titulares dos CRI (“Investidores”), nos termos da Cláusula Doze do Termo de Securitização
de Créditos Imobiliários das 353ª e 354ª Séries da 1ª Emissão de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da Securitizadora
(“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 2ª convocação, para a Terceira Assembleia Geral dos Investidores dos CRI
(“Segunda Assembleia”), a se realizar no dia 19 de outubro de 2018, às 14:30h, no endereço da Securitizadora, na Avenida
Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e, conforme o caso, deliberar sobre:
(i) a contratação da Certiﬁcadora de Créditos Imobiliários (“Certiﬁcadora”) para realizar o serviço de Administração dos
Créditos (conforme deﬁnição no Termo de Securitização), conforme proposta apresentada pela Certiﬁcadora; e (ii) a realização
de pagamento em favor da Interservicer – Serviços de Crédito Imobiliário Ltda. (“Interservicer”) nos valores declarados
como pendentes até a presente data, R$ 6.287,24. Os documentos relacionados às matérias da Ordem do Dia ﬁcarão
disponíveis para consulta dos Investidores na sede da Securitizadora. Os Investidores deverão se apresentar no endereço
da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua condição de Investidor e, os que se ﬁzerem
representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes especíﬁcos para representação na
Terceira Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, no momento da referida Terceira Assembleia.
Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os Investidores deverão encaminhar previamente os documentos comprobatórios de
sua representação para o e-mail: ger1.agente@oliveiratrust.com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência,
e apresentar as vias originais no momento da referida Terceira Assembleia. São Paulo, 10 de outubro de 2018.
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

