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Faturamento do setor de serviços em
São Paulo bate recorde em agosto

Inadimplência atinge 62 milhões de
brasileiros e afeta 3% do crédito
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Prioridades da equipe de transição
incluem Previdência e privatizações

Joaquim Levy aceita
convite de Bolsonaro e

vai presidir BNDES

Esporte

São Paulo, terça-feira, 13 de novembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,75
Venda:       3,75

Turismo
Compra:   3,61
Venda:       3,91

Compra:   4,22
Venda:       4,22

Compra: 133,47
Venda:     161,84

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

32º C

19º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Lambança de Ocon tira vitória
de Verstappen em Interlagos

Pinheiros e Dentil/Praia
Clube fazem primeiro

 jogo da temporada
Acontece nesta terça-feira

(13) o jogo de abertura da Su-
perliga Cimed feminina de vô-
lei 2018/2019, em partida an-
tecipada pela sexta rodada. O
Dentil/Praia Clube (MG) será
um dos representantes do Bra-
sil no Campeonato Mundial de
Clubes e, por isso, teve alguns
compromissos com datas alte-
radas na tabela. O primeiro de-
les será nesta terça, quando

enfrentará o E. C. Pinheiros
(SP) em partida realizada no
ginásio Henrique Villaboin,
em São Paulo (SP), com
transmissão ao vivo do canal
SporTV 2.

O confronto colocará as
donas da casa frente a frente
com as campeãs da Superli-
ga Cimed 17/18 e da Super-
copa 2018, realizada no últi-
mo sábado (10).      Página 8

Viver o Grande Prêmio do
Brasil de Fórmula 1 é coleci-
onar lembranças inusitadas.
Inclusive trapalhadas de retar-
datários: como em 1990,
quando Ayrton Senna viu sua
provável primeira vitória em
Interlagos ir para o brejo de-
pois de um toque com Satoru
Nakajima; ou em 2001, quan-
do Juan Pablo Montoya foi
abalroado por Jos Verstappen
enquanto liderava.

Na tarde do último domin-
go, foi o filho de Jos, Max Vers-
tappen, quem viveu esta desa-
gradável situação.      Página 8
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Max Verstappen e Ocon

Robert Scheidt conquista o
título sul-americano da

classe Star no Rio de Janeiro
Robert Scheidt é campeão

sul-americano da classe Star
2018. E foi com emoção. Em
parceria com o proeiro Arthur
Lopes, o bicampeão olímpico
venceu a primeira regata de domin-
go (11), no Iate Clube do Rio de
Janeiro, para, na sequência, cruzar
em segundo na última prova da com-
petição. Com isso, saiu do quarto
lugar na classificação geral, com 20
pontos perdidos, para a liderança,
com 14, após os descartes. Contu-
do, a dupla Lars Grael/Samuel Gon-
çalves obteve os mesmos resulta-
dos no último dia da competição,
mas invertidos – segundo e primei-
ro lugares – e chegou a mesma
pontuação.                     Página 8
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Robert Scheidt e Arthur Lopes

Brasileiro de Rally
Baja: Na vitória do
pai, título do filho

UTV Can-Am Maverick X3 campeão brasileiro

O domingo foi dia de muita
festa para a ‘Família da Poeira’.
Na 14ª e penúltima etapa do Cam-
peonato Brasileiro de Rally Baja,
o veterano piloto Reinaldo Vare-
la (Can-Am/Divino Fogão/Ari-
sun/Blindarte/Norton/Cotton
Racing) foi o vencedor, enquan-

to o seu primogênito Rodrigo
Varela garantiu por antecipação
o título de Campeão. De que-
bra, o caçula Bruno Varela ter-
minou a prova em Lençóis Pau-
lista (SP) em segundo e man-
teve a vice-liderança no certa-
me nacional.              Página 8
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Mercado reduz
de 4,40% para

4,23% estimativa
de inflação
para 2018

A estimativa de institui-
ções financeiras para a infla-
ção este ano caiu pela tercei-
ra vez seguida. De acordo
com pesquisa do Banco Cen-
tral (BC), divulgada nesta ter-
ça-feira, (12), em Brasília, o
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
deve ficar em 4,23%. Na se-
mana passada, a projeção es-
tava em 4,40%.

Para 2019, a projeção da
inflação foi ajustada de 4,22%
para 4,21%. Não houve altera-
ção na estimativa para 2020:
4%. Para 2021, passou de
3,97% para 3,95%.

A meta de inflação, que
deve ser perseguida pelo BC,
é 4,5% este ano. Essa meta tem
limite inferior de 3% e supe-
rior de 6%. Para 2019, a meta
é 4,25% com intervalo de to-
lerância entre 2,75% e 5,75%.

Já para 2020, a meta é 4%
e 2021, 3,75%, com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para os dois anos
(2,5% a 5,5% e 2,25% a
5,25%, respectivamente).

Para alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa
como instrumento a taxa bási-
ca de juros, a Selic, atualmen-
te em 6,5% ao ano.

Segundo o mercado finan-
ceiro, a Selic deve permanecer
em 6,5% ao ano até o fim de
2018.

Para 2019, a expectativa é
de aumento da taxa básica, ter-
minando o período em 8% ao
ano e permanecendo nesse pa-
tamar em 2020 e 2021.

A manutenção da taxa bási-
ca de juros, como prevê o mer-
cado financeiro este ano, indi-
ca que o Copom considera as
alterações anteriores suficien-
tes para chegar à meta de in-
flação.

A primeira semana de tra-
balho da equipe econômica de
transição definiu as prioridades
do governo do presidente elei-
to Jair Bolsonaro. Na lista es-
tão a reforma da Previdência,
as privatizações, medidas de
ajuste fiscal, a autonomia do
Banco Central (BC) e a con-
firmação do nome que irá co-
mandar a instituição.

Por determinação de
Bolsonaro, a reforma da Pre-
vidência deve priorizar, no
Congresso Nacional, as pro-
postas infraconsticionais,

aquelas que não alteram a
Constituição nem impedem a
continuidade da intervenção
federal na segurança no esta-
do do Rio de Janeiro.

O presidente eleito está 
negociando diretamente com os
parlamentares em busca de
acordo e consenso. Na sema-
na passada, ele conversou du-
rante toda uma manhã com de-
putados de vários partidos.
Para Bolsonaro, a fixação de
idade mínima para homens e
mulheres se aposentarem é
fundamental.            Página 3
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Joaquim Levy foi ministro da Fazenda do segundo governo
de Dilma Rousseff

O economista Joaquim Levy
aceitou  na segunda-feira (12) o
convite para presidir presidir o

Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES). Ele foi convidado pela

equipe de Paulo Guedes, confir-
mado para o superministério da
Economia, e a informação divul-
gada por sua assessoria.

É o primeiro na equipe eco-
nômica do governo de Jair Bol-
sonaro. Com experiência na ad-
ministração pública, Levy foi
ministro da Fazenda de janeiro a
dezembro de 2015, no segundo
mandato de Dilma Rousseff,
com a promessa de realizar um
ajuste fiscal para conter os gas-
tos públicos.

Na semana passada, Bolso-
naro afirmou que pretende
“abrir a caixa-preta” do BNDES
em referência a empréstimos
suspeitos negociados em ges-
tões anteriores. Segundo ele, a
sociedade tem direito de saber
como é utilizado o dinheiro pú-
blico.                              Página 4 Página 3

Prorrogado prazo de
inscrição nos processos

seletivos de Etecs e Fatecs
Foi prorrogado para a  pró-

xima segunda-feira, 19 de no-
vembro, o prazo de inscrição
para os processos seletivos das
Escolas Técnicas Estaduais

(Etecs) e das Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) do Estado
de São Paulo. Os interessados
têm até às 15 horas para efetu-
ar o cadastro.               Página 2

O presidente eleito, Jair
Bolsonaro, reconheceu na se-
gunda-feira (12) que há difi-
culdades em aprovar a refor-
ma da Previdência ainda este
ano. Segundo ele, a avaliação
foi feita pelo economista Pau-

Jair Bolsonaro reconhece
dificuldade para aprovar

Previdência este ano
lo Guedes, que assumirá o su-
perministério da Economia, e
que está à frente das princi-
pais  negociações  sobre  o
tema. Bolsonaro e Guedes se
reuniram nesta segunda-feira
no Rio de Janeiro.      Página 4

Aneel vai lançar aplicativo
para ajudar a entender a

conta de luz



Prorrogado prazo de inscrição nos
processos seletivos de Etecs e Fatecs
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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 M A R A  ( S P ) 

Enquanto o vereador Tuma (PSDB) se prepara pra ser eleito
presidente (15 março 2018), o colega João Jorge (presidente do
diretório paulistano e líder do governo) só não será Secretário
de Bruno #CovasSendoCovas se não quiser. Ambos são cristãos
protestantes, grupos em alta na política ...  

P R E F E I T U R A  ( S P )

Vereador Gilbertinho Nascimento (PSC) tá tão acima de par-
tidos políticos, que de Secretário (Desenvolvimento Social) no

governo França (dono paulista do PSB). Tanto ele como o líder
do governo, João Jorge - aquele que “vai lá e faz” - vão surfar na
onda atual das igrejas que vão pra cima’.     

A S S E M B L E I A  ( S P )  

Eleita deputada estadual mais votada da história (mais de 2
milhões em 2018), a advogada e professora (Direito - USP) Ja-
naína rejeita qualquer acordo do PSL pra ter Secretaria no gover-
no (PSDB agora de Doria). Por isso, não vai abrir mão de dispu-

tar a presidência (15 março 2018).  

