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Jair Bolsonaro vai criar
superministério da Economia
Os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente serão
fundidos no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro
(PSL), assim como as pastas da Fazenda, do Planejamento e da Indústria e Comércio - formando este último o superministério da Economia. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (30),
após reunião na casa do empresário Paulo Marinho, no
Rio de Janeiro.
O coordenador de economia da campanha de
Bolsonaro, Paulo Guedes,
apontado como futuro minis-

Desemprego cai para 11,9%
e tem a menor taxa do ano
CNM quer discutir pacto
federativo com próximo governo
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Previsão do Tempo
Quarta: Sol o dia
todo, com muitas
nuvens de manhã.
À noite, pancadas
de chuva.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,69
Venda:
3,69
Turismo
Compra: 3,68
Venda:
3,90

EURO
Compra: 4,19
Venda:
4,19

OURO
Compra: 134,42
Venda: 162,96

32º C
18º C

Noite

PGR pede liminar contra lei
que restringe perícia de
estupro em menor
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Time do Emprego encerra
última semana de outubro
com 229 vagas ofertadas
em todo Estado

Foto/Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

No primeiro dia de atividades
no Congresso após a eleição de Jair
Bolsonaro (PSL) para a Presidência da República, os presidentes da
Câmara e do Senado disseram que
caberá ao futuro Chefe do Executivo uma sinalização sobre votar ainda este ano a reforma da Previdência. Paralisada na Câmara desde fevereiro, quando o presidente Michel
Temer decretou intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro,
a proposta pode ser votada da forma como está ou ser alterada para
incluir pontos defendidos pela
futura equipe econômica.
Segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), “quem tem condições” de iniciar o debate sobre o
assunto é o próprio presidente eleito. “Falar quando vai ser votada seria precipitação. Esse é um assunto
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Fachin nega pedido para
suspender ação penal de
Lula em caso Odebrecht

Câmara dos Deputados
tão importante que não deve gerar
expectativa equivocada. Não sei ainda se tem clima na Casa”, afirmou,
ao chegar no Congresso Nacional.
O parlamentar, que evitou respon-

der se vai concorrer à reeleição
para o comando da Câmara, disse
que está à disposição da nova equipe, como parlamentar e cidadão,
para ajudar no assunto. Página 4

O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou uma
liminar (decisão provisória) pedida pela defesa de Luiz Inácio Lula

da Silva para que fosse suspensa
uma das ações penais em que o expresidente é acusado pelo suposto recebimento de propina da empresa Odebrecht.
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Esporte

Surfistas já escalados no
Felipe Fraga vence
Red Nose São Sebastião Pro em Laguna Seca na

Italo Ferreira (RN)

Os 112 surfistas de treze países que vão competir no Red
Nose São Sebastião Pro, já estão escalados para estrear no QS
3000 que começa nesta quartafeira na Praia de Maresias, em
São Sebastião, litoral norte de
São Paulo. Eles foram divididos
em três fases e os mais bem colocados no ranking da World Surf
League, estão entre os 32 cabeças de chave que só entram na terceira rodada. Entre eles, cinco titulares da “seleção brasileira” no
CT 2018, o potiguar Italo Ferreira, o cearense Michael Rodrigues, o catarinense Yago Dora, o
pernambucano Ian Gouveia e o
paulista Jessé Mendes. Página 8

Sesi Vôlei Bauru também
está na decisão do
Paulista feminino
O segundo finalista do
Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2018 já está definido. Melhor equipe da primeira fase e ainda invicto na
competição, o Sesi Vôlei Bauru derrotou o E.C. Pinheiros
na partida de volta por 3 a 1,
com parciais de 25/21, 25/22,
22/25 e 25/22, fechando o
playoff semifinal. Em sua primeira final do principal torneio regional do país, a equipe terá pela frente o OsascoAudax, atual campeão e que
busca o sétimo título consecutivo.
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Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2018

categoria Pro-Am
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Espaço revitalizado desde
4 de setembro de 2018, o Centro de Integração da Cidadania
(CIC) do Imigrante, na Rua
Barra Funda, nº 1020, na capital paulista, promove atendimentos para 25 serviços gratuitos, realizados pelo programa da Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania do Estado, além de órgãos parceiros,
como a Fundação Procon, a
Defensoria Pública e o Banco
do Povo, entre outros.
Vale destacar que a unidade está em funcionamento desde dezembro de 2014. Entre 4
e 27 de setembro deste ano,
após a revitalização do complexo, foram 240 atendimentos a
cidadãos de outras nacionalidades. Os cursos em parceria com
o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
(Fussesp) ta mbém representam
um auxílio aos imigrantes.
Por exemplo, no mesmo
período, as matrículas nos cursos da Escola da Construção
Civil somam 28 alunos. São
pelo menos 35 matriculados na
Escola de Moda e 103 cidadãos que passaram pelas atividades da Padaria Artesanal.
Ao todo, 113 atendimentos
foram realizados pelo programa Acessa São Paulo, do Governo do Estado, que tem o
objetivo de aproximar as pessoas do mundo digital e completa 18 anos em 2018. A iniciativa contribui de forma significativa para o desenvolvimento pessoal e profissional
dos usuários.

Congresso espera
sinalização de Bolsonaro
sobre reforma da Previdência

Foto/ Amanda Demétrio

Cursos
gratuitos da
Escola de
Moda estão
disponíveis
no CIC do
Imigrante

tro da Economia, confirmou
a criação do superministério,
enquanto o deputado federal
Onyx Lorenzoni (DEM-RS),
indicado para Casa Civil, reiterou sobre a fusão do Meio
Ambiente com a Agricultura.
Guedes e Onyx conversaram com os jornalistas após
reunião, onde trataram sobre a
formatação do governo e o início dos trabalhos da transição.
Nesta quarta-feira (31), Onyx
deverá ir a Brasília para se reunir com o ministro-chefe da
Casa Civil, Eliseu Padilha, que
coordena a equipe de transição
do governo Temer. Página 3

Felipe Fraga pilotou o carro da Strakka Racing nos EUA
e na Europa em 2018
O time Cimed Racing teve
mais um final de semana de
conquistas no kart e também no
automobilismo internacional.
No Paulista Light de Kart, Lorenzo Bergallo venceu a primeira bateria da Mirim
Rookie e terminou a etapa
com a primeira colocação da
categoria. Campeão da Copa
Brasil de Kart neste mês,
Heitor Farias conquistou a vitória na prova 1 da Cadete e
terminou a segunda prova na
quarta posição. Com isso, Heitor segue na disputa do título
da temporada como vice-líder
do campeonato.
“Fiquei muito feliz de ter
conquistado o primeiro lugar
na Mirim Rookie. O kart esta-

va rápido e fizemos duas boas
corridas”, diz Lorenzo, que
tem 8 anos e faz sua primeira
temporada completa no kart.
Heitor também comemorou
mais uma vitória no campeonato. “Depois de ser bicampeão da Copa Brasil, era importante ganhar mais uma
prova do Paulista Light para
seguir na disputa do título”,
diz Heitor, que é gaúcho e
tem 9 anos.
Ainda no Paulista Light de
Kart, Julia Ayoub competiu na
Júnior Menor e fez a divulgação da campanha Outubro
Rosa. A piloto vestiu o boné
rosa da Cimed Racing e colocou um adesivo rosa em sua
viseira do capacete. Página 8
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Estado de SP promove ações ligadas
ao atendimento à população idosa
CESAR
NETO
MÍDIAS
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Imprensa: “O DIA” (3º mais antigo jornal diário em
São Paulo - SP). Internet: desde 1996, www.cesarneto.com foi
um dos pioneiros no Brasil. Twitter @CesarNetoReal
C Â MA RA ( S P)
Na esteira de como devem ficar as Secretarias do prefeito
Bruno (PDSB), em função de quem vai com Doria pro governo
(SP), cresce naturalmente o nome do GCM e vereador Amauri
(PSC) pra ocupar a Secretaria da Segurança Urbana.
P R E FE I TU RA ( S P )
Com Tuma (PSDB) presidindo a Câmara paulistana, Milton
Leite (DEM ex-PFL) só não será importante Secretário
estadual do ex-prefeito Doria (PSDB) se não quiser. Sua liderança impediu avanço maior do governador França (PSB) na Capital.
A S S E M B LE IA ( S P)
Como fica o tenente (reformado da PM) Nascimento, ex-Secretário Geral no PSC paulista e eleito deputado pelo PSL de
Bolsonaro, assim que assumir o cargo em 15 março 2018. Pela
vivência, poderá ser o 1º líder da maior das bancada ?
GOVERNO (SP)
Deputado federal Rodrigo Garcia (DEM ex-PFL), eleito vice
(na chapa do PSDB de Doria), já coordena a transição com
o governador França (dono paulista do PSB). Ex-deputado e expresidente na ALESP, vai ser decisivo na eleição da Mesa.
CONGRESSO
Após Edir Macedo correr todos os riscos colocando a igreja
Universal, a rede Record (tv) e o PRB à serviço da eleição de
Bolsonaro (PSL ainda nano), a fatura não será pequena. Vem aí
Ministério e Secretaria (SP) com BolsoDoria (PSDB).
P R E S I D Ê N C IA
Pior que Ibope e Datafolha ‘apostarem’ em ’virada’ de Haddad (PT do Lula) na cidade de São Paulo, foi a Vox Populi ‘apostar’ (Brasil) que Bolsonaro (PSL) teria despencado pra 50%,
empatado com Haddad. Assim, nem com ‘Jesus na causa’.
J U S T I ÇA S
Juiz Federal (Paraná) Moro já sinalizava (quando o senador e
candidato Presidencial Alvaro Dias - PODEMOS - citou seu
nome) que talvez aceitasse ir pro Ministério da Justiça ou pro
Supremo. Vai abrir mão de ser ’mito’ na Lava-Jato ?
PA R T I D O S
Donos e sócios preferenciais dos 35 partidos brasileiros (30
com eleitos pra Câmara dos Deputados) já estão em guerra
literal pelas possíveis fusões com os que superaram as cláusulas
de desempenho e seguirão recebendo dinheiro ...
POLÍTICOS
... do Fundo Partidário, além de estrutura (liderança) e participação nas comissões. Acontece que, dependendo de quantos
forem os ‘fundidos’, quem vai abrir mão de se tornar dirigente
(ainda que menor) na sigla que vai abrigá-los ?
H I ST Ó R IA S
Sob a Presidência de Bolsonaro (PSL), o Brasil pode
comandar a América do Sul, a partir das cooperações já acertadas
(com os USA de Trump), enquanto possível potência militar. Na
Economia com BRICS (Russia, India, China e África do Sul).
EDITOR
O Jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, via
liberdades possíveis da coluna (diária) de política (faz 25 anos).
Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia - São Paulo). EMAIL
cesar@cesarneto.com
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O Governo do Estado desenvolve políticas públicas voltadas ao atendimento às demandas da população idosa, que representa 13,19% dos habitantes
do território paulista (cerca de
5,6 milhões de pessoas com 60
anos ou mais), de acordo com
levantamento de 2015 da Fundação Sistema Estadual de Análises de Dados (Seade).
Uma das principais iniciativas para promover o envelhecimento ativo é o Programa SP
Amigo do Idoso, estabelecido
por decreto em maio de 2012 e
que busca estimular ações intersecretariais ligadas à proteção,
educação, saúde e participação
da população idosa, por meio
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
“O envelhecimento acelerado trará vários desafios ao poder público. Trata-se de uma situação inédita na história da humanidade. As pessoas viverão a
velhice com demandas específicas e as respostas devem ser
dadas em relação às particularidades do setor”, avalia Elaine
de Moura, assistente-técnica de
gabinete e especialista, na pasta, em políticas públicas para
pessoas idosas.
O secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Junior, destaca a importância das políticas públicas para o setor.
“Existe uma gama muito grande de serviços voltados à terceira idade. O foco do Governo Paulista é o direito de os
cidadãos envelhecerem com
dignidade”, afirma.
Municípios
Para o atendimento às demandas na área social, o Governo Paulista incentiva o comprometimento dos gestores municipais para a criação de ambientes adequados à população
idosa, por meio do Selo Amigo
do Idoso. A certificação foi cri-