(',7$/'(&,7$d235$=2'(3UD]RGR(GLWDO',$6352&(66212 $ 00
-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO&tYHO(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &(6$5$8*86729,(,5$
0$&('2QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D/XFLDQD-DUURXJH5DPRV &3) TXHQRVDXWRVGD
DomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPRUDHPIDVHGHFXPSULPHQWRGHVHQWHQoDDMXL]DGDSRU&RQGRPtQLR
(GLItFLR%HWDHPIDFHGH(VSyOLRGH5HJLQDOGR-HVXV5DPRVH6{QLD0DULD-DUURXJH5DPRV &3) 
SURFHGHXVHDSHQKRUDVREUH$SDUWDPHQWRQ FRPJDUDJHP ORFDOL]DGRQRDQGDURXSDYLPHQWRGR(GLItFLR
%HWDTXHID]SDUWHGR&RQMXQWR%DUmRGH0RQWH6DQWRVLWXDGRj5XD%DUmRGH0RQWH6DQWRHVTXLQDFRPD5XD
'RPLQJRV)RQVHFDQD9LOD3UXGHQWH6XEGLVWULWRREMHWRGDPDWUtFXODQGR&5,GD&DSLWDO63(VWDQGR
DKHUGHLUDGR(VSyOLRHPORFDOLJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRGDSHQKRUDSRUHGLWDOUD]mRSHODTXDOH[SHGLXVH
RSUHVHQWHTXHVHUiDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D &HOVR0D]LWHOL1HWRQDIRUPDGD/HL
HWF )$= 6$%(5 D R  /8&,2 '$ 6,/9$ 5*  &3)  TXH $OH[DQGUH *DUULGR OKH DMXL]RX
DomR 0RQLWyULD SDUD FREUDQoD GD TXDQWLD GH 5  MXQKR GH   GHFRUUHQWH GRV FKHTXHV QV 
DPERVGR%DQFRGR%UDVLO6$(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGR
GHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRE
SHQD GH FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWRQRVPROGHVGRDUWLJR,9GR1&3&6HUiR
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6H
)RURV5HJLRQDLV,6DQWDQD9DUDV&tYHLV(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D '$1,(/$&/$8',$+(55(5$
;,0(1(6QDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD0DJGD$SDUHFLGD6LOYD5DPRV &3) TXHDDomRGH&REUDQoDGH
3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGR+RVSLWDO6mR&DPLOR6DQWDQD
IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRDDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 MXQKRGH (VWDQGRDUHTXHULGDHP
OXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQD
GHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUD
HDYDOLDomR)LFDDSDUWHH[HFXWDGDDGYHUWLGDGHTXHWUDQVFRUULGRRSUD]RSUHYLVWRQRDUWGR&3&VHPRSDJDPHQWRYROXQWiULR
LQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDVSDUDTXHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRV
VXDLPSXJQDomR DUW&3& (PFDVRGHUHYHOLDVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRH
SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH VHWHPEUR GH 
H
(',7$/'(,17,0$d2±&8035,0(172'(6(17(1d$3URFHVVR'LJLWDOQ&ODVVH
$VVXQWR&XPSULPHQWRGH6HQWHQoD2EULJDomRGH)D]HU1mR)D]HU([HTHQWH3ROLV\VWHP6HUYLoRVGH,QIRUPDWLFD
/WGD  0( ([HFXWDGR 6'0 &RPpUFLR GH 9HtFXORV /WGD  (33 (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6
352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9
%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3DXOR%DFFDUDW)LOKRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 6'0&20e5&,2
'(9(Ë&8/26/7'$(33&13-&RPHQGHUHoRj(VWUDGD6DR)UDQFLVFR&DVD3DUTXH
7DERDR &(3  7DERmR GD 6HUUD  63 TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH
6HQWHQoDPRYLGDSRU3ROLV\VWHP6HUYLoRVGH,PIRUPiWLFD/WGD0(IRLMXOJDGDSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHFRQGHQDQGR
DUHTXHULGDSDUDQRSUD]RGHGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSURPRYHUDDOWHUDomRGRUHJLVWURGRYHtFXORPDUFD
*0 &RUVD DQR  FRU D]XO SODFD &<6  5HQDYDP  QR yUJmR GH WUkQVLWR GH PRGR D
H[FOXLUDWLWXODULGDGHGDUHTXHUHQWHVRESHQDGHDIDOWDLPSRUWDUQRYHQFLPHQWRGHPXOWDGLiULDQRYDORUGH5
FHPUHDLV PDVOLPLWDGDDRFXVWRGHVVDREUDEHPFRPRDSURPRYHUDTXLWDomRGRVLPSRVWRVHPDEHUWR ³,39$´
HPXOWDVQmRSDJDVUHODFLRQDGDVFRPLQIUDo}HVGHWUkQVLWRHTXHWHQKDPVLGRDWULEXtGDVjUHTXHUHQWHWDPEpPVRE
LJXDO SHQDOLGDGH PDV OLPLWDGD DR YDORU GHVVDV YHUEDV (QFRQWUDQGRVH R UpX HP OXJDU LQFHUWR H QmR VDELGR IRL
GHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU (',7$/UD]mR SHOD TXDO H[SHGLXVH R SUHVHQWH 6HUi R SUHVHQWH HGLWDO SRU
H[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGH
MXOKRGHH
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São Paulo, 12 a 19 de outubro de 2018

Nacionais

Ford reduz preços da Ranger

A Ford anunciou este mês uma nova tabela de preços da Ranger, com uma redução
média de 6% em toda a linha sem qualquer
alteração nos catálogos e na oferta de equipamentos. O novo posicionamento aumenta
a competitividade da picape que é reconhecida pela tecnologia e desempenho, além de ser
a única da categoria a contar com cinco anos
de garantia e duas motorizações diesel – 3.2
e 2.2 –, mais a 2.5 Flex.
O principal destaque da nova tabela é a
versão 2.2 Diesel XLS automática 4x2, ofe-