G O V E R N O  ( S P ) 

Coisa de ‘profissas’, Doria (novo dono paulista do PSDB)

conseguir dosar as ações do refundador e dono nacional do PSD
de Kassab, com as pretensões do vice Rodrigo Garcia (novo dono
paulista do DEM), que naturalmente será candidato à sucessão se
Doria for à Presidência.        

C O N G R E S S O 

Deputados e senadores, cuja igrejas se apresentam como cris-
tãs (crescentes entre os protestantes hoje chamados evangéli-
cos) terão pela frente nova e desafiadora discussão: assim como

a “Escola sem Partido”, devem crescer discussões sobre “Igreja
sem Partido” na sociedade brasileira.   

P R E S I D Ê N C I A 

O eleito vice-Presidente Mourão será o 1º descendente dos
indígenas (nativos da região que hoje é nosso Brasil). Isto lhe dá
uma condição que nem pretos e amarelos têm, porque todos vie-
ram depois dos lusos, colonizadores brancos Em tempo: @Ge-
neralMourao tá no Twitter.      

P A R T I D O S 

Após derrota nas urnas e nos discursos de ‘golpe’ (via ex-vice
da cassada Dilma (ex-PDT de Brizola - no PT - e derrotada ao

Senado por Minas), o PT começa a perder alinhados da importân-
cia do mesmo PDT (agora dominado por Ciro). Ou para tudo e
verdadeiramente assume que tá pagando ...

P O L Í T I C O S 
... o preço de não assumir corrupções e crimes cometidos pra

se manter a qualquer custo no Poder, ou entrará definitivamente
pra história como quem teve tudo nas mãos e deixou que o Lulis-
mo destruísse tudo o que muitos dos históricos fundadores for-
mularam e construíram a partir de 1980. 

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

Foi prorrogado para a  pró-
xima segunda-feira, 19 de no-
vembro, o prazo de inscrição
para os processos seletivos das
Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) e das Faculdades de Tec-
nologia (Fatecs) do Estado de
São Paulo. Os interessados têm
até às 15 horas para efetuar o
cadastro.

Vestibulinho
Para o primeiro semestre de

2019, o Vestibulinho das Etecs
oferece mais de 80 mil vagas em
todo Estado para diversas moda-
lidades de ensino. Para efetivar a
inscrição, exclusivamente pelo
site www.vestibulinhoetec.com.br,

é necessário imprimir o boleto
bancário e pagar a taxa de R$ 30
em dinheiro em qualquer agência
bancária até o dia 19. O exame
será no dia 16 de dezembro.

O candidato que deseja con-
correr a uma das vagas do Vesti-
bulinho para as modalidades com
Ensino Médio deve ter concluído
o Ensino Fundamental. Já os que
pretendem fazer apenas o Ensino
Técnico precisam ter concluído
ou estar cursando a partir do se-
gundo ano do Ensino Médio.
O Manual do Candidato  está dis-
ponível para download gratuito.

Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4071 (Ca-
pital e Grande São Paulo) e

0800-772 2829 (demais locali-
dades) e pelo
site www.vestibulinhoetec.com.br.

Vestibular
Para efetivar a inscrição para

o processo seletivo das Fatecs,
exclusivamente pelo
site www.vestibularfatec.com.br,
o candidato deve pagar a taxa no
valor de R$ 70 (em dinheiro), em
qualquer agência bancária, até 19
de novembro. O exame será no
domingo, 9 de dezembro.

O Vestibular para o primeiro
semestre de 2019 oferece
14.845 vagas, distribuídas entre
os 77 cursos superiores de tec-
nologia gratuitos. Esse número

inclui três novas graduações:
Análise de Processos Agroin-
dustriais, que será oferecido
pela futura Fatec de Matão; De-
senvolvimento de Produtos
Plásticos estreia nas Fatecs
Mauá, na Região do ABC, e Zona
Leste, na Capital, e Produção
Agropecuária começa na Fatec
Presidente Prudente.

O Manual do Candidato com
todas as informações está dispo-
nível para download gratuito.

Outras informações pelos
telefones (11) 3471-4103 (Ca-
pital e Grande São Paulo) e
0800-596 9696 (demais locali-
dades) ou pelo
site www.vestibularfatec.com.br.

Prefeitura recebe R$ 83 milhões do governo
federal para obras no Autódromo de

Interlagos e da Fábrica do Samba
O prefeito Bruno Covas e o

ministro do Turismo, Vinicius
Lummertz, oficializaram no do-
mingo (11) um acordo para libera-
ção de cerca de R$ 83 milhões para
obras no Autódromo José Carlos
Pace, em  Interlagos, na Zona Sul,
e para a  Fábrica do Samba, na
Zona Norte da capital.

A assinatura ocorreu antes da
largada do Grande Prêmio Bra-
sil de Fórmula 1, vencido pelo
britânico Lewis Hamilton, da
Mercedes, campeão antecipado
da temporada e que chegou ao
seu quinto título na categoria. O
prefeito acompanhou a prova,
participou da cerimônia de aber-
tura e entregou o troféu ao pilo-
to inglês no pódio.

Em outubro de 2013, o Mi-
nistério do Turismo e a  Prefei-
tura de São Paulo  firmaram um
acordo para o repasse no valor
de R$ 160 milhões para adequa-
ção e implantação de infraestru-
tura no Autódromo.

“A Fórmula 1 é um dos even-
tos que mais traz dinheiro para
São Paulo, por isso é importan-

te a conservação e as melhorias
do autódromo de Interlagos”,
destacou Bruno Covas.

Parte desse valor (R$ 116,7
milhões), já foi repassada ao
município em cinco etapas en-
tre os anos de 2014 e 2018, para
implantação do Edifício de
Apoio (atrás dos boxes), Centro
Operacional (ao lado dos bo-
xes), boxes técnicos, nova gale-
ria técnica, geométrica da entra-
da e saída dos boxes e novo pa-
vimento (rígido e flexível) no
pit lane (frente do boxes).

O Centro Operacional abri-
ga as salas de controle da corri-
da e também pode ser utilizado
como área VIP, já o Edifício de
Apoio conta com salas, banhei-
ros e cozinhas que dão mais es-
paço e comodidade às escuderi-
as e complementam a área dos
boxes e do paddock.

Para 2018 e 2019 serão uti-
lizados os recursos restantes no
valor de R$ 43 milhões, verbas
que estão sendo liberadas, para
o saldo da etapa 5 (projetos exe-
cutivos) e para a Etapa 6, que tra-

ta do alteamento e execução da
cobertura dos boxes.

Fábrica do Samba
As obras da Fábrica do Sam-

ba, na Avenida Doutor Abrahão
Ribeiro, foram iniciadas em 2012
e chegaram a ficar paralisadas na
gestão passada por falta de recur-
sos. Elas continuaram em ritmo
lento de abril de 2016 até setem-
bro de 2017, quando a atual ges-
tão retomou, com recursos pró-
prios, a construção do último blo-
co em setembro de 2017.

A estrutura do local que irá abri-
gar as escolas de samba do Grupo
Especial de São Paulo conta com
14 barracões, área administrativa, 
Memorial do Samba, salas de aula
e área externa.

Com uma área total de cerca
de 64 mil m², o espaço é dividi-
do em três blocos. O Bloco A,
com três galpões, e o Bloco B,
com quatro galpões, já estão
prontos e são utilizados pela 
Liga das Escolas de Samba.
A Prefeitura de São Paulo  rece-
berá R$ 40 milhões para dar se-

quência nas obras e finalizar o
Bloco C, composto por outros
sete galpões.

Toda estrutura pré-moldada
dos sete galpões que compõem
o bloco C foi concluída em ja-
neiro de 2018 e 50% da alvena-
ria já está pronta. Além dos ser-
viços de alvenaria, instalações
elétricas, hidráulicas e de dispo-
sitivos contra incêndio estão
sendo feitas.   

Também foram concluídas as
obras da portaria, dos 57 banhei-
ros externos para visitantes, de
duas passarelas, de duas caixas
d’água e da área para reciclagem,
que ocupa o espaço de três gal-
pões e tem capacidade para reci-
clar 400 toneladas de material.

Desde o início do projeto
(2012) até agora foram investi-
dos R$ 176,8 milhões nas obras
da Fábrica do Samba, sendo R$
108,2 milhões (PMSP), R$ 27,5
milhões do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano (FU-
MDURB) e R$ 40 milhões (go-
verno federal, por meio do Mi-
nistério do Turismo).

Microempreendedores podem fazer
manutenção em escolas de SP

A Secretaria da Educação de
São Paulo está aceitando cadas-
tro para microempreendedores
interessados em prestar serviços
de manutenção em escolas da
rede estadual.

O Descola Trabalho, parceria
entre Sebrae e Fundação para o
Desenvolvimento da Educação
(FDE), tem o objetivo de agili-
zar os processos de contratação
e também contribuir na geração
de renda das comunidades locais.

Nesta primeira fase, foram
selecionadas 10 diretorias na
capital e interior. Nessas regi-
ões, 721 unidades de ensino e
56 mil MEIs estão aptos a parti-
cipar do projeto.

Na página da Secretaria Es-
colar Digital, no link “Obter
acesso como empresa”, os pro-
fissionais devem preencher um
formulário com dados pessoais
e o “Cartão CNPJ”.

Se o cadastro for aprovado,

o fornecedor será incluído no
banco de oportunidades do pro-
jeto e poderá baixar no celular o
aplicativo Descola Trabalho (gra-
tuito e disponível para os siste-
mas operacionais App Store, Play
Store e Microsoft Store).

Solicitação de orçamento
online

Com o Descola, sempre
quando precisar de serviços de
baixo orçamento (por exemplo:

pintura, troca de telha, reparo na
fiação elétrica ou encanamen-
tos) a Associação de Pais e Mes-
tres (APM) conseguirá acionar
a plataforma e pedir um orça-
mento.