ada de modo a estimular os municípios, entidades públicas e da
sociedade civil a implantarem
ações referenciadas pelo programa.
Vale destacar que a iniciativa é um reconhecimento aos
municípios paulistas, de acordo com as boas práticas públicas voltadas ao setor. Para conquistar os selos Inicial, Intermediário e Pleno, é necessário
cumprir metas (ações obrigatórias) tais como implantar Conselho Municipal do Idoso, atualizar o cadastro de idosos no
CadÚnico e realizar diagnósticos, entre outras.
Ao todo, 641 municípios assinaram Termo de Adesão ao
programa, em que se comprometem a realizar as atitudes previstas. No Estado, são 260 cidades com o Selo Inicial Amigo. Três municípios têm o Selo
Intermediário aprovado.
“As ideias ligadas ao selo
foram reproduzidas em uma estratégia nacional, pois temos um
sistema digital de monitoramento on-line das ações municipais, algo pioneiro no mundo.
O caráter didático é grande e
ajuda a divulgar o conceito de
envelhecimento ativo”, explica
Marly Cortez, secretária-executiva do Programa SP Amigo
do Idoso. “O pioneirismo da
ação é importante, com o trabalho constante de capacitação.
Inclusive, outros países já demonstraram interesse na iniciativa”, acrescenta.
Ao todo, onze Secretarias de
Estado estão envolvidas, além
do Fundo Social de Solidariedade (Fussesp), sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social. As atividades em curso incluem as seguintes ações: Programa VidAtiva e Jogos Regionais do Idoso (Esporte); Melhor Viagem
(Turismo); Centros de Referência do Idoso, Hospitais de Cuidados Continuados e Ambulató-

rios Especializados no Idoso
(Saúde); Projeto Viva Mais:
Praça de Exercício (Fussesp);
Universidade Aberta à Terceira
Idade, Inclusão Digital, cursos
de graduação e pós-graduação
em Gerontologia (Educação).
Participação
Segundo José Resende, diretor da Diretoria Regional de
Assistência e Desenvolvimento Social da Grande SP Leste,
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, responsável pelas ações em dez municípios, a escuta e participação
qualitativa da população idosa
na definição das políticas públicas no setor é fundamental.
“Devemos pensar as estratégias na área para além da construção de equipamentos. A ampliação da rede é necessária e vem
sendo realizada progressivamente, em função do aumento
da demanda”, salienta.
As preocupações com a relação entre idosos e cuidadores,
além das questões sobre a saúde mental dos envolvidos, também se refletem nas ações do
poder público. Exemplos disso
são as criações das unidades do
Centro Dia do Idoso (CDI) e do
Centro de Convivência do Idoso (CCI).
Os 60 CDIs acolhem idosos
semidependentes, com idade
igual ou superior a 60 anos. Vale
ressaltar que a prioridade do
atendimento é para pessoas em
que as famílias não têm condições de dar atenção e cuidado
durante o dia, em razão do estudo ou trabalho. De acordo
com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, os locais oferecem alimentação, atividades de lazer, cultura, sala de
convivência com TV e enfermaria, com capacidade para até 50
pessoas.
“Uma inovação no Brasil é
o CDI, que divide a responsabilidade com a família quanto ao

cuidado com os idosos. A ideia
é que os atendidos passem o dia
no espaço e voltem para casa à
noite”, enfatiza a assistente-técnica de gabinete, Elaine de
Moura.
Além disso, as 58 unidades
já inauguradas dos CCIs promovem a socialização, lazer e atividades das quais os idosos podem participar. Trata-se de um
equipamento de proteção básica de caráter preventivo, que
contribui para o envelhecimento saudável, autônomo e evita a
fragilização de vínculos. Com
capacidade para grupos de até
200 pessoas, o espaço tem programação específica para o público.
“Temos que focar em ações
do poder público nas pessoas
mais vulneráveis, com olhar
para atender nossas velhices
mais frágeis, de modo a promovermos uma cultura para o envelhecimento”, completa Elaine de Moura.
Vila Dignidade
Dentro das ações do SP
Amigo do Idoso, o Programa
Vila Dignidade, i n s t i t u í d o
também por decreto, visa à
construção de equipamento
público constituído de moradias assistidas em pequenas vilas, adequadas a essa
população, incorporando os
preceitos do desenho universal e com áreas de convivência social. A iniciativa
garante acompanhamento
social permanente ao público beneficiado, integrado à
rede de serviços de cada município.
Com 18 pontos em São Paulo, o Vila Dignidade é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria da Habitação,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) e prefeituras dos municípios paulistas.

Prefeitura apresenta proposta do plano
de segurança viária para população
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal
de Mobilidade e Transportes
(SMT), deu início na terça-feira
(30) a uma série de audiências
públicas nas 32 subprefeituras da
cidade para apresentar a proposta
de um novo Plano de Segurança
Viária, chamado de Vida Segura.
Com a adoção desse plano,
que norteará a execução de
políticas públicas para a redução de ocorrências graves e
mortes no trânsito, a SMT calcula que 2.734 vidas serão salvas até 2028.
O programa Vida Segura da
Prefeitura é baseado no Visão
Zero, que parte da premissa de
que nenhuma morte é aceitável
no trânsito. Criado na Suécia em
1997, esse conceito já é usado
como referência para planos de
segurança viária de longo prazo
em cidades como Nova York,
Cidade do México, Bogotá e,
agora, São Paulo.
A proposta do Plano de Segurança Viária que será apresentada prevê o conceito de prote-

ção ao pedestre e ações de melhorias viárias, como sinalização
e fiscalização. O objetivo é a
redução de ocorrências fatais e
com vítimas.
O Vida Segura inclui ações
já em desenvolvimento como os
programas Pedestre Seguro,
Marginal Segura, M’Boi Segura, Celso Garcia Segura, Ruas
Completas, controle da velocidade dos ônibus em 50 km por
hora, Sexta sem Carro e Áreas
Calmas.
As audiências públicas servirão como um canal de diálogo
com a população. Todos os encontros terão espaço para que a
sociedade civil possa contribuir
com sugestões para aprimorar a
segurança viária em sua região.
As audiências vão ser realizadas
à noite, para que a maior parte
dos cidadãos possa participar das
discussões.
Também será apresentado
um panorama das ocorrências,
atropelamentos e mortes de cada
subprefeitura, além de um diagnóstico da cultura e comporta-

mento em relação à segurança na
mobilidade e ações que podem
ser implementadas. A versão final do plano Vida Segura será
concluída apenas após a consolidação das contribuições da população.
As ações foram delineadas
junto a São Paulo Transporte (SPTrans), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o Departamento de Operação do Sistema
Viário (DSV) e o Departamento
de Transportes Públicos (DTP),
além de diversos outros órgãos
e secretarias da administração
pública municipal.
Transparência e conscientização
Com o objetivo de tornar
cada vez mais transparente a divulgação de informações, a SMT
lançou em setembro, durante a
Semana da Mobilidade 2018,
uma nova plataforma para a visualização de dados relacionados a ocorrências de trânsito na
cidade de São Paulo. A ferramenta Vida Segura pode ser acessa-

da
pelo
site https://
vidasegura.prefeitura.sp.gov.br/
plataforma/ e já é utilizada pela
CET para análise de pontos críticos na cidade e para nortear o
planejamento de ações para proteção à vida e redução de ocorrências. As informações sobre as
ocorrências de cada subprefeitura serão apresentadas nas audiências públicas.
“Todas as ações da SMT, inclusive a realização dessas 32
audiências, também refletem na
política de conscientização da
população sobre a importância
de se respeitar as leis de trânsito para que se tenha um ambiente cada vez mais seguro para pedestres, ciclistas, motoristas e
para os demais modais de transporte utilizados na cidade de São
Paulo”, explica o secretário
municipal de Mobilidade e
Transportes, João Octaviano
Machado Neto.
A primeira audiência pública para apresentação da proposta do plano Vida Segura foi na
Subprefeitura de Sapopemba.

