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Mercado mantém estimativa de
inflação em 3,71% este ano
Depois de sete reduções
consecutivas, a estimativa de
instituições financeiras para a
inflação este ano ficou estável. A projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) permanece em 3,71%, este ano.
As informações são do boletim Focus, publicado toda segunda-feira no site do Banco
Central (BC), com estimativas
do mercado financeiro para os
principais indicadores da economia.

Defesa entra com pedido de prisão
domiciliar para João de Deus
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Tesouro quitou no ano R$ 4,19 bi de
estados e municípios inadimplentes
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Refinaria de Manguinhos
diz que incêndio não causou
vítimas

Previsão do Tempo
Terça: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

33º C
22º C

Noite

Compra: 4,43
Venda:
4,43

OURO
Compra: 142,97
Venda: 169,40
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Paulo Guedes disse que
pretende cortar até 50%
das verbas do Sistema S

Chevrolet Absoluta 500 é o
nome da 34ª edição dos
500 Km de São Paulo
Uma das corridas mais tradicionais do automobilismo
brasileiro está de volta a sua
casa. Após quatro edições no
Velo Città, em Mogi Guaçu
(SP), a edição deste ano dos
500 Km de São Paulo – Chevrolet Absoluta 500 será realizada no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, no
próximo dia 22 de dezembro,
com um grid dos mais fortes.
A prova é promovida pelo Automóvel Clube Paulista (ACP)
e o Interlagos Motor Clube, e
conta com o apoio da Concessionária Chevrolet Absoluta,
que neste ano dá nome ao
evento.
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Sesi Bauru vence São
Cristóvão Saúde/São
Caetano
No último jogo da oitava
rodada do turno da Superliga
Cimed feminina de vôlei 18/
19, São Cristóvão Saúde/São
Caetano (SP) e Sesi Vôlei Bauru (SP) fizeram um duelo bastante disputado no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano do
Sul (SP). No final, melhor para
o time do interior de São Paulo, que venceu por 3 sets a 2
(26/24, 15/25, 19/25, 25/14 e
15/08) na noite de domingo

Kartismo: Alberto Otazú
vence final do Torgs Warmup
Correndo como convidado
pelo Campeonato Torgs de Kart
Amador de São Paulo, que definiu sua temporada da categoria
Warmup no último domingo (16)
no Kartódromo Granja Viana, em
Barueri (SP), o piloto Alberto
Otazú (Alpie Escola de Pilotagem/AVSP/ No Fire Services/
Imab/Rolley Ball/Mundo Koi/
Baterias Tudor) largou da pole
position e venceu com apenas
0s173 de vantagem para Marco
Rezende.
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O vice George Shi Wen NG
(E), Alberto Otazú (C) e o
terceiro Galvane Ruivo (D)

(16). Após a partida, a comissão técnica do Sesi Vôlei
Bauru optou por premiar a
ponteira Gabriela Cândido
como a melhor da partida.
Gabi recebeu o Troféu VivaVôlei e o técnico Anderson
ressaltou a importância do
resultado positivo conquistado neste domingo, mas chamou atenção para um ponto
que precisa ser trabalhado.
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Time de Falcão vence
duelo e craque do
futsal conquista o
tetracampeonato
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sas. A parceria contemplará a aviação comercial da Embraer e
serviços associados com participação de 80% da Boeing, no valor de US$ 4,2 bilhões, e de 20%
da Embraer.
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Esporte

DÓLAR

Turismo
Compra: 3,75
Venda:
4,06

A Embraer e a Boeing informaram na segunda-feira (17) que
aprovaram os termos da parceria
estratégica para acelerar o crescimento em mercados aeroespaciais globais para as duas empre-
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Fonte: Climatempo

Comercial
Compra: 3,89
Venda:
3,89

Embraer e Boeing
firmam parceria para
acelerar crescimento

Foto/ Bruno Terena

O secretário executivo da
Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) da
Organização dos Estados Americanos (OEA), o brasileiro
Paulo Abrão, usou as redes sociais para alertar sobre o agravamento da crise na Nicarágua.
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As autoridades da Coreia
do Norte advertiram que as sanções impostas pelo governo
dos Estados Unidos ao país
pode levar ao “bloqueio das
negociações para a desnuclearização da Península Coreana”.
A informação foi divulgada pela mídia estatal no domingo e atribuída ao Instituto de
Estudos Americanos, vinculado ao Ministério das Relações
Exteriores.
Os Estados Unidos impuseram novas sanções a assessores diretos do governo da
Coreia do Norte, como Kim
Jong Un e Choe Ryong Hae,
além de outros dois. Página 3

Crise na
Nicarágua se
agrava, diz
Comissão de
Direitos
Humanos da
OEA

Com intervenção do
BC, dólar começa
semana em queda

Foto/Rodrigo Dod

Coreia do
Norte adverte
EUA que
sanções
podem
impedir
desnuclearização

Para 2019, a projeção também não foi alterada em relação à semana passada: 4,07%.
Em 2020, a expectativa é que
a inflação fique em 4% e em
2021, 3,75%.
As estimativas estão abaixo da meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. Para
este ano, o centro da meta é
4,5%, com limite inferior de
3% e superior de 6%. Para
2019, a meta é 4,25% com intervalo de tolerância entre
2,75% e 5,75%.
Página 3