A notificação é enviada dire-
tamente ao celular do microem-
preendedor cadastrado. Em
2017, um projeto piloto foi im-
plantado em um grupo de esco-
las das diretorias de Ensino Nor-
te 1 e 2, em São Paulo.

Poupatempo divulga horários de
funcionamento nos próximos feriados

O expediente nos postos
Poupatempo da capital estará
suspenso de 15 de novembro,
quinta-feira, Feriado Nacional da
Proclamação da República, até o
dia 20, Dia da Consciência Negra,
seguindo o decreto Nº 63.769, do
governador Márcio França, de 29
de outubro de 2018.

Nos municípios que não ins-
tituíram o Dia da Consciência
Negra ou que decretaram ponto
facultativo, os postos fecham de
quinta-feira a domingo e reabrem
segunda-feira, 19. O município
de São Bernardo do Campo ante-
cipou o feriado para sexta, 16, e
o Poupatempo reabre segunda,
19. São José do Rio Preto can-
celou o decreto do feriado da
Consciência Negra e o posto lo-
cal também segunda-feira, 19.

Os servidores deverão com-
pensar as horas não trabalhadas.

Confira o esquema do fe-
riado nos municípios:

Fecham de quinta, 15, a ter-
ça, 20: Além dos postos da Ca-
pital (Cidade Ademar, Itaquera,
Lapa, Santo Amaro, Sé e Poupa-
tempo Móvel), Andradina, Ara-

çatuba, Araraquara, Araras, Bar-
retos, Bragança Paulista, Caiei-
ras, Campinas (Centro e Shop-
ping), Caraguatatuba, Carapicu-
íba, Diadema, Franca, Guarujá,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itu,
Jahu, Jundiaí, Limeira, Mauá,
Mogi Guaçu, Piracicaba, Rio
Claro, Santo André, Santos, São
João da Boa Vista, São Vicente,
Sorocaba e Suzano.

Municípios que anteciparam
o feriado: São Bernardo do Cam-
po antecipou para o dia 16, e o
Poupatempo reabre a partir de
segunda, dia 19. Municípios que
decretaram ponto facultativo: Em
Bauru, Cotia e Praia Grande o
Poupatempo os postos fecham de
quinta-feira, 15, a domingo, dia
18, e reabrem na segunda, dia 19.

Municípios que não instituí-
ram do Feriado do Dia da Cons-
ciência Negra: Fecham de quin-
ta-dia 15, a domingo, dia 18, e
reabrem a partir de segunda-fei-
ra os postos Poupatempo de
Americana, Assis, Avaré, Bebe-
douro, Birigui, Botucatu, Catan-
duva, Dracena, Fernandópolis,
Guaratinguetá, Indaiatuba, Itape-
tininga, Itapeva, Jacareí, Lins,

Marília, Mogi das Cruzes, Osas-
co, Ourinhos, Penápolis, Pinda-
monhangaba, Presidente Pru-
dente, Registro, Ribeirão Preto,
São Carlos, São José do Rio Pre-
to, São José dos Campos, Ser-
tãozinho, Taboão da Serra, Tatuí,
Taubaté, Tupã e Votuporanga.

Informações sobre serviços,
endereços e horários dos postos
estão disponíveis no
site www.poupatempo.sp.gov.br ou
no aplicativo ‘SP Serviços’ (para
telefones celulares e tablets).
Agendamento: O Poupatempo
atende com horários agendados
previamente, para garantir con-
forto a todos os cidadãos e efici-
ência no atendimento. O agenda-
mento gratuito pode ser feito gra-
tuitamente pelo portal ou pelo apli-
cativo ‘SP Serviços’. Os cidadãos
também podem recorrer ao aten-
dente virtual ‘Poupinha’, que está
no Portal do Poupatempo (no
canto inferior direito da tela).

Para facilitar o acesso dos
cidadãos aos serviços públicos,
o Poupatempo conta também
com totens de autoatendimento
instalados em shoppings, super-
mercados e estações do Metrô

e CPTM. Os totens permitem
que o próprio cidadão solicite
sem intermediários a 2ª via de
RG ou da CNH, se já estiver na
base de dados biométricos. Os
totens também podem ser usa-
dos para fazer o agendamento de
dia e hora para ser atendido em
uma das 72 unidades fixas do
Poupatempo.

Os equipamentos de autoa-
tendimento permanecem à dis-
posição dos usuários mesmo
fora dos horários de funciona-
mento do Poupatempo, inclusi-
ve nos feriados e finais de se-
mana, obedecendo aos horários
de abertura dos locais onde es-
tão instalados. Eles permitem
recolher as taxas necessárias
para a solicitação de documen-
tos com cartão de débito, o que
agiliza o atendimento.

Todos os cartões são aceitos.
Para a solicitação de segunda via
do RG ou da CNH, é possível op-
tar pela entrega via Correios e re-
ceber o documento em casa. Ou-
tros documentos, como Atestado de
Antecedentes Criminais e certidões
de CNH ou restrições de veículos
são impressas na hora e de graça.
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A primeira semana de traba-
lho da equipe econômica de tran-
sição definiu as prioridades do
governo do presidente eleito Jair
Bolsonaro. Na lista estão a refor-
ma da Previdência, as privatiza-
ções, medidas de ajuste fiscal, a
autonomia do Banco Central
(BC) e a confirmação do nome
que irá comandar a instituição.

Por determinação de Bolso-
naro, a reforma da Previdência
deve priorizar, no Congresso
Nacional, as propostas infra-
consticionais, aquelas que não
alteram a Constituição nem im-
pedem a continuidade da inter-
venção federal na segurança no
estado do Rio de Janeiro.

O presidente eleito está  ne-
gociando diretamente com os
parlamentares em busca de
acordo e consenso. Na semana
passada, ele conversou durante
toda uma manhã com deputados
de vários partidos. Para Bolso-

naro, a fixação de idade mínima
para homens e mulheres se apo-
sentarem é fundamental.

Ao optar pelas medidas in-
fraconstitucionais, o governo
eleito tenta garantir que as pro-
postas sejam aprovadas ainda
este ano, pois quando há modi-
ficações na Constituição, o pro-
cesso de votação passa por duas
etapas na Câmara e no Senado,
exigindo também um quórum de
dois terços dos parlamentares.

O economista Paulo Guedes,
confirmado para ocupar o Mi-
nistério da Economia (que deve
reunir Fazenda, Planejamento e
Indústria, Comércio Exterior e
Serviços), recomenda que a dis-
cussão sobre o novo sistema
para a Previdência seja ancora-
da na capitalização.

Privatizações e ajustes
Privatizações e ajuste fiscal 

também devem continuar sendo

temas das reuniões nesta semana.
Guedes afirmou que a rene-

gociação da dívida interna “está
fora de questão” e que a futura
equipe vai trabalhar para fazer re-
formas e vender ativos a fim de
reduzir o endividamento do país.

Há indicações sobre a priva-
tização de empresas, mas ainda
não foram citados nomes pela
equipe de transição. Em conver-
sa com o governador eleito de
São Paulo, João Doria (PSDB),
ele confirmou que há um proces-
so de desestatização em avalia-
ção. Mas não entrou em detalhes.

Banco Central
Integrantes da equipe econô-

mica confirmaram que há um
consenso no governo eleito em
favor da independência do Ban-
co Central, assim como a neces-
sidade de definir em breve o
nome de quem comandará a ins-
tituição.

A preferência de Guedes é
pela permanência de Ilan
Goldfajn no cargo, já que ambos
têm em comum a defesa do pro-
jeto de autonomia do BC, com
mandato fixo de presidente não
coincidente com o do presiden-
te da República. Mas isso depen-
de da “motivação” de Goldfajn.

Apesar de evitar antecipar
sua decisão, Goldfajn esteve pes-
soalmente na Câmara dos Depu-
tados para tratar do projeto de in-
dependência da instituição, o que,
nos bastidores, sinaliza um enten-
dimento sobre a eventual continui-
dade de Goldfajn no cargo.

Caso não se confirme Gol-
dfajn no cargo, estão cotados o
atual diretor de Política Econô-
mica, Carlos Viana, os ex-dire-
tores do banco Afonso Bevila-
qua, Mário Mesquita e Beny Par-
nes; e o diretor do Santander,
Roberto Campos Neto. (Agên-
cia Brasil)

Internet é meio para checar
credibilidade de instituições financeiras

Com o aumento no número
de fintechs , empresas de inova-
ção no setor financeiro, que ofe-
recem investimentos, cresce
também a insegurança em rela-
ção a fraudes ou à perda o dinhei-
ro aplicado.

Segundo o diretor da Asso-
ciação Brasileira de Fintechs
(ABFintechs) e o fundador do
Yubb, buscador de investimentos 
online, Bernardo Pascowitch, a
insegurança em relação às insti-
tuições de investimento menores
e menos conhecidas faz com que
muitos brasileiros hesitem em
aplicar seu dinheiro. “Percebe-
mos que o principal fator na hora
de uma pessoa fazer um investi-
mento, principalmente para as
pessoas que vão fazer a primeira
aplicação, é saber se aquela em-
presa é confiável, se não é uma
fraude. Esse é o principal fator
de insegurança das pessoas.”

No site do Banco Central
(BC) , é possível consultar se

uma instituição financeira está
autorizada a funcionar pela au-
tarquia. Além disso, o cliente
pode registrar reclamação no
BC, caso tenha algum problema
de relacionamento. Outra opção
é o siteconsumidor.gov.br, um
serviço público que permite a
interlocução direta entre usuá-
rios e empresas para solução de
conflitos de consumo.