Unidades da rede de ensino realizam
matrículas até esta quarta-feira (31)
A Secretaria da Educação do
Estado informa que as escolas
públicas municipais e estaduais recebem, até 31 de outubro, inscrições de novos alunos para 2019. Vale destacar
que o pré-cadastro presencial de adultos, jovens e crianças deve ser feito para quem
está fora da rede.
Por meio dos sistemas integrados e nas unidades da Secretaria do Estado, são oferecidas
classes de Ensino Fundamental

(1º ao 9º ano) e Ensino Médio
(1ª a 3ª série) do regular, integral e Educação para Jovens e
Adultos (EJA).
Ainda de acordo com a
pasta, o processo é realizado
por pais ou responsáveis, no
caso de alunos menores de 18
anos. Além disso, os interessados precisam fornecer informações como o nome
completo do estudante, data
de nascimento, endereço residencial e telefone.

Confirmação
A Secretaria da Educação recomenda, ainda, a apresentação
dos documentos de certidão de
nascimento e do comprovante
de residência. Em dezembro, a
confirmação será divulgada na
mesma unidade onde foi feito o
cadastro.
Frequentam as aulas na rede
estadual paulista cerca de 3,6
milhões de alunos. No caso
desses estudantes, a inscrição
para o próximo ano é automá-

tica e, mediante consulta prévia dos pais, para crianças com
idade mínima de seis anos completos que estão na pré-escola
pública.
É importante frisar que
o Portal da Educação apresenta
a lista de endereços das escolas
da Secretaria do Estado. Na página, o usuário deve clicar na
opção “Localize Escola” e iniciar a busca por Diretoria de
Ensino, município, ciclo escolar ou nome da unidade.

Time do Emprego encerra última semana de
outubro com 229 vagas ofertadas em todo Estado
O Time do Emprego, programa coordenado pela Secretaria
Estadual do Emprego e Relações
do Trabalho (SERT), termina a
última semana de outubro tendo
oferecido 229 vagas para novas
turmas, distribuídas em Cruzeiro, Dracena, Guarulhos, Piracaia,

Santo Anastácio, Sumaré e Taboão da Serra. As vagas são destinadas para pessoas maiores de
16 anos.
A ação visa auxiliar o cidadão na procura de uma recolocação no mercado de trabalho
que tenha compatibilidade com

seus interesses, habilidades e
qualificações profissionais.
Durante os encontros, são
apresentadas, através dos facilitadores, técnicas de direcionamento ao mercado de
trabalho, aperfeiçoamento de
habilidades, produção de

currículos, dicas de comportamento em entrevistas, entre outros assuntos. O diferencial do programa é a ajuda mútua existente entre os
participantes, a troca de experiência e a procura conjunta
por uma oportunidade.

Jornal O DIA SP
São Paulo, quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Economia

Página 3

Jair Bolsonaro vai criar
superministério da Economia
Os ministérios da Agricultura e Meio Ambiente serão fundidos no governo do presidente
eleito Jair Bolsonaro (PSL), assim como as pastas da Fazenda,
do Planejamento e da Indústria
e Comércio - formando este último o superministério da Economia. A decisão foi anunciada
nesta terça-feira (30), após reunião na casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro.
O coordenador de economia
da campanha de Bolsonaro, Paulo Guedes, apontado como futuro ministro da Economia, confirmou a criação do superministério, enquanto o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS),
indicado para Casa Civil, reiterou sobre a fusão do Meio Ambiente com a Agricultura.
Guedes e Onyx conversaram
com os jornalistas após reunião,
onde trataram sobre a formata-

ção do governo e o início dos trabalhos da transição. Nesta quarta-feira (31), Onyx deverá ir a
Brasília para se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu
Padilha, que coordena a equipe
de transição do governo Temer.
Redução de ministérios
Onyx afirmou que o objetivo é reduzir de 29 ministérios
para 15 ou 16. Guedes acrescentou que a junção das pastas é
importante para dar agilidade às
decisões.
“Nós vamos salvar a indústria
brasileira. Está havendo uma desindustrialização há mais de 30
anos. Nós vamos salvar a indústria brasileira, apesar dos industriais brasileiros”, disse Guedes.
Guedes disse que o governo
pretende simplificar e reduzir
drasticamente o número de impostos. “Será uma abertura gra-

dual. E a razão do Ministério da
Indústria e Comércio estar próximo da Economia é para justamente existir uma mesma orientação econômica em tudo isso.
Não adianta a turma da Receita
ir baixando os impostos devagar
e a turma do Ministério da Indústria e Comércio abrir muito
rápido. Isso tudo tem que ser
sincronizado, com uma orientação única.”
Previdência
Ambos confirmaram também que o próprio presidente
eleito que vai conduzir a discussão sobre a reforma da Previdência. “A reforma da Previdência,
quem comanda essa decisão é o
presidente. O professor Paulo
Guedes e toda equipe estão conversando com o presidente, que
vai nos sinalizar”, disse Onyx.
Na segunda-feira (29) Bol-

sonaro, em entrevista a emissoras de televisão, afirmou que
pretende vir a Brasília na próxima semana quando se reunirá
com o presidente Michel Temer
e também pretende agilizar o
debate sobre a reforma da Previdência.
Para Guedes, quanto mais
rápido o processo avançar, melhor. “Do ponto de vista econômico, quanto mais rápido melhor. Nós estamos atrasados,
essa reforma podia ter sido feita lá atrás. Agora, existe um cálculo político”, observou.
Em seguida, o futuro ministro da Economia acrescentou:
“Acho que, na parte econômica,
nós devemos avançar o mais rápido possível. O nosso Onyx,
corretamente, não quer que uma
vitória nas urnas se transforme
em uma confusão no Congresso”. (Agencia Brasil)

Guedes afirma que seria natural
Ilan permanecer no Banco Central
O economista Paulo Guedes,
indicado para o Ministério da
Fazenda, defendeu nesta terçafeira (30) a independência do
Banco Central, com mandato de
presidente não coincidente com
o do presidente da República, e
disse que seria natural que Ilan
Goldfajn permanecesse no cargo, por ter a mesma posição.
Apesar disso, Guedes afirmou
que a continuidade dele no BC
ainda precisaria ser acertada
com o próprio Ilan e com a equipe de governo do presidente
eleito de Jair Bolsonaro.
“Não podemos estar a cada
eleição falando será que ele
[presidente do Banco Central]
fica? Será que ele não fica? Será
que ele muda? Será que ele não
muda? Então, teremos um Banco Central independente”, disse.

Ilan ocupa a presidência do
Banco Central há dois anos, e
Guedes disse que seria “a coisa
mais natural do mundo” que o
governo aprovasse o projeto que
prevê a independência da instituição com o apoio dele e que
ele permanecesse no cargo.
“Isso tem que combinar com
a nossa equipe aqui dentro, tem
que combinar com o Ilan. Estou
dizendo que seria natural”, disse, acrescentando que o convite
dependeria da vontade do atual
presidente do BC. “Não quero
convidar alguém que não tem o
desejo de ficar. A motivação é
fundamental”.
Reunião
Guedes participou de uma
reunião com o núcleo do futuro
governo, no Rio de Janeiro.

Além de Jair Bolsonaro, também chegaram ao local o expresidente do PSL Gustavo
Bebianno e o deputado federal Onyx Lorenzoni, que atua
na articulação politica.
Ao conversar com jornalistas, Paulo Guedes defendeu a aprovação da reforma
da Previdência como prioridade para a economia.
“Previdência é mais importante e mais rápida. Privatização é devagar e ao longo
do tempo”.
O economista comentou
ainda o desempenho do mercado na segunda-feira (29),
que abriu com dólar em queda e a B3 em alta e depois se
inverteu. Para o economista,
a reação foi influenciada por
declarações da equipe polí-

tica do futuro governo.
“Na segunda-feira (29)
houve gente falando que não
tem pressa para fazer reforma da Previdência. Aí o mercado reagiu mal”, disse Paulo Guedes. “É um político falando coisas de economia. É
a mesma coisa que eu sair falando de política. Não dá certo”.
Cotado para o Ministério
da Economia, Paulo Guedes
afirmou que em um eventual
cenário de dólar alto por
conta de uma crise especulativa, o país pode vender reservas e se aproveitar disso
para reduzir sua dívida interna. “Se houver uma crise especulativa, nós não temos
medo nenhum”, disse. (Agencia Brasil)

Desemprego cai para 11,9%
e tem a menor taxa do ano
A taxa de desemprego ficou
em 11,9% no terceiro trimestre
deste ano. O índice, medido pela
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios – Contínua
(Pnad-C), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), é inferior aos 12,4%
registrados no segundo trimestre deste ano e no terceiro trimestre do ano passado.
A população desocupada ficou em 12,5 milhões, ou seja,
3,7% a menos do que no segundo trimestre deste ano e 3,6% a
menos do que no terceiro trimestre de 2017.