recida agora por um valor quase 17% menor,
de R$126.490 (antes custava R$151.890). Ela
tem motor de 160 cv e 385 Nm de torque,
direção elétrica, transmissão automática de
seis velocidades e equipamentos como 7 airbags, controle eletrônico de estabilidade e tração, central multimídia SYNC, câmera de ré,
piloto automático e rodas de liga leve aro 17.
A linha tem como modelo de entrada a
Ranger 2.5 Flex XLS, que passou a custar
R$109.390 (anteriormente vendida por
R$110.790). Já a topo de linha Ranger 3.2
Diesel Limited, de 200 cv e 470 Nm de torque, sai por R$188.990 (antes cotada em
R$192.570). Esta versão traz câmbio automático, direção elétrica, tração 4x4 com diferencial traseiro blocante eletrônico, central
multimídia SYNC 3 com navegação, piloto
automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, farol alto automático, alerta de
colisão, bancos de couro e rodas de liga leve
aro 18, entre outros itens.
Veja abaixo a lista completa dos preços novos (e como eram na tabela anterior).
·
Ranger 2.5 Flex XLS manual:
R$109.390 (R$110.790)
·
Ranger 2.5 Flex XLT manual:
R$120.390 (R$121.490)
·
Ranger 2.5 Flex Limited manual:
R$127.390 (R$128.730)
·
Ranger 2.2 Diesel XL Chassis:
R$118.490 (R$124.200)
·
Ranger 2.2 Diesel XL Cabine Simples:
R$123.490 (R$129.300)
·
Ranger 2.2 Diesel XL Cabine Dupla:
R$130.490 (R$139.590)
·
Ranger 2.2 Diesel XLS 4x2 automática:
R$126.490 (R$151.890)
·
Ranger 2.2 Diesel XLS 4x4 manual:
R$145.490 (R$157.460)
·
Ranger 2.2 Diesel XLS 4x4 automática:
R$152.490 (R$164.650)
·
Ranger 3.2 Diesel XLT 4x4 automática:
R$173.990 (R$183.490)
·
Ranger 3.2 Diesel Limited 4x4 automática:
R$188.990 (R$192.570)

Importados

Kia Cerato com condições
especiais em outubro
Durante o mês de outubro, a Kia Motors
oferece condições especiais para o Cerato
2019. Até o dia 31, o sedã médio está disponível na Rede Autorizada de Concessionárias
por R$ 78.490, com entrada de 50% mais saldo em 36 vezes de R$ 1.454,33. A primeira
parcela é apenas para janeiro de 2019.
Além do design moderno e da qualidade
de acabamento superior, o Cerato se evidencia pela ótima relação custo-benefício. A cabine espaçosa proporciona o conforto necessário tanto para o trânsito urbano quanto para
as viagens em família. Já o motor de alta tecnologia oferece significativa economia de combustível, fator decisivo na escolha de um carro.
Segurança e conforto – A bordo do Cerato, conforto e conveniência são reforçados por
itens como o volante multifuncional, com controle de som, piloto automático e computador
de bordo, e o ar-condicionado digital Dual
Zone com saída para os bancos traseiros. Já
a segurança é aprimorada por sensores de
aproximação nos para-choques dianteiro e traseiro, air bag frontal duplo, sistema Isofix e

BMW X1 com condições
especiais em outubro

O SUV premium BMW X1 está com uma
oportunidade especial para compra durante
este mês de outubro. Disponível na rede de
concessionárias autorizadas BMW no país, a
linha 2018 do SAV (Utilitário de Atividade
Esportiva) pode ser adquirida com descontos
de até R$ 13 mil.
É o caso do BMW X1 xDrive25i Sport
ActiveFlex 2018/18, que tem preço sugerido
de tabela de R$ 232.950, mas pode ser adquirido por R$ 219.950 para pagamento efetuado no ato da compra. As versões sDrive20i X
Line ActiveFlex 2018/2018 e sDrive20i GP
ActiveFlex 2018/18, por sua vez, contam com
abatimento de R$ 12 mil – de R$ 206.950 por
R$ 194.950 e de R$ 191.950 por R$ 179.950,
respectivamente – também para compras à
vista.
As condições exclusivas incluem ainda
vantagens disponibilizadas pela BMW Serviços Financeiros, como taxa 0,59% para planos de financiamento de 24 meses, com 60%
de entrada. Além dos bônus especiais e do
plano de financiamento diferenciado, a ação
abrange também 3 anos de manutenção do
veículo grátis – ou até 40 mil quilômetros (o
critério que for alcançado primeiro) –, de acordo com o programa BMW Service Inclusive
(BSI), IPVA (Imposto Sobre a Propriedade