Foi lançada uma outra ferra-
menta  que pode ajudar os inves-
tidores na hora de escolher a ins-
tituição financeira. É uma plata-
forma do Yubb em que os pró-
prios investidores avaliam as
empresas em categorias como
atendimento, custos, taxas e ren-
tabilidade. Segundo Pascowitch,
na fase inicial, em que a novida-
de estava aberta apenas para al-
guns usuários selecionados, cer-
ca de 5 mil avaliações foram fei-
tas sobre bancos grandes, médi-
os, financeiras, corretoras, robôs
de investimentos, fintechs e ou-

tras empresas.
A bancária Thaynã Idalice

Veras dos Santos, de 32 anos,
disse que avaliou a corretora em
que abriu uma conta. “Achei in-
teressante porque a empresa vai
escutar minha opinião, deixa o
cliente mais próximo”, disse.

“Percebemos que ter reco-
mendações, seja de amigos, co-
nhecidos ou outros investidores, é
um dos principais fatores que levam
as pessoas a escolher instituições
para investir. Por isso, criamos a
plataforma para as pessoas consul-
tarem e pesquisarem informações
sobre as empresas de investimento
antes de realizar uma aplicação, vi-
sualizando avaliações com base
na satisfação de quem já inves-
tiu”, explicou Pascowitch.

Segundo Pascowitch, ter
acesso a recomendações é cru-
cial para quem está conhecendo
uma empresa, mas ainda tem
medo e insegurança de aplicar
seu dinheiro em uma instituição

financeira média ou pequena.
“Entretanto, são justamente es-
sas instituições que oferecem,
muitas vezes, as melhores op-
ções para a população brasileira
aplicar seu dinheiro”, destacou.

De acordo com ele, o con-
sumidor não terá dados pesso-
ais, nem mesmo o nome, divul-
gado na plataforma por questão
de segurança. Se o cliente tiver
algum problema com a institui-
ção em que investiu, pode optar
por enviar a reclamação pelo
site. A instituição, assim, pode-
rá responder ao cliente por meio
da ferramenta.

Ao fazer a avaliação, os usu-
ários precisam concordar que
não estão vinculados com a em-
presa avaliada (por exemplo, não
podem ser funcionários, paren-
tes de funcionários, sócios, en-
tre outros), não receberam ne-
nhuma recompensa ou benefício
e que a farão de forma honesta e
sincera. (Agência Brasil)

A cotação da moeda norte-
americana abriu o primeiro pre-
gão da semana em alta de 0,29%,
a R$ 3,7452 para venda.  

A abertura do dólar inverte
da tendência de queda registra-
da no pregão da última sexta-
feira (09), quando a moeda en-
cerrou valendo R$ 3,7350. O
Banco Central realiza os lei-

Dólar abre a semana
em pequena alta,
cotado a R$ 3,74

lões tradicionais de swaps
cambiais, sem ofertas extra-
ordinárias de venda futura de
dólares.

O Ibovespa, índice da B3,
bolsa de valores de São Pau-
lo, começou a operar na ma-
nhã de hoje em alta de 0,02%,
com 85.641 pontos. (Agência
Brasil)

Levantamento feito pela Fe-
deração do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP) re-
vela que o setor de serviços re-
gistrou faturamento real de R$
29,3 bilhões no mês de agosto,
o maior valor para o mês desde
o início da série histórica na ca-
pital paulista, em 2010. Na com-
paração com o mesmo período
de 2017 houve crescimento de
17,2%, e as vendas registraram
um avanço de 15,2% no acumu-
lado dos meses de 2018.

De acordo com o estudo, das
13 atividades pesquisadas, nove
apontaram expansão no fatura-
mento real em relação a agosto
de 2017. Serviços de comunica-
ção e marketing lideram o
ranking com um avanço de
136,7% na comparação com o
ano passado.

Na sequência estão os servi-
ços jurídicos, econômicos e téc-
nico-administrativos (34,6%);
educação (29,7%); gerencia-
mento, corretagem e intermedi-
ação (26,2%); turismo, hospeda-
gem eventos e assemelhados
(14.8%); serviços bancários, fi-
nanceiros e securitários
(13,8%); técnico-científico
(10,6%); Simples Nacional
(3%); e outros serviços (2,3%).
Juntas, as atividades contribuí-
ram positivamente para o resul-

Faturamento do setor de
serviços em São Paulo bate

recorde em agosto
tado geral com 18,9 pontos per-
centuais (p.p.).

Entre as atividades que regis-
traram recuo no faturamento es-
tão a construção civil (-24,6%);
representação (-16,2%); saúde (-
3,6%); e conservação, limpeza e
reparação de bens móveis (-
2,1%). Essas quatro atividades
contribuíram negativamente
com 1,7 p.p. para o resultado
geral.

Segundo a FecomercioSP, a
permanência de um cenário de
inflação reduzida, queda nos ju-
ros e a melhoria gradual no nível
de emprego parece consolidar
um quadro de consumo das famí-
lias e de confiança dos empresá-
rios, resultando na baixa volatili-
dade entre as atividades econô-
micas do varejo e serviços.

A entidade ressalta ainda que
as projeções apontam para um
crescimento anual em torno dos
15% no faturamento real do se-
tor de serviços em 2018, que
representa mais que o dobro na
comparação com o ano passado,
que registrou expansão de 6,5%.

Os dados são da Pesquisa
Conjuntural do Setor de Servi-
ços (PCSS) com base nos dados
de arrecadação do Imposto so-
bre Serviços (ISS) do município
de São Paulo, fornecidos pela
Secretaria Municipal da Fazen-
da (Sefaz/SP). (Agência Brasil)

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) vai lançar
um aplicativo para aparelhos ce-
lulares que vai ajudar o consu-
midor a entender o cálculo das
tarifas de conta de luz. De acor-
do com a agência, o objetivo do
aplicativo Aneel Consumidor é
simplificar o atendimento e dar
mais transparência sobre a co-
brança das tarifas de energia. 

Pelo serviço, que será lança-
do nesta terça-feira, (13), o con-
sumidor poderá usar simulações
interativas para conhecer o fun-
cionamento dos itens que com-
põem o valor da fatura de ener-
gia de clientes residenciais. “Os
cálculos de tarifa disponíveis
levam em conta a realidade de
cada distribuidora, a ser seleci-
onada pelo usuário, a Bandeira
Tarifária em vigor (atualmente,
a amarela) mas não incluem im-
postos como ICMS, PIS/Cofins
e taxa de iluminação pública”,
informou a Aneel.

O anúncio do aplicativo foi
feito em setembro, durante ce-
rimônia no Palácio do Planalto
para assinatura de contratos de

Aneel vai lançar
aplicativo para ajudar a
entender a conta de luz
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Aplicativo traz informações sobre serviços de prestação de
energia elétrica e cobrança da conta de luz 

concessões de linhas de trans-
missão de energia. Na ocasião,
o diretor-geral da Aneel, André
Pepitone, disse que por meio
do aplicativo o cliente pode
acessar os dados da concessi-
onária responsável pelo forne-
cimento de energia para acom-
panhar detalhadamente as co-
branças que compõem a conta
de luz.  “Qualquer consumidor
poderá acessar a sua conta de
luz e saber o que está indo
para subsídio, o que está indo
para geração, qual a parcela da
transmissão, qual a parcela das
distribuidoras e qual a parcela de
impostos”, disse.

A plataforma facilita ainda o
registro e acompanhamento de
Solicitações de Ouvidoria (re-
clamações, sugestões, elogio e
denúncias), apresenta orienta-
ções sobre os principais pro-
cedimentos relacionados ao
fornecimento de energia e in-
formações gerais sobre o se-
tor elétrico. O aplicativo esta-
rá disponível para os sistemas
operacionais Android e IOS.
(Agência Brasil)

Petrobras inicia operação de
plataforma no pré-sal da Bacia de Santos

A Petrobras já está produzin-
do petróleo e gás natural na área
de Búzios 2, no pré-sal da Bacia
de Santos, por meio da platafor-
ma P-75, a segunda unidade ins-
talada naquele campo.

Segundo a companhia, a ope-
ração começou no domingo
(11), e a plataforma, do tipo
FPSO [unidade flutuante de
produção, armazenamento e
transferência de petróleo e
gás], está localizada a aproxi-
madamente 210 quilômetros
da costa do estado do Rio de
Janeiro, em profundidade de
água de 2.000 metros.

Conforme a Petrobras, a pla-
taforma tem capacidade para
processar diariamente até 150
mil barris de petróleo e com-
primir até 6 milhões de metros
cúbicos (m³) de gás natural. A
produção da P-75 será realiza-
da por meio de 10 poços pro-
dutores e sete poços injetores.
O escoamento do petróleo será
feito por navios aliviadores e o
do gás, pelas rotas de gasodutos
do pré-sal.

Plataforma
A estatal informou que a P-

75 é a quarta plataforma que en-

tra em produção em 2018. An-
tes disso, começaram a produ-
zir a FPSO Cidade Campos dos
Goytacazes, no campo de Tar-
taruga Verde; a P-69, no cam-
po de Lula; e a P-74, no campo
de Búzios.

A Petrobras prevê concluir,
no fim do ano, os seis sistemas
previstos para este ano no Bra-
sil, que, junto com essas plata-
formas, inclui a P-67, localiza-
da no campo de Lula, e a P-76,
que deverá seguir para o campo
de Búzios em dezembro. A pe-
troleira destacou que essas pla-
taformas contribuem para o au-

mento da produção da Petrobras
no horizonte do Plano de Negó-
cios e Gestão 2018-2022.