Já a população ocupada somou 92,6 milhões de pessoas,
um aumento de 1,5% tanto em
relação ao segundo trimestre
deste ano quanto em relação ao
terceiro trimestre de 2017.
A Pnad-C também avaliou
neste trimestre a taxa de subutilização da força de trabalho, que
é o percentual de pessoas desocupadas, que trabalham por menos horas do que poderiam ou
que estão na força de trabalho
potencial.
Comparação numérica
A taxa ficou em 24,4% no

terceiro trimestre deste ano,
abaixo do 24,6% do trimestre
anterior e relativamente estável
em relação ao 23,9% do terceiro trimestre do ano passado.
A população subutilizada somou 27,3 milhões de pessoas,
estável em relação ao trimestre
anterior, mas 2,1% superior ao
terceiro trimestre de 2017.
O número de pessoas desalentad a s ( a q u e l a s q u e n ã o
procuram emprego porque
acham que não vão conseguir) ficou em 4,8 milhões,
estável em relação ao trimestre anterior e 12,6% aci-

ma do mesmo trimestre de
2017 (4,2 milhões).
Já a taxa de desalentados entre o total da força de trabalho
foi de 4,3%, relativamente estável em relação ao segundo trimestre deste ano (4,4%) e acima dos 3,9% do terceiro trimestre do ano passado.
O rendimento médio real
habitual dos trabalhadores no
terceiro trimestre ficou em R$
2.222, estável em ambas as comparações. Também manteve estabilidade a massa de rendimento real habitual (R$ 200,7 bilhões). (Agencia Brasil)

Supermercados preveem alta de 10%
nas vendas de produtos natalinos
Um levantamento feito pela
Associação Brasileira de Supermercados (Abras) junto a 102
empresas do setor indicam melhora na estimativa de vendas de
produtos natalinos em 2018, na
comparação com o ano anterior. Os dados do Departamento de
Economia da Abras indicam que
as vendas desses produtos do
devem crescer 10,27% neste
ano, ante uma projeção de
8,34%, em 2017. As consultas
foram feitas entre 4 de setembro e 5 de outubro.
Na avaliação do presidente
da Abras, João Sanzovo Neto, os
empresários estão mais otimistas quanto à possibilidade de aumento do consumo nessa época, com base na leve recuperação do emprego e do poder aquisitivo diante de uma inflação
mais controlada.
A maioria dos supermercadistas (66%), no entanto, manteve o mesmo nível de encomendas do ano passado. Apenas
18% apostaram em vendas superiores às de 2017. Pela projeção,
entre os itens que deverão ser
mais procurados estão o vinho
importado e o panetone, seguidos de refrigerante, carne bovi-

na, cerveja e frango congelado.
Para promover o escoamento
dos produtos, várias lojas trabalham com estratégias como degustação, promoção e brindes.
Ainda de acordo com as expectativas, as frutas nacionais
deverão ter uma saída 11,38%
maior do que no Natal do ano
anterior e também acima do estimado em relação às frutas secas (9,7%). No segmento de carnes, espera-se alta de 11,91%. Já
para pescados, as vendas de peixes frescos devem aumentar
11,25%; de pescado congelado,
9,1%; e do bacalhau 8,85%.
O setor também acredita que,
em 2018, a procura por produtos importados deve ter um incremento de 6,92%, ante uma
estimativa de 5,83%, no ano passado. Como o dólar em alta,
principalmente, no período préeleitoral, as projeções indicam
preços mais elevados para itens
importados. Na média, o consumidor deverá pagar 10% mais
por esses produtos.
Fora da lista de alimentos, as
previsões mostram alta de 10%
nos eletrônicos e de 8,27% nos
brinquedos.
De acordo com a sondagem

da Abras, houve aumento na proporção de empresários com intenção de contratar empregados
temporários nas funções de operador de caixa, repositor, empacotador e entregador. Do total
entrevistado, 33% disseram que
vão ampliar esses postos de trabalho ante 23%, em 2017. A estimativa é de que sejam abertas
entre 11 mil e 14 mil vagas.
Índice Nacional de Vendas
As informações foram divulgadas na manhã dessa terça-feira, durante o anúncio do Índice
Nacional de Vendas da Abras, que
aumentou de 1,92%, de janeiro
a setembro, já descontado no
cálculo o impacto inflacionário
com base no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), medido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O presidente da entidade,
João Sanvoso Neto, informou
que o ritmo de crescimento está
abaixo do esperado. Mesmo assim, ele manteve a meta de alta
de 2,53%, taxa que havia sido
revisada para baixo, em julho último. No começo do ano a estimativa era de 3%.

O empresário justificou que
o setor foi muito afetado pela
greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio deste ano, e o impacto dessa paralisação deverá se
refletir no desempenho anual.
“Estamos com um crescimento
estável e acreditamos ficar próximo dessa meta. Com parte do
PIB [Produto Interno Bruto] retido pela greve dos caminhoneiros, o nosso setor sofreu um
impacto”.
O executivo também comentou que o reajuste de preços
estão em níveis compatíveis
com a inflação oficial. A pesquisa mostra que, em setembro, os 35 produtos que compõe a cesta da Abras oscilaram
em média 0,39% na comparação com o mês anterior e
3,07% na comparação com
setembro de 2017.
Entre as maiores quedas estão: cebola (-24%); sabão em
pó (-17,48%); farinha de mandioca (-5,7%) e batata (3,29%). Já as maiores altas foram observados em: arroz
(+4,39%); frango congelado
(+3,64%): queijo prato
(+3,44%) e margarina cremosa (+2,97%). (Agencia Brasil)

Dólar cai a R$ 3,69;
Bovespa tem
alta de 3,69%
A cotação da moeda norteamericana encerrou nesta terça-feira (30) em baixa de
0,42%, cotada a R$ 3,6913
para venda. O Banco Central
manteve os leilões de swaps
cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro) tradicionais, sem efetuar
nenhuma oferta extraordinária
de dólar.
O índice B3, da Bolsa de

Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão em
alta de 3,69 %, com 86.885
pontos. Os papéis das principais companhias seguiram
a tendência de valorização
com Petrobras encerrando
em alta de 5,60%, Itaú sub i n d o 3 , 7 4 % , Va l e c o m
mais 1,69% e Bradesco
com alta de 4,25%. (Agencia Brasil)

Inflação do aluguel é
de 10,79% em 12 meses
O Índice Geral de PreçosMercado (IGP-M), usado no
reajuste dos contratos de aluguel, acumula 10,79% em 12
meses, segundo dados de outubro. Em outubro do ano passado, a taxa em 12 meses era
de apenas 1,41%.
Os dados foram divulgados
nesta terça-feira (30), no Rio de
Janeiro, pela Fundação Getulio
Vargas (FGV).
Considerando-se apenas outubro deste ano, a taxa ficou em
0,89%, inferior ao 1,52% de
setembro.

A queda foi puxada pelos preços no atacado, medidos pelo
Índice de Preços ao Produtor
Amplo, que anotou uma taxa de
1,11% em outubro, bem abaixo
dos 2,24% de setembro.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo,
teve um aumento da taxa, ao
passar de 0,28% em setembro
para 0,51% em outubro. O
mesmo aconteceu com o Índice Nacional de Custo da Construção, cuja taxa de inflação
subiu de 0,17% para 0,33%.
(Agencia Brasil)

Confiança dos
empresários cresce
0,9 ponto em outubro,
diz FGV
O Índice de Confiança Empresarial (ICE), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV),
subiu 0,9 ponto em outubro e
chegou a 90,7 pontos, em uma
escala de zero a 200 pontos. O
indicador é calculado com base
em entrevistas com empresários da indústria, comércio, serviços e construção civil.
O Índice de Situação Atual,
que mede a confiança no mo-

mento presente, caiu 0,3 ponto,
para 87,6 pontos, mas o Índice
de Expectativas, que mede a confiança no futuro, avançou 0,4
ponto, para 96,6 pontos.
Entre os setores, houve recuo da confiança apenas entre os
empresários da indústria (2 pontos). Os empresários do comércio foram os que apresentaram
maior crescimento da confiança: 3,8 pontos. (Agencia Brasil)

Petrobras reduz em
6,2% preço da
gasolina nas refinarias
A Petrobras anunciou nesta
terça-feira (30), no Rio de Janeiro, a redução de 6,2% no preço da gasolina.
O litro do combustível passará a ser negociado a R$ 1,8623 nas
refinarias da estatal a partir desta
quarta-feira (31), 12 centavos a
menos do que o preço atual.
No mês, a gasolina teve uma
queda de preço acumulada de

15,96%, já que, em 30 de setembro, o litro do combustível era negociado a R$ 2,2159, ou seja, 35
centavos a mais do que o preço que
será aplicado a partir desta quarta-feira.
Nesta terça-feira, o óleo diesel já sofreu uma redução de
preço de 10,07% e passou a ser
vendido a R$ 2,1228 por litro.
(Agencia Brasil)

Vendas de
supermercados sobem
1,92% em todo o país
As vendas nos supermercados de todo o país aumentaram
1,92% de janeiro a setembro
sobre igual período de 2017.
É o que diz balanço divulgado na terça-feira (30), em São
Paulo, pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
O presidente da entidade,
João Sanzovo Neto, disse, no
entanto, que o movimento
está abaixo do esperado, levando em consideração a es-