de Veículos Automotores) e emplacamento
2018 também grátis. Essas condições são
válidas em todo o Brasil, durante o mês de
outubro ou enquanto durarem os estoques.
Produzido na fábrica do BMW Group em
Araquari (SC), o BMW X1 está em sua segunda geração e é disponibilizado no país nas
versões sDrive20i GP, sDrive20i X Line e
xDrive25i Sport; todas equipadas com motor
de quatro cilindros em linha. Nas versões com
motor 20i, de 1.998 cm³, a potência é de 192
cavalos e o torque máximo atinge 280 Nm.
Neste caso, ambos estão conectados a um
câmbio automático esportivo Steptronic, de
oito marchas.
A opção top de linha xDrive25i vem com
o mesmo conjunto mecânico, mas apto a entregar 231 cv e 350 Nm de toque, e que está
acoplado à tração integral inteligente BMW
xDrive – todos dotados de tecnologia TwinPower Turbo ActiveFlex. Entre os principais
equipamentos do X1 xDrive25i destacam-se
faróis Full-LED, teto solar panorâmico e abertura e fechamento automático do porta-malas.
O BMW X1 fechou o ano de 2017 como
o utilitário esportivo premium mais vendido do
Brasil, com um total de 4.137 unidades emplacadas.

Truck

Mercedes-Benz lança
van Golden Edition
freio a disco nas quatro rodas, com tecnologias ABS e EBD.
Motorização
Com motor 1.6 litro flexfuel, o Cerato
desenvolve até 128 cv de potência, oferecendo desempenho e economia. O sedã se adapta facilmente ao estilo de pilotagem do con-

dutor, com transmissão automática de seis
velocidades, com opção de trocas sequenciais e paddle shift, além de três modos de condução: conforto, normal e esporte.
O Cerato possui garantia de cinco anos
ou 100 mil km, uma das maiores oferecidas
no País.

Motos

Condições especiais
Harley-Davidson em outubro

Em outubro a Harley-Davidson do Brasil
oferece condições únicas para a compra de
modelos da família Softail. Com nova suspensão dianteira de alta performance e amortecedor traseiro monochoque de fácil ajuste, as
motocicletas estão mais ágeis, mais leves e
possuem melhor dirigibilidade do que os modelos anteriores. O grande destaque fica para
as motocicletas Softail Slim e Deluxe, que em

2018 chegaram ao Brasil com muitas novidades.
Com autêntico estilo H-D aliado à modernidade, a nova Softail Slim apresenta força, mais
ângulo de inclinação e suspensões aprimoradas.
Equipada com o poderoso motor MilwaukeeEight 107, com 1.745cm³ de cilindrada, a clássica bobber tem seu preço de R$ 64.680 por R$
60.980 neste mês de outubro.

A Harley-Davidson Deluxe 2018, também
equipada com o conhecido motor MilaukeeEight 107, é uma old-school que chama atenção por onde passa. De estilo clássico, mas
moderna e com muita tecnologia, a Deluxe
conta ainda com rodas raiadas cromadas,
pneus com faixa branca, iluminação de LED
estilo retrô-moderno e, durante o mês de outubro, tem seu preço de R$ 69.980 por R$
65.980.
Ambas as motocicletas zero quilômetro
podem ser compradas com 40% de entrada,
saldo em 36 vezes e taxa de 0,99% ao mês,
somente até o dia 31 de outubro. Além disso,
quem decidir usar uma motocicleta seminova
como parte do pagamento também conta com
R$ 3 mil de valorização para qualquer modelo
que possuir.
A linha 2018 da Harley-Davidson do Brasil está disponível para test ride em toda a rede
de concessionárias autorizadas da marca no
País. Basta acessar o site https://
harleydavidsonbr.secure.force.com/TestRide
e se inscrever para testar os novos modelos
H-D, de acordo com a disponibilidade. Para
consultar a loja oficial Harley-Davidson mais
próxima, basta acessar www.harleydavidson.com/br/pt/find-a-dealer.html.