Búzios
O Campo de Búzios foi des-

coberto em 2010 e representa o
principal campo sob o contrato
da chamada cessão onerosa, que
permite à Petrobras transferir
para outras empresas até 70%
dos direitos de exploração de 5
bilhões de barris de petróleo
equivalente na Bacia de Santos.
A plataforma P-74 iniciou a pro-
dução da região em abril deste
ano. (Agência Brasil)

Inadimplência atinge 62 milhões de
brasileiros e afeta 3% do crédito

A taxa de inadimplência ao
crédito do sistema financeiro no
Brasil chegou a 3,04%, ou em
termos absolutos R$ 96,6 bi-
lhões de um saldo total de R$
3,168 trilhões. Os dados prelimi-
nares, relativos ao mês de setem-
bro, são do Banco Central (BC).
Os valores não discriminam as
contas em vermelho de empresas
e pessoas físicas. A inadimplên-
cia diz respeito a dívidas em atra-
so há mais de 90 dias.

A dívida a bancos, operadores
de cartão de crédito, financeiras e
leasing aflige metade (52%) dos
brasileiros com “nome sujo” no
Serviço de Proteção ao Crédito, o
SPC Brasil. Conforme o birô de
crédito, em setembro, 62,6 milhões
de pessoas estavam “negativados”,
equivalente à população da Itália ou
pouco menos de um terço da popu-
lação adulta com 20 anos ou mais -
conforme cálculo do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), há 209 milhões de brasi-
leiros,194 milhões com idade a par-
tir de 20 anos (conforme cálculo es-
timado na última  quinta-feira,8).

Em relação às instituições fi-
nanceiras, tabela das Estatísticas
Monetárias de Crédito, disponível
para download na página do BC, a

inadimplência junto a essas  insti-
tuições equivalem a 2,7% dos sal-
dos. No caso das instituições fi-
nanceiras privadas nacionais, a pro-
porção é de 3,8%. Para as institui-
ções financeiras estrangeiras, o
percentual é de 2,6%.

A maior parte do montante da
inadimplência é devida aos bancos
públicos (46,27%). Em segundo
lugar, às instituições privadas de
capital nacional (41,28%). Em ter-
ceiro lugar, às instituições de ca-
pital estrangeiro (12,45%).

Marcela Kawauti, economis-
ta-chefe do SPC Brasil, confirma
que a recuperação do trabalho, e
portanto da renda, é o que faz com
que quem esteja inadimplente possa
colocar em dia as contas em atra-
so, especialmente os mais pobres.
“Quando o consumidor que tem a
renda menor voltar para o merca-
do de trabalho, ele vai pagar a dívi-
da, resolver esse problema”.

Entre 2014 e 2017, cerca de
6,5 milhões de pessoas ficaram
sem ocupação (dessas 3,3 mi-
lhões tinham empregos formais).
Os números do IBGE  contabili-
zam  que no período a média anual
da taxa de desocupação das pes-
soas de 14 anos ou mais idade no
Brasil passou de 6,8% (o menor

índice da história) para 12,7% -
mesmo percentual de junho de
2018, quando a inadimplência
atingiu recorde na Serasa.

As dívidas com o setor finan-
ceiro são monitoradas pelo Ban-
co Central. Segundo a autorida-
de monetária, R$ 2 de cada R$ 5
do saldo inadimplente são de car-
tão de crédito rotativo, que junto
com o cheque especial tem o
maior custo de financiamento.

O peso da dívida no cartão é
desproporcional ao volume de
operações realizadas. “Embora
represente apenas 2% do saldo de
operações de crédito, o cartão de
crédito na modalidade rotativo
corresponde a 20,8% da carteira
inadimplente”, descreve o Banco
Central em documento prepara-
do para IV Fórum de Cidadania
Financeira, que ocorreu semana
passada em Brasília.

Além da dívida do cartão,
13,5% são de crédito pessoal;
12,9% de crédito consignado;
11% de financiamento habitaci-
onal e 9,8% de aquisição de car-
ros – um terço do restante
inadimplente é formado por di-
ferentes tipos de créditos e finan-
ciamentos.

No mês de maior inadimplên-

cia, a faixa etária com a propor-
ção de mais inadimplentes em ju-
nho era a de 36 a 40 anos (47,3%).
Mas preocupava especialmente à
Serasa o crescimento do percen-
tual de pessoas inadimplentes
com mais de 61 anos (35%), 2,6
pontos percentuais a mais do que
o verificado em 2016.

Por trás de cada modalidade
de crédito é possível levantar inú-
meras histórias de pessoas e fa-
mílias que passam por dificulda-
des. Esse é o caso da empresária
e relações públicas, de 33 anos,
moradora de Recife, Maria Cla-
ra, nome fictício a pedido para
não ser identificada, que se viu
forçada pelo banco a ter que con-
trair dois empréstimos para qui-
tar dívida do cartão de crédito de
sua empresa de eventos.

Dados do Banco Central mos-
tram que a proporção de endivi-
damento das famílias brasileiras 
com o sistema financeiro em
agosto era de 41,93% da renda
acumulada em 12 meses - exclu-
indo as dívidas com a casa pró-
pria, essa proporção cai para
23,68%. O pico da proporção do
endividamento das famílias foi
em abril de 2015 (46,39%).
(Agência Brasil)
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ANIVERSÁRIO. A comemoração do 76º aniversário do Ins-
tituto de Economia Agrícola (IEA), foi realizado na Capital e;
contou com a presença de várias autoridades e, também de Fran-
cisco Sérgio Ferreira Jardim, secretário de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São Paulo que lembrou a época em que o
Brasil era importador de alimentos e os movimentos que fize-
ram com o País, em menos de meio século se tornasse o quinto
maior produtor mundial. 

MARACUJÁ. O manejo do vírus que causa o endurecimento
dos frutos do maracujazeiro, que já dizimou muitos pomares pau-
listas, baianos, mineiros, paraenses, goianos e fluminenses foi
tema da reunião técnica realizada pelo Instituto Agronômico (IAC),
em Campinas. O objetivo foi discutir as recomendações técni-
cas para minimizar os danos causados pela virose e, a partir dis-
so, desenvolver diretrizes para os produtores e promover a regu-
lamentação do setor produtivo, especialmente com relação às
normas para produção de mudas.

AGRICULTURA FAMILIAR. O dia 6 de novembro foi uma
data marcante para a Associação de Pequenos Agricultores de
Cunha (BioCunha), organização de agricultores familiares do
município de Cunha, na região do Vale do Paraíba. Foi nesse dia
que os agricultores integrantes da BioCunha obtiveram o reco-
nhecimento de sua entidade como uma Organização de Controle
Social (OCS), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), bem como receberam os certificados de sua
inclusão no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Mi-
nistério. 

PROJETO HORTA EDUCATIVA. Em 2013, a Secretaria
Estadual de Educação assinou um termo de cooperação entre o
Fundo Social de Solidariedade (Fussesp) e a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento (SAA) para implantação do Projeto Horta
Educativa. O objetivo é ensinar conceitos de educação ambien-
tal, nutricional e valorização do meio rural via horticultura. No
acordo, o Fussesp coordena a execução do Projeto fornecendo
material de apoio.

HOMENAGEM. Em reconhecimento ao trabalho de exten-
são rural em prol do fortalecimento e desenvolvimento sustentá-
vel da agropecuária no oeste paulista, as CATI Regionais Presi-
dente Prudente e Presidente Venceslau foram agraciadas com um
diploma de Honra ao Mérito concedido pela Universidade do
Oeste Paulista (Unoeste).

BEM ESTAR ANIMAL. A CATI (Cordenadoria de Assistên-
cia Técnica Integral) Regional Itapeva, em parceria com a em-
presa Arkhé Socioambiental, promoveu no segundo semestre de
2018 uma palestra com o tema “Bem-estar animal”, com ênfase
na produção de leite. A palestra realizada no bairro Avencal, em
Itapeva, foi organizada a pedido da entidade para beneficiar um
grupo de produtores atendido por eles. 

ENCONTRO. Na primeira quinzena de outubro, Itapetininga
sediou o III Encontro Regional de Pecuária Leiteira. Em sua ter-
ceira edição, o Encontro repetiu o sucesso das edições passadas,
reunindo 148 pessoas, entre produtores de leite bovino e bubali-
no, estudantes e técnicos de toda a região no Anfiteatro do Servi-
ço Social da Indústria (Sesi) unidade Itapetininga, numa noite
especial de confraternização e aprendizado. 

CANA-DE-AÇÚCAR. Produção de derivados da cultura da
cana-de-açúcar foi o tema da capacitação técnica realizada em
setembro em Bauru, capacitando 40 extensionistas, de diversas
CATI Regionais. Esses novos capacitados passarão a atuar como
multiplicadores de Boas Práticas de fabricação de alimentos
oriundos da cana-de-açúcar. A capacitação teve duração de 12
horas, com um conteúdo programático que abrangeu os temas:
qualidade da cana-de-açúcar como matéria-prima; fabricação de
açúcar mascavo; fabricação de rapadura; fabricação de melado;
Boas Práticas de fabricação na agroindústria artesanal; práticas
de processamento de açúcar mascavo, rapadura e melado.

CAPACITAÇÃO. A CATI Regional Presidente Venceslau, em
parceria com a Prefeitura de Piquerobi, promoveu, nos dias 17 e
18 de outubro, uma capacitação direcionada às agricultoras e
merendeiras do município sobre “Processamento Artesanal de
Panificação”. O curso foi ministrado pela engenheira agrônoma
Suzana Edi Vila Rios, e pelo zootecnista Luiz Guedes Deak Juni-
or, técnico responsável pela Casa da Agricultura de Piquerobi,
que foram auxiliados por outros profissionais.