timativa de fechar o ano com
alta de 2,53%.
O preço da cesta básica dos
produtos pesquisados subiu 0,
39%, passando de R$ 458,53
para R$ 460,29.
As maiores elevações atingiram o arroz, frango congelado,
queijo prato e margarina cremosa. Já as maiores baixas afetaram
os preços da cebola, sabão em
pó, farinha de mandioca e batata. (Agencia Brasil)
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Congresso espera sinalização de
Bolsonaro sobre reforma da Previdência
NOVO PRESIDENTE. Jair Messias Bolsonaro é eleito para
ser o novo presidente do Brasil de 2019 à 2022. Entre tudo que
foi falado, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias
Toffoli escreveu: “... proponho a celebração de um grande pacto
que envolva os três Poderes da República, com a participação da
sociedade civil, adotando-se o diálogo e a ação coordenada como
meios de pensar e agir a respeito do futuro da Nação naquilo que
é essencial para seu equilíbrio. O Brasil tem de retomar o caminho do desenvolvimento, voltar a crescer, gerar empregos, recobrar a confiança dos investidores, retomar o equilíbrio fiscal e
criar condições para atender às necessidades básicas da população”.
LEITE ORGÂNICO. O processo de produção de leite orgânico
reuniu várias pessoas interessadas. 40 participantes do curso de
Pecuária Leiteira Orgânica que terminou sábado, dia 27 de outubro. O quinto e último módulo do curso aconteceu na Embrapa
Pecuária Sudeste (São Carlos-SP) com visitas a duas propriedades do município. O primeiro módulo aconteceu em junho e nos
meses seguintes os inscritos se reuniram no interior paulista.
Dois módulos aconteceram na fazenda Nata da Serra, em Serra
Negra (SP), uma das realizadoras da capacitação, junto com a
Embrapa Pecuária Sudeste e a SIN (Secretaria de Inovação e Negócios).
MONITORAMENTO. Várias instituições governamentais e
da sociedade civil estão desenvolvendo programas de monitoramento da cobertura vegetal e uso da terra no Brasil. Os mapeamentos de diversos biomas são fundamentais para melhor compreensão da dinâmica de ocupação e uso da terra, criação de estratégias de preservação e de políticas públicas, visando à sustentabilidade.
OVOS. Várias instituições governamentais e da sociedade
civil estão desenvolvendo programas de monitoramento da cobertura vegetal e uso da terra no Brasil. Os mapeamentos de diversos biomas são fundamentais para melhor compreensão da
dinâmica de ocupação e uso da terra, criação de estratégias de
preservação e de políticas públicas, visando à sustentabilidade.
CACAU. Em discurso no Partnership Meeting 2018, o encontro anual da World Cocoa Foundation (WCF), a Fundação
Mundial do Cacau, em São Paulo, o ministro Blairo Maggi (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), estimou aumento da produção brasileira de cacau em 50% nos próximos 5 anos, atingindo
300 mil toneladas anuais, e aumento de 100% na produção de
amêndoas em dez anos.
LARANJA. Pesquisadores do Cepea afirmam que as precipitações registradas neste mês têm amenizado o cenário de escassez de laranja no estado de São Paulo. As precipitações têm
sido positivas ao desenvolvimento de lima ácida tahiti. Neste
cenário, a oferta da variedade já está se elevando no estado de
São Paulo, mas apenas para frutas miúdas. Conforme produtores,
um maior volume de tahiti graúda deve chegar ao mercado paulista na primeira quinzena de novembro.
AFRICA. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento
(Conab) especialistas nas áreas de armazenagem, política agrícola e agricultura familiar estão, a partir da segunda-feira (29)
até o próximo dia 2 de novembro, na capital de Gana, Acra, para
elaborar um diagnóstico sobre a agricultura local. Em seguida à
avaliação da realidade da política agrícola do país africano, que
será feita em parceria com a empresa ganense National Food
Buffer Stock.
ARGENTINA. Estimativas de jornais argentinos indicam que as
exportações de trigo para o ano comercial de 2018/2019 devem
fechar em 13,6 milhões de toneladas, ou seja, 600 mil toneladas
do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA) havia previsto anteriormente em um de seus relatórios.
Além disso, os periódicos concordam com a estimativa oficial
de produção de trigo do USDA de 19,5 milhões de toneladas.
PESTICIDAS. A UIPP – Union des Industries de la Protection
des Plantes -, entidade sediada na França, destinou a quantia de
10 mil euros (cerca de R$ 50 mil), a fundo perdido, para subsidiar a fase inicial de uma pesquisa liderada pelo laboratório de novas tecnologias do programa IAC-Quepia. Instalado na cidade de
Jundiaí, o centro de estudos desenvolve uma metodologia que
investiga a proporção de resíduos de agroquímicos retida em vestimentas empregadas por trabalhadores rurais nas pulverizações
agrícolas.
EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos morando no exterior; na República Oriental do Uruguai, República
do Paraguai e República Argentina. Em 2013 se interessou pelo
setor do agronegócio, onde agora tem esta coluna semanal de
noticias do agronegócio em geral. Também é o autor do quadrinho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agrocartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Embrapa, Cepea, Mapa,
Conab, Agrolink)

No primeiro dia de atividades no Congresso após a eleição
de Jair Bolsonaro (PSL) para a
Presidência da República, os
presidentes da Câmara e do Senado disseram que caberá ao futuro Chefe do Executivo uma
sinalização sobre votar ainda
este ano a reforma da Previdência. Paralisada na Câmara desde
fevereiro, quando o presidente
Michel Temer decretou intervenção na segurança pública do
Rio de Janeiro, a proposta pode
ser votada da forma como está
ou ser alterada para incluir pontos defendidos pela futura equipe econômica.
Segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), “quem tem condições” de iniciar o debate sobre
o assunto é o próprio presidente eleito. “Falar quando vai ser
votada seria precipitação. Esse
é um assunto tão importante que

não deve gerar expectativa equivocada. Não sei ainda se tem clima na Casa”, afirmou, ao chegar
no Congresso Nacional. O parlamentar, que evitou responder
se vai concorrer à reeleição para
o comando da Câmara, disse que
está à disposição da nova equipe, como parlamentar e cidadão,
para ajudar no assunto.
“Eu acho que é urgente. Entre o que eu acho [e as condições
para se colocar em votação], há
uma distância. Precipitado é
votar qualquer coisa sem voto.
Tem que ter paciência”, disse,
informando que ainda não tem
nenhum encontro marcado para
discutir o assunto com Jair
Bolsonaro ou com a equipe de
transição entre o governo atual
e o que se inicia em janeiro próximo.
Tramitação no Senado
Já o presidente do Senado,

Eunício Oliveira, lembrou que a
tramitação de uma proposta de
emenda à Constituição não é
simples. Como o decreto de intervenção no Rio impede a votação de mudanças constitucionais, seria necessário que o presidente Michel Temer suspendesse o ato. Além disso, o texto
precisa ser aprovado em dois
turnos no plenário da Câmara
para só então ser apreciada pelos senadores.
“Ela [a proposta] terá que ser
encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça para emitir um parecer. Depois, ela
vem para o plenário do Senado, onde se abre prazo de cinco sessões deliberativas [para
o recebimento de emendas].
Se não tiver emendas, e é difícil uma matéria dessa natureza não ter emenda, ela vai
para voto em primeiro turno.
E depois abre-se novamente

prazo para votar em segundo
turno”, detalhou.
Evitando dizer claramente
que não há tempo hábil para a
votação ainda neste ano, faltando pouco mais de um mês para a
conclusão dos trabalhos legislativos, Eunício disse que vai colocar todas as matérias em votação até o último dia do mandato. “Não sei [se há tempo hábil]
O presidente eleito poderá convocar o Congresso em janeiro
[de forma extraordinária] se assim o desejar. Não depende de
mim isso”, respondeu.
Sobre projetos polêmicos
que foram defendidos durante a
campanha do presidente eleito,
como a flexibilização do Estatuto do Desarmamento, Eunício
Oliveira disse que o plenário tem
o poder para aprová-los ou não,
seguindo o “processo natural do
regime democrático”, como
sempre foi. (Agencia Brasil)

CNM quer discutir pacto
federativo com próximo governo
A Confederação Nacional de
Municípios (CNM) quer dialogar com o futuro governo sobre a situação do pacto federativo e outros assuntos que impactam nas contas das prefeituras. Entre as reivindicações
dos municípios, está a liberação de recursos para dar andamento a obras paradas.
Segundo o presidente da entidade, Glademir Aroldi, a União
deve aos municípios cerca de R$
35 bilhões, referentes ao chamado “Restos a Pagar”, sendo
que 80% dos pagamentos pendentes são de obras paralisadas.
“Não é uma cobrança, eu estou
querendo discutir com o governo para encontrar uma alternativa, talvez não iniciar novas obras
sem concluir as obras que foram
iniciadas”, disse Aroldi.
O presidente da CNM disse
que um dos gargalos são as obras
de creches que em muitas cidades foram iniciadas e não finalizadas. A entidade já entregou a

situação destas unidades para o
Tribunal de Contas da União e os
tribunais dos estados.
“Obra paralisada foi um recurso investido e como a obra
paralisou, não conseguiram concluir. Quem está sofrendo com
isso é a população brasileira, é
sinônimo de desperdício de dinheiro público”, disse Aroldi.
Pacto federativo
A entidade destaca que o
maior interesse do movimento
municipalista neste momento é
a regulamentação do pacto federativo, que expressa as competências e obrigações de cada ente
da federação. A CNM também
quer discutir a questão dos recursos necessários para cumprir
as obrigações municipais.
A entidade sugere ao novo
gestor que adote o modelo “fundo a fundo”, em que os recursos são depositados diretamente para a prefeitura, sem a
intermediação de ministérios

ou outras instituições do governo. O objetivo é flexibilizar
e dar agilidade ao processo de
aplicação dos recursos. Aroldi
adiantou que a equipe de Bolsonaro se mostrou favorável a
esta mudança.
“Nós precisamos discutir a
federação como um todo e acho
que a Confederação tem muito
a contribuir com o futuro governo. E deste espaço de diálogo
que precisamos ter para discutir
todos os assuntos”.
Na área da educação, a preocupação da CNM é com relação
à continuidade do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A política, que
conta com uma parte de recursos da União, foi implementada em 2007 e vence em 2020.
Em muitos municípios, o fundo é a principal fonte de recursos para manter os serviços de
educação, principalmente para

pagamento de pessoal.
Saúde
Na área da saúde, o desafio é
colocar em funcionamento várias unidades de pronto atendimento (UPAs). Aroldi explica
que a abertura deste tipo de
equipamento da saúde depende
de critérios, como manter médico 24 horas, que em muitos
casos o município não consegue custear sem apoio do estado ou da União.
Durante a campanha eleitoral, a CNM se reuniu com a assessoria de Jair Bolsonaro para
apresentar as principais demandas dos municípios. Desde o primeiro turno, foram feitos cinco
encontros com os assessores de
Bolsonaro. As sugestões também
foram apresentadas à campanha
de Fernando Haddad (PT). A expectativa é que a confederação
volte a se reunir com a equipe do
presidente eleito na próxima semana. (Agencia Brasil)