BMW F 750 GS e F 850 GS
em pré-reserva
A BMW Motorrad lança campanha de
pré-reserva no Brasil para as novas BMW F
750 GS e BMW F 850 GS, que chegam ainda
este ano na rede autorizada no país. Os modelos já podem ser reservados no mercado
nacional com preços de R$ 40.950 a R$
50.950.
Produzidas na fábrica do BMW Group em
Manaus (AM), as aventureiras revolucionam
a linha GS e herdam toda a robustez, confiabilidade e durabilidade mundialmente reconhecida da família.
O modelo BMW F 750 GS será comerci-

alizado em três versões, Sport (R$
40.950), Premium (R$ 44.950) e Premium Kit Baixo (R$ 43.950). Já o
modelo BMW F 850 GS será vendido nas versões Premium Kit Baixo
(R$ 46.950) e Premium TFT (R$
50.950).
Interessados podem reservar
suas unidades nos seguintes endereços:
bmwmotorrad.net.br/
prevendaf750gs
e
bmwmotorrad.net.br/
prevendaf850gs.

A Mercedes-Benz acaba de lançar a edição exclusiva da Sprinter “Golden Edition”.
Esta é uma série limitada de 100 unidades da
van 415 CDI 15+1 (15 assentos para os passageiros, mais o banco do motorista), best
seller da Linha no País, que ganha customização com itens diferenciados, como câmera de
ré e assistente de partida em rampa.
Esta van Sprinter ganhou um design externo único, com uma cor especial em tonalidade
levemente dourada e um adesivo alusivo à
Golden Edition, remetendo ao conceito de uma
medalha de ouro. Outros detalhes estéticos
específicos do modelo são a grade frontal cromada e as rodas de liga leve na cor preta.
Todas as 100 unidades da van “Sprinter
Golden Edition” ganharam uma configuração
customizada e diferenciada, a começar pela
cor especial e adesivo alusivo à edição especial. Além de avançadas tecnologias como o
ESP Adaptativo 9i e o Assistente de Ventos
Laterais – Crosswind Assist, vêm equipadas

com assistente de partida em rampa e câmera de ré. Também contam com volante multifuncional, piloto automático com limitador de
velocidade, alarme, rodas de liga leve na cor
preta, airbags para motorista e acompanhante e grade frontal cromada.
Essa van Sprinter 415 CDI 15+1 de Teto
Alto vem equipada ainda com ar condicionado, bancos reclináveis, computador de bordo,
faróis de neblina com assistente direcional integrado, luzes de circulação diurna, freios a
disco em todas as rodas e discos frontais autoventilados.
O sucesso da linha Sprinter no País também está ligado ao reduzido custo operacional e excelente custo/benefício.
A Rede oferece aos clientes um abrangente portfólio de produtos e serviços de pré
e de pós-venda. Entre eles destacam-se as
atrativas opções de financiamento do Banco
Mercedes-Benz e do Consórcio MercedesBenz e a assistência técnica 24 horas.

Troca de embreagem de
caminhão com desconto
Até o fim de outubro, as mais de 140 concessionárias da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus espalhadas em pontos estratégicos do país estão com uma promoção especial para os clientes do Constellation 24.250:
preço fixo de peça e mão de obra para a troca de embreagem no caminhão.
A oferta representa uma redução de quase 30% no custo. Ao mesmo tempo, faz frente ao praticado no mercado independente,
agregando a durabilidade característica às
peças Volkswagen originais de fábrica.

O kit contempla o platô, o disco e os rolamentos, desenvolvidos sob medida para os
veículos da marca. E, ao serem instalados na
concessionária, a montadora oferece ainda 12
meses de garantia, sem limite de quilometragem.
Entre as vantagens, também está a maior
confiabilidade do veículo com a utilização de
peças originais e a redução do custo com a
menor frequência no serviço de manutenção.
Para os próximos meses, os clientes podem
aguardar novas ofertas nesse formato.
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