EDITOR. O jornalista Mauricio Picazo Galhardo tem 61
anos, é paulistano do bairro do Brás. Esteve por dois anos mo-
rando 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 quadri-
nho semanal Agro-Cartoon, publicado no site: www.agro-
cartoons.blogspot.com.br. (Texto(s): Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, Cati)

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1014812-97.2018.8.26.0002 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Despesas Condominiais Exequente: Condomínio Terrara Executado: Terrara Rouxinol Spe
Empreendimento Imobiliario Ltda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1014812-
97.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TERRARA ROUXINOL SPE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (CNPJ/MF nº 09.230.581/0001-22) que SUBCONDOMÍNIO CASAS
E TOWNHOUSE CONDOMÍNIO TERRARA lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
a quantia de R$ 3.102,72, referente ao não pagamento das despesas condominiais. Estando a executada em
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado,
ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo
requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros
de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado e
publicado. São Paulo, 25/10/18. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2018.  13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1099115-80.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Cheque
Requerente: CRBS S/A - CDD Oeste Requerido: Ricardo Somones Rosa EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 DIAS. PROCESSO Nº 1099115-80.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RICARDO SOMONES ROSA, Brasileiro, RG 109066431, CPF 701.213.534-43,
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CRBS S/A - CDD Oeste, para pagamento do débito
cujo valor na data do ajuizamento (18.11.2017) era de R$ 37.204,81 (trinta e sete mil, duzentos e quatro reais
e oitenta e um centavos) decorrente de inadimplência dos cheques nº 000094, 000095, 000098, 000099 e
000136, devidamente atualizada efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondestes à 5% do
valor da causa. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente embargos monitórios sob pena de, não o fazendo, se constituir de eficácia
executiva o pedido da inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de dezembro de 2017. 13 e 14/11

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003317-55.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER ao IVO VENTURA, CPF 230.660.169-00, e UNIC REPRESENTAÇÕES LTDA.
ME, CNPJ 00.739.625/0001-70, na pessoa do seu representante legal que o Banco Bradesco S/A ajuizou-lhes
Ação de Execução de Título Extrajudicial para cobrança de R$ 57.534,16, atualizado até 23/06/2011, referente
a Cédula de Crédito Bancário nº 9.006.232. Estando os executados em lugar ignorado e incerto, foi deferida a
INTIMAÇÃO por EDITAL, do arresto sobre o valor bloqueado de R$ 5.110,08, Junto ao BANCO BRADESCO da
conta de Ivo Ventura, e junto ao DETRAN através do sistema RENAJUD, das motocicletas, a) Marca HONDA,
modelo PCX 150, ano 2014, placas FTU-4668 e b) Marca HONDA, modelo CG 150 CARGO/ESD, ano
2014, placas FVX-1660, de propriedade do executado UNIC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME
e a CITAÇÃO para que em 03 dias, paguem a dívida que deverá ser atualizada até a data do efetivo
pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 10%; em caso de
pagamento integral, essa verba honorária será reduzida pela metade, e querendo ofereça embargos no
prazo de 15 dias, facultando-lhes nesse prazo, reconhecendo o crédito dos exequentes, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, requerer que o pagamento restante seja
feito em 06 parcelas mensais, atualizadas e juros de 1% ao mês. A opção de parcelamento importará renúncia
ao direito de opor embargos. Os prazos começarão a fluir, após os 20 dias supra, sob pena de conversão dos
arrestos em penhora. Na ausência de embargos, o executado será considerado revel, sendo-lhes nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. 13 e 14/11

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0051608-04.2018.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ
DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EUN SIL SON CHUNG, CPF 079.811.348-03, que por este
Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de Educação e Cultura
Sinec Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 64.814,50 (maio/2018), devidamente atualizada,
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos,
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis
para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de setembro de 2018. 13 e 14.11

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1069374-92.2014.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa
Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EDUARDO DE CASTRO BELO, RG 84157677, CPF 115.685.638-
84, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino
Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando a cobrança de R$ 23.998,02 (março/2014), oriunda do
inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2010. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, ou oponha embargos, sob pena de constitui-
se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de outubro de 2018.    13 e 14.11

Imobel Participações Societárias S. A.
CNPJ nº 53.595.260/0001-13 - NIRE 35300099036

Edital de Convocação Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a se reunirem no dia 20/11/2018, 
às 10 horas, na sede da companhia, Rua Octávio Zampirollo, 
270-A, SP/SP, para deliberar sobre: Ordem do dia: Eleição dos 
membros do conselho de administração para cumprir mandato 
até a Assembleia Geral Ordinária de 2020. São Paulo, 09/11/2018. 
Ricardo de Almeida Pimentel Mendes - Diretor.    (10-13-14)
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Coest Construtora S.A.
Companhia Aberta - C.N.P.J. nº 61.104.717/0001-78

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, nos escritórios de contabilidade, na Rua Cirene Jorge Ribeiro, 
397 - Vila Salete, São Paulo, SP, os documentos referidos no artigo 133 da Lei 6.404/76, correspondentes aos 
exercícios sociais findos em 31.12.2014; 31/12/2015; 31/12/2016 e 31/12/2017. São Paulo, 09 de novembro de 
2018. Marleine Serra Guimarães - Presidente do Conselho de Administração. 
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Companhia Brasileira de Alumínio
CNPJ.MF. nº 61.409.892/0001-73 - NIRE 35.3.0001276.3 - “Companhia”

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 2 de Agosto de 2018
1. Data, Horário e Local - Dia 2 de agosto de 2018, às 10h00, no escritório da Companhia localizado 
na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 14º andar, parte, conjunto 141, Cidade Monções, 
CEP 04571-900, Capital do Estado de São Paulo. 1. Convocação - Dispensada em virtude da 
presença da totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Artigo 124 da  
Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 2. Presença - Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. 3. Mesa 
Dirigente - Ricardo Rodrigues de Carvalho, Presidente, e Luiz Marcelo Pinheiro Fins, Secretário.  
4. Ordem do Dia: A ordem do dia da presente Assembleia Geral Extraordinária compreende a 
deliberação, por parte dos acionistas da Companhia sobre a renovação das linhas de crédito rotativo 
(Revolving Credit Facility). 5. Deliberações: Os acionistas da Companhia aprovam, por unanimidade 
e sem ressalvas, o quanto segue: (i) Aprovar a renovação da linha de crédito rotativo (Votorantim 
Revolving Credit Facility) entre a Votorantim S.A., na qualidade de garantidora e tomadora, em 
conjunto com suas controladas Votorantim Geração de Energia S.A. e a Companhia, na qualidade de 
tomadoras, com valor estimado do crédito de até US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares  
norte-americanos), com pagamento de juros de até LIBOR +1,50% (um e meio por cento) ao ano, 
com prazo de vencimento de até 5 (cinco) anos; (ii) Autorizar os administradores da Companhia a 
praticar todos os atos necessários para a efetivação das deliberações aprovadas pelos acionistas  
da Companhia, inclusive nomear procuradores especiais para implementação da operação em 
questão, podendo referidos procuradores, assinarem todo o qualquer documento necessário à 
formalização da operação, e o que mais for necessário, em conjunto ou isoladamente, para 
implementação dos atos necessários para concluir a operação retro mencionada. 6. Observações 
Finais - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a todos os presentes e, ninguém se 
manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes 
assinada. Presidente da Mesa: Ricardo Rodrigues de Carvalho; Secretário da Mesa: Luiz Marcelo 
Pinheiro Fins; Acionistas: Votorantim S.A. representada por João Henrique Batista de Souza Schmidt 
e Luiz Marcelo Pinheiro Fins e VP Gestão Ltda. representada por João Henrique Batista de Souza 
Schmidt e Luiz Aparecido Caruso Neto. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro 
próprio. São Paulo (SP), 2 de agosto de 2018. Mesa: Ricardo Rodrigues de Carvalho - Presidente; 
Luiz Marcelo Pinheiro Fins - Secretário. JUCESP nº 410.692/18-9 em 24/08/2018. Flávia R.  
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0029668-61. 
2010.8.26.0100 (USUC 672) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Ana Miguel 
Bastos dos Santos, Lazinho Campoi, Mary dos Santos Baitelo, 
José Baitelo, Dirceu dos Santos, Cleide dos Santos, Rubens 
dos Santos, Jacinta Campoi dos Santos, Nelson dos Santos, 
Marlene de Fátima Soares dos Santos, Carlos dos Santos, 
Anai Baitelo, Aldrey Baitelo, Nadia Baitelo Kawan, Kaisar 
Kawan, Francisca Alves dos Santos, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus côn-
juges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fer-
nando Silveira Fabbri e Elizabeth Borges Fabbri, ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre 
o imóvel localizado na Rua Lácio,nº119 27ºSubdistrito Tatua-
pé-São Paulo SP, com área de 142,25 m², contribuinte nº 
055.162.0032-6,alegando posse mansa e pacífica no prazo le-
gal.Estando em termos, expede-se o presente edital para cita-
ção dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [13,14] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019577-85.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da 
Lei, FAZ SABER a(o) ANDREZA CANOLA, PF 309.807.678-06 e PAULO HENRIQUE SANTOS ALVARISA, CPF 
091.463.388- 02, que Associação Protetora Infância Província de São Paulo, ajuizou ação pelo Procedimento Comum 
para cobrança de R$ 3.931,74 (Junho/2016), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais prestados a 
R.H.C.A não adimplidos. Estando os requeridos em local incerto e/ou não sabido foi determinado a citação por EDITAL 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                         [13,14] 
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

O economista Joaquim Levy
aceitou  na segunda-feira (12) o
convite para presidir presidir o
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES). Ele foi convidado pela equi-
pe de Paulo Guedes, confirmado
para o superministério da Econo-
mia, e a informação divulgada por
sua assessoria.