Renda do setor de máquinas
e equipamentos acumula alta
de 7,4% em 2018
A receita do setor fabricante
de máquinas e equipamentos em
setembro foi de R$ 7,08 bilhões,
crescimento de 13,4% na comparação com o mesmo mês em
2017. Houve queda de 4,1% em
relação a agosto. No acumulado
do ano, foi registrado alta de
7,4% sobre o ano passado. Os
dados foram divulgados na terça-feira (30) pela Associação
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) na
capital paulista.
A exportação teve receita de
US$ 736,60 milhões, queda de
9,4% em setembro ante o mesmo mês no ano passado e retração de 24,7% sobre agosto. O
acumulado desde o início do ano

teve alta de 10,9% em relação
ao mesmo período de 2017. A
importação registrou US$ 1,13
bilhão, queda de 3,1% em relação a setembro de 2017 e redução de 12,6% em relação a agosto. No acumulado do ano, houve
alta de 15,6%.
O número de empregados no
setor foi de 301,4 mil pessoas
no final do mês de setembro, alta
de 3,6% sobre o mesmo mês em
2017. Na comparação com agosto, foi registrada elevação de
0,5%, a nona alta consecutiva.
No acumulado do ano, o setor
ampliou em 12 mil o número de
funcionários.
Segundo a entidade, a valorização cambial e o aumento das

exportações durante o ano contribuíram com a melhora da receita. A projeção da Abimaq é de
queda nas vendas no último trimestre do ano, o que não deve
interferir na expectativa de 7%
de aumento nas vendas até o final do ano.
João Carlos Marchesan, presidente da Abimaq, disse que a
entidade está otimista e esperançosa com as primeiras notícias
ligadas ao novo presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ele citou a
reforma da Previdência, a privatização de estatais, a desoneração de impostos sobre a folha de
pagamento, o ajuste fiscal e a
redução sustentável dos juros.
“Temos que reindustrializar o

país, fazê-lo voltar a crescer”,
declarou.
Marchesan informou que representantes da Abimaq se reúnem nesta qua rta-feira (31)
em Brasília com o futuro
ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni. Em reuniões no
período de campanha realizadas com Bolsonaro, já foram encaminhadas demandas
sobre a importância da indústria para a retomada do
crescimento. Os empresários disseram que ouviram do
futuro presidente que o governo não atrapalhará a indústria e que a exportação se
dará com maior valor agregado.
(Agencia Brasil)

Fachin nega pedido para suspender
ação penal de Lula em caso Odebrecht
O ministro Edson Fachin,
relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF),
negou uma liminar (decisão
provisória) pedida pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para que fosse suspensa
uma das ações penais em que
o ex-presidente é acusado
pelo suposto recebimento de
propina da empresa Odebrecht. O caso está sob responsabilidade do juiz Sergio
Moro, da 13ª Vara Federal de
Curitiba.
No pedido, os advogados
de Lula argumentaram que
uma decisão do Comitê de
Direitos Humanos da Organi-

zação das Nações Unidas
(ONU) recomendou que o
Brasil não pratique nenhum
ato que embarace a conclusão
do processo aberto no órgão
internacional sobre suposta
irregularidades cometidas
por Moro contra o ex-presidente.
Para a defesa de Lula, Moro
não poderia dar andamento a
mais uma ação penal contra o
ex-presidente ao mesmo tempo em que tem sua imparcialidade julgada na ONU.
Na decisão assinada na
segunda-feira (29), Fachin
entendeu que a recomendação
do órgão multilateral não se

aplica ao caso. O ministro
escreveu que “quanto às alegações atinentes ao comitê
da ONU, como citado, a matéria não se enfeixa em exame preambular atinente ao
campo especificamente da
seara penal”.
Em setembro, o plenário
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), considerou, por 6
a 1, que uma outra recomendação da ONU, para que fosse garantidos os direitos políticos de Lula, não vincularia a Justiça Eleitoral brasileira e julgou o ex-presidente inelegível pela Lei da Ficha Limpa. Também ministro

do TSE, Fachin foi o único a
votar na ocasião de modo favorável ao ex-presidente.
Lula está preso desde 7 de
abril na Superintendência da
Polícia Federal em Curitiba,
onde cumpre a pena de 12
anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no
caso do tríplex no Guarujá
(SP). A condenação foi confirmada pela segunda instância da Justiça Federal, o que
levou o TSE a enquadrar o expresidente na Lei da Ficha
Limpa. Ele recorre às instâncias superiores contra a condenação. (Agencia Brasil)
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PGR pede liminar contra lei que
restringe perícia de estupro em menor
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) no
Supremo Tribunal Federal
(STF) contra trecho de uma lei
do Rio de Janeiro, sancionada
em junho, que proíbe peritos
do sexo masculino de realizar
perícia em menores vítimas de
violência sexual.
A lei estadual 8.008 prevê,
em de seus incisos, que toda
menor vítima de violência sexual “deverá ser obrigatoria-

mente examinada por legista
mulher”. Para a PGR, a norma
dificulta ou até mesmo impossibilita a coleta de provas, uma
vez que os vestígios do crime
não se perpetuam no tempo e
o Rio de Janeiro não possui em
seus quadros mulheres em número o bastante para realizar o
serviço.
“Se o estado não possui quadro de pessoal suficiente para
obrigar que o exame em vítima do sexo feminino menor de
idade seja realizado por perito

legista mulher, a lei acaba fazendo com que a vítima deva
percorrer a cidade atrás de tal
profissional, retardando a realização da prova pericial ou
mesmo prejudicando-a, caso
não encontre tal funcionária pública”, es creveu Raquel Dodge.
Ela citou caso em que um
perito de sexo masculino se
recusou por escrito a realizar
perícia em uma menor de 11
anos que fora violentada pelo
padrasto, segundo a mãe. “Não
bastasse a crueldade do crime

e o constrangimento que enfrentam ao revelar o abuso sofrido, as crianças e os adolescentes do sexo feminino, no
estado do Rio de Janeiro, não
estão, por muitas vezes, obtendo o apoio o poder público
para a coleta da prova de estupro”, afirmou.
Raquel Dodge pediu ao STF
que conceda uma liminar suspendendo de imediato a vigência
desse trecho da lei, até que o plenário do Supremo analise o mérito da questão. (Agencia Brasil)

MP aciona deputada que criou
canal para denunciar professores
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) entrou nesta terça-feira (30) com ação na
Justiça contra a deputada estadual eleita Ana Caroline Campagnolo (PSL). que divulgou nas
redes sociais um comunicado
pedindo que estudantes catarineneses gravem e denunciem manifestações político-partidárias
dos professores). A deputada
criou um canal para receber as
denúncias.
Na ação, o promotor de Justiça Davi do Espírito Santo, titular da 25ª Promotoria de Justiça de Florianópolis, requereu,
entre outras medidas, que a juíza
da Vara da Infância e Juventude da
comarca da capital obrigue, de
modo urgente, a deputada eleita
abster-se de manter qualquer modalidade de serviço formal ou informal de controle ideológico
das atividades dos professores e

alunos das escolas públicas e
privadas do sistema de ensino do
estado e dos municípios.
Foi feito também pedido de
tutela antecipada para expedição
de ordem judicial para que as
publicações feitas por Ana Caroline sejam retiradas da rede e
que o número do telefone celular indicado para recebimento de
denúncias seja bloqueado.
O promotor de Justiça pediu
ainda a condenação da deputada
eleita por danos morais coletivos. O valor deverá ser calculado com base no número de seguidores no Facebook, devido ao
potencial de compartilhamento
de cada seguidor. Segundo o
MP, Ana Caroline tem aproximadamente 71.515 seguidores. O
valor seria multiplicado por R$
1 mil. O montante final deverá
ser destinado ao Fundo para Infância e Adolescência.

De acordo com Espírito Santo, serviços de recebimento de
denúncia somente podem ser
realizados no âmbito do Poder
Público, nunca por particulares.
Ele disse que denúncias de faltas disciplinares de professores
devem ser encaminhadas às secretarias de Educação, que deverão apurá-las na forma da lei,
respeitados os direitos à ampla
defesa e ao devido processo legal, sem prejuízo de outras providências extrajudiciais e judiciais cabíveis.
Recomendação do MPF
O Ministério Público Federal em Chapecó (SC) recomendou às instituições de ensino
superior da região e gerências
regionais de Educação que se
abstenham de qualquer atuação
ou sanção arbitrária e, mesmo,
que impeçam qualquer forma de

assédio moral a professores, por
parte de estudantes, parentes ou
responsáveis pelos alunos.
Na recomendação, divulgada
na segunda-feira (29), o MPF
considera ainda a conduta da deputada que, “além de configurar
flagrante censura prévia e provável assédio moral em relação
a todos os professores do estado de Santa Catarina – das instituições públicas e privadas de
ensino, não apenas da educação
básica e do ensino médio, mas
também do ensino superior –
afronta claramente a liberdade e
a pluralidade de ensino”.
A recomendação foi feita a
instituições de ensino, e as gerências regionais terão prazo de
10 dias para informar se acatam
a recomendação, apresentando,
em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos.
(Agencia Brasil)

STF mantém envio de inquérito de
deputado goiano à primeira instância
Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) decidiu nesta
terça-feira (30) manter a decisão individual do ministro
Edson Fachin que enviou à
Justiça Federal em Goiás inquérito contra o deputado fe-

deral Sandes Júnior (PP-GO).
A defesa do parlamentar recorreu ao colegiado para tentar
reverter a decisão por entender
que Júnior deve responder às
acusações no Supremo.
De acordo com o Ministério
Público Federal (MPF), o depu-

tado é investigado pela suposta
relação com o empresário de
jogos de azar Carlos Augusto de
Almeida Ramos, conhecido
como Carlinhos Cachoeira.
Na decisão na qual determinou o envio do caso para a primeira instância, Fachin entendeu

que os fatos teriam ocorrido em
2009 e não teriam ligação com
o mandato do parlamentar. Dessa forma, conforme decisão da
Corte que restringiu o foro privilegiado, a questão não pode
mais ser julgada pelo STF.
(Agencia Brasil)