É o primeiro na equipe eco-
nômica do governo de Jair Bol-
sonaro. Com experiência na admi-
nistração pública, Levy foi minis-
tro da Fazenda de janeiro a dezem-
bro de 2015, no segundo manda-
to de Dilma Rousseff, com a pro-
messa de realizar um ajuste fiscal
para conter os gastos públicos.

Na semana passada, Bolsona-
ro afirmou que pretende “abrir a
caixa-preta” do BNDES em refe-
rência a empréstimos suspeitos
negociados em gestões anterio-

res. Segundo ele, a sociedade tem
direito de saber como é utilizado
o dinheiro público.

Engenheiro naval de forma-
ção, Levy possui doutorado em
economia da Universidade de
Chicago (EUA), a mesma de
Paulo Guedes. Ele também foi
secretário do Tesouro Nacional
entre 2003 e 2006, durante o pri-
meiro mandato de Luiz Inácio
Lula da Silva.

Antes, no governo do presi-
dente Fernando Henrique Cardo-
so, foi secretário adjunto da Se-
cretaria de Política Econômica
do Ministério da Fazenda, no ano
2000.

De 2010 e 2014, Levy foi
diretor do banco Bradesco. Para
assumir a presidência do BNDES,
Levy deixará a diretoria financei-
ra do Banco Mundial, cargo que
ocupa atualmente.

Em 2007, foi secretário de
Fazenda do Rio de Janeiro no pri-
meiro mandato do governador
Sergio Cabral.

Antes de trabalhar no governo
federal, Levy acumulou experiên-
cia internacional, trabalhando de
1992 a 1999 no Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI) e de 1999
a 2000, foi economista visitante
no Banco Central Europeu.

No cargo de ministro da Fa-
zenda do governo Dilma Rous-
seff, Levy adotou um progra-
ma de austeridade fiscal e des-
fez uma série de desonerações
concedidas no primeiro man-
dato de Dilma. Os benefícios
incentivavam desde a compra de
veículos à redução do preço dos
combustíveis.

Levy também endureceu as
regras de pagamento do abono sa-
larial para os trabalhadores de car-

teira assinada que ganham até dois
salários mínimos.

O então ministro ainda tentou,
sem sucesso, reter até 30% dos
recursos do Sistema S, que finan-
cia programas de aprendizagem e
formação técnica, para cobrir o
déficit fiscal de 2016. Por pres-
são da indústria, o então ministro
recuou da ideia.

O presidente eleito Jair Bol-
sonaro desembarca nesta terça-
feira (13) em Brasília para inten-
sificar a agenda de transição, de-
finindo inclusive mais nomes para
compor a equipe de governo.

Entre as prioridades da sema-
na estão a definição de estratégia
para a reforma da Previdência e a
definição de, pelo menos, quatro
nomes de ministros para as áreas
de Meio Ambiente, Defesa, Saú-
de e Relações Exteriores. (Agen-
cia Brasil)

Jair Bolsonaro reconhece dificuldade
para aprovar Previdência este ano

O presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, reconheceu na segunda-
feira (12) que há dificuldades
em aprovar a reforma da Previ-
dência ainda este ano. Segundo
ele, a avaliação foi feita pelo
economista Paulo Guedes, que
assumirá o superministério da
Economia, e que está à frente
das principais negociações so-
bre o tema. Bolsonaro e Guedes
se reuniram nesta segunda-feira
no Rio de Janeiro.

“Ele [Paulo Guedes] está
achando que dificilmente apro-
va alguma coisa este ano”, afir-
mou. “Não é esta a reforma que
eu quero”, acrescentou o presi-
dente eleito, confirmando que
vai tomar café com o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), para conversar sobre
o assunto. Também informou
que vai “apertar a mão” dos co-
legas do Congresso Nacional.

Para Bolsonaro, a reforma

tem de começar pelo setor pú-
blico, considerado por ele defi-
citário. Também afirmou que não
se deve pensar em uma reforma
baseada apenas em cálculos e
números. De acordo com ele, é
importante observar os dados
com o “coração”.

Bolsonaro criticou a exis-
tência de aposentadorias acima
do teto constitucional, no setor
público, que fixa como limite o
salário dos ministros dos tribunais

superiores (R$ 33,7 mil). “[Há]
aposentadorias que estão aí até
acima do teto, excessos de privi-
légios”, disse. “Tem que começar
com a Previdência pública.”

O presidente eleito conver-
sou com a imprensa ao sair de
casa hoje, na Barra da Tijuca,
para novamente ir à agência do
Banco do Brasil sacar dinheiro.
Foi a terceira vez que Bolsona-
ro saiu nos últimos dias para ir
ao banco. (Agencia Brasil)
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Lambança de Ocon tira vitória
 de Verstappen em Interlagos
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Max  Verstappen

Por Tiago Mendonça

Viver o Grande Prêmio do
Brasil de Fórmula 1 é colecio-
nar lembranças inusitadas. Inclu-
sive trapalhadas de retardatários:
como em 1990, quando Ayrton
Senna viu sua provável primeira
vitória em Interlagos ir para o
brejo depois de um toque com
Satoru Nakajima; ou em 2001,
quando Juan Pablo Montoya foi
abalroado por Jos Verstappen
enquanto liderava.

Na tarde do último domingo,
foi o filho de Jos, Max Versta-
ppen, quem viveu esta desagradá-
vel situação. Verstappen liderava
a corrida quando foi acertado por
Esteban Ocon na segunda perna
do ‘S do Senna’, vendo a lideran-
ça escapar de suas mãos e abrin-
do caminho para a vitória do pen-
tacampeão Lewis Hamilton.

Hamilton tinha mesmo o fa-
voritismo para a corrida, já que
havia feito a pole position e ain-
da viu seu companheiro de equi-
pe, Valtteri Bottas, pular para se-
gundo na largada. Mas Versta-
ppen não demorou pra começar
seu show particular, passando

Kimi Raikkonen, Sebastian Vet-
tel e o próprio Bottas, levantan-
do a galera nas arquibancadas do
autódromo.

O pit stop da Red Bull Racing
não foi legal e Verstappen voltou
ainda atrás de Hamilton (que ha-
via parado mais cedo). Mas o ho-
landês não desistiu da briga pela
vitória e tomou a liderança outra
vez logo depois, em mais uma ul-
trapassagem (que o levou a fatu-
rar o prêmio de ‘Piloto do Dia’

em votação popular pela internet).
Mas na 42ª volta (de um total

de 71), Ocon tentou descontar
uma volta em relação a Versta-
ppen e os dois antigos rivais de
Fórmula 3 Europeia bateram.
Ocon foi punido com um stop-
and-go (parada extra nos boxes)
de dez segundos, que configura
a punição mais severa da Fórmu-
la 1 fora a desclassificação.

Isso não reduziu o prejuízo de
Verstappen, que viu Hamilton

vencer e teve de se contentar com
a segunda posição. “Nós tínhamos
um grande carro. E aí fomos tira-
dos da pista por esse idiota, en-
quanto ele era retardatário. Não
tenho nem palavras. O carro esta-
va funcionando bem, tínhamos um
bom ritmo e deveríamos ter ven-
cido”, disse o piloto da Red Bull.

Kimi Raikkonen foi o tercei-
ro colocado, Daniel Ricciardo
acabou em quarto, Valtteri Bot-
tas em quinto e Sebastian Vettel
em sexto lugar (depois de uma
atuação apagadíssima). Os resul-
tados confirmaram a conquista
do Mundial de Construtores por
parte da Mercedes, que chegou
ao quinto título seguido. Ou seja:
ganhou tudo desde 2014.

Esta marca deixa o time mui-
to próximo de igualar a Ferrari,
que foi campeã mundial de cons-
trutores por seis vezes seguidas,
entre 1999 e 2004. Não custa
lembrar: o título de pilotos já
estava definido a favor de Lewis
Hamilton desde o GP do Méxi-
co, há duas semanas. A última eta-
pa do campeonato será realizada
em Abu Dhabi no dia 25 de no-
vembro.
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O domingo foi dia de muita
festa para a ‘Família da Poei-
ra’. Na 14ª e penúltima etapa do
Campeonato Brasileiro de
Rally Baja, o veterano piloto
Reinaldo Varela (Can-Am/Divi-
no Fogão/Arisun/Blindarte/
Norton/Cotton Racing) foi o
vencedor, enquanto o seu pri-
mogênito Rodrigo Varela ga-
rantiu por antecipação o título
de Campeão. De quebra, o ca-
çula Bruno Varela terminou a
prova em Lençóis Paulista (SP)
em segundo e manteve a vice-
liderança no certame nacional.

“Deu tudo certo. Fiz uma
prova tranquila para fazer a
combinação de resultados para
ser campeão. Deu certo, nin-
guém consegue chegar em mim
na última etapa. Foi ótimo, mis-
são cumprida, a equipe fez um
ótimo trabalho, e o Can-Am
Maverick X3 foi fantástico a
temporada inteira”, comemo-
rou Rodrigo Varela (Can-Am/
Divino Fogão/Arisun/Blindar-
te/Norton/Cotton Racing), que
venceu cinco etapas em 2018.