Resolução caracteriza crueldade,
abuso e maus-tratos contra animais
Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária
publicada nesta terça-feira (30)
no Diário Oficial da União define e caracteriza o que é considerado crueldade, abuso e maustratos contra animais vertebrados. A publicação dispõe ainda
sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas diante
da constatação desse tipo de
caso.
O texto define como maustratos atos e omissões que provoquem dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Já crueldade se refere a submeter o
animal a maus-tratos de forma
intencional e/ou continuada. Por
fim, abuso diz respeito a qualquer ato intencional que implique o uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado e incorreto de animais, causando
prejuízos de ordem física ou psi-

cológica, incluindo atos caracterizados como abuso sexual.
“Pela primeira vez, uma norma brasileira traz conceitos claros e diferencia práticas de
maus-tratos, de crueldade e de
abuso. O objetivo é fortalecer a
segurança jurídica, auxiliar os
profissionais que atuam em perícias médico-veterinárias, bem
como servir de referência tecnico-científica para decisões
judiciais relacionadas aos maustratos praticados contra animais”, informou o conselho, por
meio de nota.
Maus-tratos
A resolução lista 29 itens
considerados maus-tratos – entre eles, o abandono de animais
e “deixar o tutor ou responsável
de buscar assistência médicoveterinária quando necessária”.
Segundo o conselho, o médico-

veterinário deve prevenir práticas de abandono de animais por
meio de orientação para a guarda responsável.
Também são considerados
maus-tratos manter animais em
número acima da capacidade de
provimento de cuidados para assegurar boas condições de saúde e de bem-estar animal, exceto em situações transitórias de
transporte e comercialização, e
submeter o animal a atividades
excessivas por coerção ou esforço físico por mais de quatro
horas, sem descanso, água ou
alimento.
Nesse mesmo rol, está contemplada ainda a alimentação
forçada, técnica utilizada, por
exemplo, para provocar a degeneração gordurosa do fígado de
patos e gansos, por exemplo,
para a produção de foie-gras. A
partir de agora, com a resolução,

a prática é considerada maus-tratos, exceto quando para fins de
tratamento prescrito por médico-veterinário.
Denúncia
Ainda de acordo com a publicação, o profissional que
constatar ou suspeitar de prática de crueldade, abuso ou maustratos contra animais deve registrar o achado em prontuário médico, indicando responsável, local, data, fatos e situações, finalizando com assinatura, carimbo
e data do documento.
Além disso, o profissional
deve enviar o relatório médico
ao conselho regional de medicina veterinária de sua circunscrição, por qualquer meio físico ou eletrônico, para registro
temporal, podendo o órgão enviar o documento às autoridades
competentes. (Agencia Brasil)

Mudanças no Estatuto do
Desarmamento podem voltar
à pauta da Câmara
Na volta das atividades parlamentares após o segundo
turno das eleições, possíveis
mudanças no Estatuto do Desarmamento, uma das propostas do presidente eleito Jair
Bolsonaro (PSL), podem voltar à pauta da Câmara dos Deputados ainda neste ano.
O coordenador da Frente
Parlamentar da Segurança Pública, deputado Alberto Fraga
(DEM-DF), disse na terça-feira (30) que as alterações no
estatuto, em vigor desde

2003, podem ser analisadas
ainda em novembro. Segundo
ele, não há chance de revogação da lei.
O estatuto prevê que a pessoa declare a efetiva necessidade da arma, mas este requisito será suprimido. “Por ser muito subjetivo, estamos suprimindo do texto do estatuto o requisito que diz que precisa comprovar necessidade para o uso
da arma”, disse Fraga.
Segundo o deputado, os
outros requisitos para a posse

e porte de arma deverão ser
mantidos, como a exigência de
não ter antecedentes criminais, comprovação de curso de
tiro e exame psicotécnico e
ter, no mínimo, 25 anos de idade para a compra de armas. Na
segunda-feira, no entanto, em
entrevista a emissora Record,
Jair Bolsonaro falou em diminuir a idade mínima para compra de arma para 21 anos.
A tramitação da votação
em plenário ainda pode ter alterações com a apresentação

de substitutivos. Fraga informou que irá apresentar emenda para o que chamou de “porte
rural”. “Para o morador do campo ter direito de portar uma
arma nos limites da sua propriedade. Saiu dos limites, é porte
ilegal de armas”, disse.
O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já sinalizou que o debate sobre o
projeto que flexibiliza o estatuto pode ser levado a plenário ainda este ano. (Agencia
Brasil)

SBP pede investigação sobre
abusos contra crianças
durante as eleições
A Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) apresentou
nesta terça-feira (30) uma denúncia sobre a exploração de
crianças em vídeos que circularam nas redes sociais e grupos de WhatsApp durante a campanha eleitoral deste ano. A solicitação da entidade para apurar os abusos praticados contra
crianças nas eleições foi entregue à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para a PF, a SBP pediu que
se abra investigação para identificar e punir os responsáveis
pela produção e distribuição
massiva dos vídeos. Ao Ministério Público, os pediatras pedem
que a demanda seja encaminhada
ao Poder Judiciário. Ao TSE, a
solicitação é para que sejam criadas regras explícitas que impeçam novas ocorrências como essas nas próximas eleições.
A SBP explica que a exposição de pessoas de 0 a 19 anos
nos vídeos é análoga aos casos
de exploração sexual ou de trabalho e fere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Segundo a Sociedade, os pais
ou responsáveis pelas crianças
devem ser responsabilizados.
Vídeo
Um dos vídeos citados pela

SBP é o que apresenta crianças repetindo, a mando de adultos, “declarações e textos incompatíveis com suas idades e
graus de desenvolvimento intelectual e cognitivo”. A entidade também usa o exemplo de
imagens em que crianças aparecem segurando armas.
“Ao usar meninos e meninas em propagandas com o objetivo de influenciar o voto dos
eleitores, os autores dos vídeos ferem os direitos de imagem dessas crianças, o que
configura abuso que deve ser
punido com base na legislação
em vigor”, diz a nota.
A Sociedade criticou a forma como se deu a campanha
eleitoral, em que nem as crianças foram poupadas de situações ilegais, do movimento
de troca de acusações e disseminação de notícias falsas e
recomendou que os políticos
baseiem suas ações de marketing na legislação e na ética.
“A SBP lamenta que fatos
como esses, envolvendo crianças, tenham acontecido no curso de uma disputa eleitoral, a
qual deveria ser período de
ampla reflexão em torno de
programas e plataformas, ensinando às novas gerações como
se exerce a cidadania”. (Agencia Brasil)

Moro diz que refletirá sobre
convite para compor equipe
de Bolsonaro
O juiz federal Sergio Moro,
responsável pelo julgamento de
casos da Operação Lava Jato,
disse nesta terça-feira (30) que,
se confirmado o convite para
compor o governo eleito de Jair
Bolsonaro (PSL), irá refletir
sobre o assunto. O magistrado
disse que se sentiu “honrado”
pela lembrança.
Em nota, Moro agradeceu o
convite. “Sobre a menção pública pelo senhor presidente eleito ao meu nome para compor o
Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para ministro da Justiça em
sua gestão, apenas tenho a dizer
publicamente que fico honrado
com a lembrança. Caso efetiva-

do oportunamente o convite,
será objeto de ponderada discussão e reflexão.”
Na segunda-feira (29), em
entrevista exclusiva à TV Record, o presidente eleito disse
que em breve vai conversar com
o magistrado, que mora em Curitiba, mas não disse quando será
o encontro.
Durante o mandato de quatro
anos, Bolsonaro poderá fazer
duas indicações ao Supremo. A
próxima vaga será aberta em
2020, quando o ministro Celso
de Mello completará 75 anos e
deve ser aposentado compulsoriamente. No ano seguinte, será
a vez do ministro Marco Aurélio
deixar a Corte. (Agencia Brasil)

Equipes de Pezão e
Witzel têm hoje
primeira reunião
da transição
A primeira reunião de transição do governo do Rio de Janeiro vai ser nesta quarta-feira
(31), às 13h, no Palácio Guanabara, sede do Executivo fluminense, no bairro de Laranjeiras,
zona sul da cidade. O encontro
foi acertado durante uma visita
de cortesia que o governador
eleito Wilson Witzel fez na
terça-feira (30) ao governador
Luiz Fernando Pezão, no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo.
No encontro desta terçafeira, Pezão reafirmou que as
equipes do governo estão à disposição de Witzel para uma
transição transparente e sem
burocracia.
O Diário Oficial publicou na
terça-feira, o decreto de Pezão
com a criação da comissão de
transição governamental, que é
formada pelos secretários da
Casa Civil e Desenvolvimento
Econômico, Sérgio Pimentel,
da Fazenda e Planejamento, Luiz
Claudio Gomes, e de Governo,
Affonso Monnerat. Representando o governador eleito, José
Luiz Cardoso Zamith, será o coordenador da transição.
O texto do decreto destaca
que “a nova gestão administrativa necessita estar a par de informações fundamentais para a ade-

quada implantação de seu programa de governo, já a partir do
início do exercício do novo
mandato”.
De acordo com o decreto, os
secretários estaduais têm até 22
de novembro para encaminhar
ao presidente da comissão de
transição, Sérgio Pimentel, informações sobre programas realizados e em execução, assuntos que demandarão ação ou decisão da administração nos 100
primeiros dias do novo governo.
A comissão tem de ser informada também sobre projetos que
aguardam implantação ou que
tenham sido interrompidos r sobre as contas públicas do governo estadual.
O coordenador da transição,
José Luís Cardoso Zamith, tem
46 anos, é consultor de empresas, mestre em administração
pública pela Fundação Getulio
Vargas (FGV), mestre em gestão
pelo Trium Global Emba – curso oferecido pela New York University, HEC e London School of
Economics. Como o governador
eleito, Zamith pertenceu aos quadros da Marinha, onde permaneceu de 1990 a 2007. Zamith conhece Witzel há mais de 20 anos
e participou da coordenação da
campanha deste ao governo do
estado. (Agencia Brasil)

Jornal O DIA SP

Esporte

Página 8

São Paulo, quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Surfistas já escalados no
Red Nose São Sebastião Pro
defender o título no Brasil, para
disputar a etapa também com status QS 3000 iniciada no sábado
em Sunset Beach, no Havaí. Assim, ficou aberta a possibilidade
para os brasileiros Wesley Santos e Renan Peres, o Pulga, conseguirem o título sul-americano.
O prêmio para o campeão é a garantia de participação nas etapas
mais importantes do WSL Qualifying Series em 2019, com nível QS 10000 e QS 6000, que
são decisivas na disputa pelas dez
vagas para o CT.
Os dois são do litoral paulista e vão tentar repetir o feito de
Thiago Camarão, surfista de
Juquehy, outra praia de São Sebastião, que festejou a conquista do título sul-americano
de 2017 na sua cidade, com
toda a família e amigos na praia
em Maresias. Mas, a missão
não será fácil para Wesley Santos e Renan P eres, que precisam
de um ótimo resultado para ultrapassar a pontuação atual de Alonso Correa no ranking.
TÍTULO SUL-AMERICANO
– O vice-líder é Wesley Santos,
da cidade de Peruíbe na Baixada
Santista, que precisa no mínimo
de um nono lugar na Praia de
Maresias para superar os 2.280
pontos do peruano. Já Renan Peres, o Pulga da Praia da Baleia,
só consegue isso se vencer o
campeonato. Esta é a única chan-

Ian Gouveia (PE)
ce para outro título de um surfista de São Sebastião.
Para dificultar ainda mais,
eles poderão se encontrar logo
nas primeiras fases em Maresias.
Wesley é um dos 48 pré-classificados pelo ranking mundial que
entrarão na segunda fase. Ele foi
escalado na 14.a bateria com mais
dois brasileiros, Alex Lima e Cainã Souza. O quarto componente
será o segundo colocado no sétimo confronto da primeira fase.
Renan Pulga estreia na fase
mais avançada, por ser um dos 32
cabeças de chave que entram na
terceira rodada. Ele está na 13.a
bateria junto com um ex-top do
CT, Miguel Pupo, que venceu a
etapa de Maresias em 2015. Os
dois adversários virão da segunda fase e um deles pode ser o
próprio Wesley Santos, caso ele

se classifique em segundo lugar
na sua bateria.
Para seguir com chances de
impedir que Alonso Correa se
torne o primeiro peruano a conquistar o título sul-americano,
Wesley tem que chegar na quinta fase do Red Nose São Sebastião Pro e não ficar em quarto
lugar nesta última rodada de baterias formadas por quatro competidores, valendo vagas para as
quartas de final. Já Renan Pulga
tem que chegar na final e vencer.
TREZE PAÍSES – Apenas os
filiados à WSL South America
participam da disputa pelo título
sul-americano, cujo ranking
computa os cinco melhores resultados nas sete etapas deste
ano. Cada uma vale 1.000 pontos, independentemente do nível
do evento no WSL Qualifying

Felipe Fraga vence em Laguna
Seca na categoria Pro-Am

Foto/Reprodução

No Paulista Light de Kart, Lorenzo Bergallo e Heitor Farias venceram uma prova cada em suas categorias no Kartódromo
Aldeia da Serra; Felipe Fraga competiu nas 8 Horas de Laguna Seca e conquistou a vitória na categoria Pro-Am com a
Strakka Racing

Lorenzo Bergallo
O time Cimed Racing teve
mais um final de semana de conquistas no kart e também no automobilismo internacional. No
Paulista Light de Kart, Lorenzo

Bergallo venceu a primeira bateria da Mirim Rookie e terminou
a etapa com a primeira colocação da categoria. Campeão da
Copa Brasil de Kart neste mês,

Heitor Farias conquistou a vitória na prova 1 da Cadete e terminou a segunda prova na quarta
posição. Com isso, Heitor segue
na disputa do título da temporada como vice-líder do campeonato.
“Fiquei muito feliz de ter
conquistado o primeiro lugar na
Mirim Rookie. O kart estava rápido e fizemos duas boas corridas”, diz Lorenzo, que tem 8 anos
e faz sua primeira temporada
completa no kart. Heitor também
comemorou mais uma vitória no
campeonato. “Depois de ser bicampeão da Copa Brasil, era importante ganhar mais uma prova
do Paulista Light para seguir na
disputa do título”, diz Heitor, que
é gaúcho e tem 9 anos.
Ainda no Paulista Light de
Kart, Julia Ayoub competiu na
Júnior Menor e fez a divulgação
da campanha Outubro Rosa. A
piloto vestiu o boné rosa da Cimed Racing e colocou um adesivo rosa em sua viseira do capacete. “Fico muito orgulhosa em
participar da divulgação desta
campanha tão importante para

todas as mulheres”, lembrou Julia, que tem 13 anos e terminou
as duas provas na oitava posição.
Vice-líder da Stock Car, Felipe Fraga venceu na categoria
Pro-Am das 8 Horas da Califórnia, prova realizada neste domingo em Laguna Seca, nos Estados
Unidos. O piloto tocantinense
agora volta seu foco para a principal categoria do Brasil com a
Cimed Racing.
“Foi ótimo encerrar o ano do
International GT Challenge com
vitória em Laguna Seca. Nosso
ritmo era muito bom em comparação com os pilotos que fazem
a temporada completa, então estou bem satisfeito. Agradeço
mais uma vez à Strakka Racing e
agora volto para a Stock Car, onde
lutaremos muito pela vitória em
Goiânia com a Cimed Racing
para encostarmos no líder”, diz
Fraga.
Neste final de semana, a Cimed Racing estará em Goiânia
com Fraga, Marcos Gomes, Cacá
Bueno, Lucas Foresti e Denis
Navarro na pista para a penúltima etapa do ano.

Series. No entanto, o Red Nose
São Sebastião Pro com status QS
3000 é a última etapa importante antes da Tríplice Coroa Havaiana, então competidores de outros continentes também estarão
em Maresias buscando os 3.000
pontos para o ranking mundial.
Entre os 112 participantes, a
maioria é brasileira com 87 surfistas, contra 25 de outros doze
países. O maior pelotão estrangeiro vem dos Estados Unidos
com oito atletas, três deles entrando na primeira fase, mais três
na segunda e dois estão entre os
cabeças de chave que estreiam
somente na terceira e última rodada de dezesseis baterias. Além
dos norte-americanos, tem concorrentes ao título do Red Nose
São Sebastião Pro vindos de Portugal, Espanha, França, Alemanha,
Suécia, Ilhas Canárias, México,
Argentina, Uruguai, Chile e Peru.
PRIMEIRA FASE - São tantos brasileiros que a bateria que
vai abrir oficialmente o Red Nose
São Sebastião Pro na quarta-feira é 100% verde-amarela, entre

João Chianca, Douglas Silva,
Ryan Kainalo e Yan Sondahl. A
participação estrangeira também
começa na primeira fase, com
cinco surfistas de outros países
estreando em metade das oito
baterias. Na segunda, tem o norte-americano Tab Textor enfrentando três brasileiros, assim
como o português Luis Perloiro na quinta e o mexicano Angelo Lozano na sétima. Na sexta,
estão os outros dois, o americano Remy Juboori e o português
Francisco Alves.
O Red Nose São Sebastião
Pro é uma realização da World
Surf League com patrocínios da
Red Nose, Jeep, Corona, Prefeitura Municipal de São Sebastião
e divulgação da 89 FM e Waves,
além do apoio da Confederação
Brasileira de Surf, Federação Paulista de Surf, Associação de Surf
de São Sebastião e Associação de
Surf de Maresias. A última etapa
com status QS 3000 antes do encerramento da temporada no Havaí, será transmitida ao vivo pelo
www.worldsurfleague.com

Sesi Vôlei Bauru
também está na decisão
do Paulista feminino
Foto/ Amanda Demétrio

Os 112 surfistas de treze países que vão competir no Red
Nose São Sebastião Pro, já estão escalados para estrear no QS
3000 que começa nesta quartafeira na Praia de Maresias, em
São Sebastião, litoral norte de
São Paulo. Eles foram divididos
em três fases e os mais bem colocados no ranking da World
Surf League, estão entre os 32
cabeças de chave que só entram
na terceira rodada. Entre eles,
cinco titulares da “seleção brasileira” no CT 2018, o potiguar
Italo Ferreira, o cearense Michael Rodrigues, o catarinense Yago
Dora, o pernambucano Ian Gouveia e o paulista Jessé Mendes.
Outros que fazem parte desta lista são os dois participantes
que estão no grupo dos dez surfistas que se classificam para a
elite dos top-34 da World Surf
League, pelo ranking do Qualifying Series. O paulista Deivid
Silva defende o título do Red
Nose São Sebastião Pro na Praia
de Maresias e ocupa a sexta posição, seguido pelo potiguar Jadson André em sétimo lugar.
Além dos 3.000 pontos para o
ranking mundial, em Maresias
será decidido o último campeão
sul-americano de 2018 que ainda não foi definido.
O líder do ranking da WSL
South America é o peruano Alonso Correa, que preferiu não vir

Foto/@WSL / Kelly Cestari

A etapa que fecha o calendário da WSL South America e decide o título sul-americano de 2018 começa nesta quarta-feira com 112 surfistas de treze países competindo na Praia de Maresias

Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2018
O segundo finalista do
Campeonato Paulista Feminino de Vôlei 2018 já está definido. Melhor equipe da primeira fase e ainda invicto na competição, o Sesi Vôlei Bauru
derrotou o E.C. Pinheiros na
partida de volta por 3 a 1, com
parciais de 25/21, 25/22, 22/
25 e 25/22, fechando o playoff semifinal. Em sua primeira
final do principal torneio regional do país, a equipe terá pela
frente o Osasco-Audax, atual
campeão e que busca o sétimo
título consecutivo.
A programação da final também prevê dois jogos, com Golden Set em caso de empate logo
após o segundo. Como dono da
melhor campanha, o time de Bauru fará a segunda partida em casa,
no Ginásio Panela de Pressão. As
datas previstas são 2 de novembro, às 21h30, no Ginásio Municipal Professor José Liberatti, em
Osasco, e 5 de novembro, às
19h15, ambas com transmissão
ao vivo pelo Canal SporTV 2.
Em um momento bastante
positivo, o representante do in-

terior acabou confirmando a
boa campanha na temporada.
Depois da vitória apertada no
primeiro jogo, em São Paulo,
a Sesi Vôlei Bauru também
enfrentou um adversário forte
jogando em casa. Apesar da vitória por 3 a 1, todos os sets
foram apertados, mostrando o
elevado nível do vôlei paulista. No final, a garra e o apoio
da torcida foram fundamentais
para a vitória e a inédita classificação para a final.
O técnico Anderson Rodrigues, do Sesi Vôlei Bauru, ressaltou que a vontade de vencer
foi decisiva na partida para a
equipe conquistar o resultado
inédito em sua história. “Nos
comportamos muito bem,
principalmente nos momentos
em que fomos pressionados
pelo Pinheiros, e lutamos o
tempo todo em busca desse resultado histórico para o projeto. Agora é baixar a adrenalina
e se preparar para a final diante de um adversário tão tradicional e forte como é o Osasco”, analisou.