Campeão Brasileiro em
2017, Bruno Varela (Can-Am/
Divino Fogão/Arisun/Blindar-
te/Norton/Cotton Racing) ven-
ceu em sua categoria e ficou
em segundo no resultado Ge-
ral, a apenas 53 segundos de seu
pai, e manteve a vice-liderança
do campeonato deste ano. “O
mais importante de tudo é que
a ‘Família da Poeira’ é tricam-
peã do Brasileiro de Rally Baja
com o UTV Can-Am Maverick
X3. O Gabriel (Varela) em
2017, eu no ano passado, e o
Rodrigo merecidamente ago-
ra”, lembrou Bruno. “Faltou
pouquinho para eu bater o
‘véio’, mas vou me dedicar para
vencer a última etapa e garantir
de vez o vice-campeonato”,
completou o caçula da família.

Vencedor do Rally Dakar
2018, Reinaldo Varela mostrou
rápida adaptação às provas cur-
tas e rápidas de UTV, e conse-
guiu sua segunda vitória em
seis participações no Baja. “Es-
tou ‘pegando a mão’ nestas pro-
vas de tiro curto. Foi muito le-

Brasileiro de Rally
Baja: Na vitória do
pai, título do filho

Reinaldo Varela vence penúltima etapa do campeonato,
enquanto o seu primogênito Rodrigo Varela garante o
título de campeão por antecipação. Com o segundo lugar,
Bruno Varela mantém a vice-liderança
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Rodrigo (E), Bruno (C) e Reinaldo (D) Varela: Família da
Poeira domino o UTV

gal a vitória, mas o mais praze-
roso é que pelo terceiro ano con-
secutivo o troféu de campeão
brasileiro vai ficar em casa. O
Rodrigo já é o maior vencedor
da história do UTV no Brasil, e
estou muito orgulhoso de mais
um título dele”, parabenizou o
patriarca da Família da Poeira.

O Rally Rota Sudeste teve
um total 185,69 km por dia (sá-
bado e domingo), sendo 141,20
km de Especiais cronometra-
das, com um deslocamento ini-
cial de 18,72 km e deslocamen-
to final de 25,77 km.

O Rally dos Amigos, que
encerra o Campeonato Brasi-
leiro de Rally Baja, será dis-
putado no dia 8 de dezembro,
em Barra Bonita (SP).

Resultado da 14ª etapa do
Campeonato Brasileiro de
Rally Baja: 1) Reinaldo Vare-
la, 1h34min44s; 2) Bruno Va-
rela, a 53s; 3) Cristiano Batis-
ta, a 1min08s; 4) Maurício
Pena Rocha, a 1min31s; 5)
Gabriel Cestari, a 2min01s; 6)
Ricardo Galli, a 2min15s; 7)
Francesco Carbone, a
5min03s; 8) Marco Ortega, a
6min46s; 9) Leandro Fracas-
si, a 7min09s; 10) Clodoaldo
Pato, 9min16s; 15) Rodrigo
Varela, a 13min39s.

Resultado da 13ª etapa do
Campeonato Brasileiro de
Rally Baja: 1) Cristiano Batis-
ta, 1h35min30s; 2) Bruno Va-
rela, a 1min29s; 3) Ricardo
Galli, a 1min55s; 4) Gabriel
Cestari, a 1min55s; 5) Daniel
Mahseredjian, a 1min56s; 6)
Rodrigo Varela, a 2min07s; 7)
Christian Klawa, a 3min43s; 8)
Reinaldo Varela, a 4min12s; 9)
Francesco Carbone, a 5min13s;
10) Erik Donato, a 5min24s.

O Campeonato Brasileiro
de Rally Baja depois de 14 eta-
pas está assim (extra-oficial): 1)
Rodrigo Varela, 281 pontos; 2)
Bruno Varela, 264; 3) Cristiano
Batista, 251; 4) André Hort, 217;
5) Mauricio Pena Rocha, 177;
6) Ricardo Galli, 127; 7) Gabri-
el Cestari, 123; 8) Reinaldo Va-
rela, 117; 9) Erick Donato, 108;
10) Edu Piano, 103.

Robert Scheidt conquista o título
sul-americano da classe Star no RJ

Scheidt e Lopes em ação

Robert Scheidt é campeão
sul-americano da classe Star
2018. E foi com emoção. Em
parceria com o proeiro Arthur
Lopes, o bicampeão olímpico
venceu a primeira regata de do-
mingo (11), no Iate Clube do Rio
de Janeiro, para, na sequência,
cruzar em segundo na última pro-
va da competição. Com isso,
saiu do quarto lugar na classifi-
cação geral, com 20 pontos per-
didos, para a liderança, com 14,
após os descartes. Contudo, a

dupla Lars Grael/Samuel Gonçal-
ves obteve os mesmos resultados
no último dia da competição, mas
invertidos – segundo e primeiro
lugares – e chegou a mesma pon-
tuação. O título foi decidido ape-
nas no terceiro critério de de-
sempate. Estavam iguais em nú-
mero de vitórias (duas) e segun-
dos lugares (um). A terceira po-
sição obtida no sábado (10), deu
a taça a Scheidt/Lopes.

A conquista do título estadu-
al da classe Star da parceria

Scheidt/Lopes foi em abril, no
Yacht Club Santo Amaro, em São
Paulo. As águas cariocas trazem
boas lembranças para Robert. Há
um ano, ele ganhava a Taça Royal
Thames, competição disputada
no Iate Clube do Rio de Janeiro.
Na época, seu proeiro era Henry
Boenning, o Maguila. Antes de
iniciar o sul-americano 2018, o
bicampeão olímpico aproveitou
o tempo livre para treinar com
Boenning, com quem fará dupla
na final da Star Sailors League,
em dezembro, nas Bahamas.

O tempo não ajudou os vele-
jadores no Rio de Janeiro nos
primeiros dias do sul-americano.
No primeiro dia, na quinta-feira
(8), as regatas foram canceladas
por falta de vento. Na sexta, ape-
sar de as condições meteoroló-
gicas continuarem difíceis, fo-
ram três provas. Scheidt e Lopes
foram melhorando o desempenho
ao longo do dia. Começaram com
um nono lugar, subiram para séti-
mo na prova seguinte e termina-
ram cruzando a linha de chegada
na liderança na última regata. No
sábado, mantiveram a regularida-
de com um terceiro lugar e, do-
mingo, apresentaram o melhor

desempenho com mais uma vi-
tória e um vice na prova final.

O Brasil dominou o Campe-
onato Sul-Americano do Rio de
Janeiro, que contou ainda com
competidores da Europa. Entre
os 20 barcos participantes, 16
competiram sob a bandeira ver-
de-amarela, dois eram argenti-
nos, um italiano e um holandês.
No pódio, Robert Scheidt/Arthur
Lopes e Lars Grael/Samuel Gon-
çalves tiveram a companhia de
Jorginho  Zarif/Ubiratan Matos.
No geral, os oito primeiros co-
locados foram brasileiros.

Focado nas Bahamas – Schei-
dt competiu no Rio de Janeiro
concentrado em elevar seu nível
de velejada visando a disputa da
SSL Finals, em dezembro, nas
Bahamas. Para essa competição,
volta a formar dupla como Hen-
ry Boenning, com quem conquis-
tou o vice-campeonato em 2017.
“O Maguila competiu com o Dino
Pascolato no Sul-Americano (ter-
minou em sétimo lugar). Voltare-
mos a velejar juntos na final da
Star Sailors League e, por isso,
aproveitamos para fazer alguns
treinos antes das regatas come-
çarem”, contou Robert.
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Superliga Cimed 18/19

Pinheiros e Dentil/Praia Clube fazem
primeiro jogo da temporada

Acontece nesta terça-feira
(13) o jogo de abertura da Super-
liga Cimed feminina de vôlei
2018/2019, em partida antecipa-
da pela sexta rodada. O Dentil/
Praia Clube (MG) será um dos re-
presentantes do Brasil no Campe-
onato Mundial de Clubes e, por
isso, teve alguns compromissos
com datas alteradas na tabela. O
primeiro deles será nesta terça,
quando enfrentará o E. C. Pinhei-
ros (SP) em partida realizada no
ginásio Henrique Villaboin, em
São Paulo (SP), com transmissão

ao vivo do canal SporTV 2.
O confronto colocará as donas

da casa frente a frente com as cam-
peãs da Superliga Cimed 17/18 e
da Supercopa 2018, realizada no
último sábado (10). Para bater a
força do time mineiro, a ponteira
Clarisse espera contar com uma
boa atuação do conjunto.

A jogador do Pinheiros ainda
falou sobre a expectativa para esta
partida. “Independentemente do
resultado, estamos em um cami-
nho legal de preparação, a equipe
está se entrosando cada vez mais,

e esperamos fazer um bom jogo,
imprimir o nosso ritmo e executar
o trabalho. Sabemos que disciplina
tática faz diferença e queremos fa-
zer um grande espetáculo para o pú-
blico”, concluiu Clarisse.

Embalado pela recente con-
quista da Supercopa, o Dentil/Praia
Clube espera por uma vitória para
manter o bom momento. No en-
tanto, a central Fabiana sabe que
seu time não terá facilidades nesta
terça-feira.

A sexta rodada terá mais qua-
tro jogos realizados no dia 7 de

dezembro: Balneário Camboriú
(SC) x Osasco Audax (SP), Sesc RJ
x Fluminense (RJ), Curitiba Vôlei
(PR) x Sesi Vôlei Bauru (SP) e
BRB/Brasília Vôlei (DF) x São
Cristóvão Saúde/São Caetano (SP)

Outro jogo com a data modifi-
cada nesta sexta rodada do turno
será Hinode Barueri (SP) x Minas
Tênis Clube (MG), já que o time
mineiro será o outro representan-
te do Brasil no Mundial de Clubes.
Este confronto será no dia 15 de
janeiro, às 19h30, no ginásio José
Corrêa, em Barueri (SP).