Falcão dá bicicleta durante o jogo
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Defesa entra com pedido de prisão
domiciliar para João de Deus
Com intervenção do
BC, dólar começa
semana em queda
A cotação da moeda norteamericana encerrou o primeiro pregão da semana em baixa
de 0,19%, com o dólar comercial vendido a R$ 3,8962. O
Banco Central (BC) voltou na
segunda-feira (17) a intervir na
cotação da moeda, ofertando
leilões extraordinários de venda futura do dólar, com compromisso de recompra (chamados de leilões de linha).
O BC havia feito os leilões de linha no final de novembro e início de dezembro,

quando a cotação da moeda
norte-americana ultrapassou
o patamar de R$ 3,90.
O índice B3, da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão em baixa de 1,20%, com 86.399
pontos. As ações das principais companhias seguiram a
tendência de baixa, com Petrobras encerrando com menos 1%, Itaú com desvalorização de 2,65% e Bradesco
com perdas de 1,77%. (Agencia Brasil)

CESAR
NETO
MÍDIAS
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO
vem sendo publicada desde 1993. Na imprensa, no jornal “O
Dia” (3º mais antigo diário em São Paulo - SP). Via Internet,
desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil. Via Twitter, @CesarNetoReal
C Â MA RA
Conforme antecipamos, o ex-vereador Dissei será eleito presidente no Tribunal paulistano de Contas. Enquanto isso, o vereador Camilo (PSB) terá seu efeito suspensivo do que seria seu
afastamento do mandato (pra se defender no TSE), acusado de
receber recursos ilegais. Conforme ...
P A U L I S T AN A
... antecipamos, foram eleitos Tuma (PSDB) presidente; Milton Leite (DEM) na 1ª vice; Rute Costa (PSD) na 2ª vice; Reis
(PT) na 1ª Secretraria e o impedimento de 2ª reeleição de Jatene
(PR), daí a vinda de Isac Felix (PT). Antecipamos também Souza
Santos (PRB) pra corregedoria ...
P R E F E IT U RA ( S P )
Bruno Covas segue em plena campanha pra ser o candidato do
PSDB (municipal que ele controla) à reeleição em 2020. Pra isso,
conta com o trabalho diuturno do vereador João Jorge (PSDB) ‘Casa Civil’ - na qual vai colocar em prática seu bordão de campanha: “Foi lá e fez”.
A S S E M B LE IA ( S P )
Diplomação, hoje, de reeleitos e eleitos deputados (94) estaduais; idem pra Câmara dos Deputados (70). 2 dos senadores,
sendo Mara Gabrili (PSDB) e major Olimpio (PSL), além do
governador João Doria (PSDB) e do vice Rodrigo Garcia (DEM).
A Sala São Paulo será pequena.
GOVERNO (SP)
Errata sobre a nota de ontem: a novamente eleita deputada
(ALESP) Edna Macedo, irmã de Edir Macedo (líder maior da igreja Universal - e não Mundial - e da Record tv) disse à Doria
(PSDB) que “não vai deixar de criticar seu governo e que ninguém segura o que ela diz e vota”.
PRESIDÊNCIA
O que a propaganda do governo Temer (PMDB que voltou pra
MDB) quer dizer com “Valeu Brasil” ? Somente o diplomado
Bolsonaro (PSL) é que poderá dizer. Um veterano político ironiza dizendo “valeu pra ele não ser ‘impichado’ como foi a Dilma
(ex-PDT Brizolista) no PT Lulista”.
J U S TI ÇA S
Segue foragido o italiano Battisti, que Lula (PT) na Presidência não deixou extraditar pra cumprir prisão perpétua por terrorismo e assassinatos na Itália. Terá sido este o último ato também
político do Supremo, cujo presidente Toffoli prega devolver pra
política o fazer política ?
P AR T I D O S
PSL (São Paulo e Brasil) vive as ‘dores do parto’ de deixar de
ser ‘nano’ pra ser ‘giga’ antes de ‘vir à luz’ da Presidência, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias. Nas Câmaras municipais já começam articulações pra construir bancadas de vereadores e candidatos às prefeituras.
EDITOR
A coluna (diária) de política do jornalista CESAR NETO
foi se tornando referência na imprensa. Está dirigente na Associação “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu Medalha
Anchieta (Câmara Municipal - São Paulo) e Colar de Honra ao
Mérito (Assembleia Legislativa - Estado de São Paulo)
_________________________
EMAIL cesar@cesarneto.com
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O advogado Alberto Toron,
que defende o médium João de
Deus, de 76 anos, entrou na segunda-feira (17) à tarde com habeas corpus para transformar a
decisão judicial de prisão preventiva em prisão domiciliar
com torrnozeleira. Segundo o
advogado, é preciso levar em
conta a idade avançada e o estado de saúde de João de Deus.
O médium passou a noite em
uma cela de 16 metros quadrados com pia e vaso sanitário, no
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, denominado Núcleo de Custódia. O pedido de
prisão preventiva se sustentou
em 15 denúncias já formalizadas
em Goiânia – todas por crimes
sexuais.
No domingo (16), João de
Deus foi submetido a exame de
corpo de delito no Instituto Mé-

dico-Legal (IML). O médium,
segundo os advogados, é cardíaco e superou há pouco tempo
um câncer.
Apenas no final da tarde de
domingo, João de Deus se entregou, em uma estrada de terra
na região de Abadiânia, em Goiás. De acordo com os advogados,
o lugar foi escolhido para preservar o médium. Porém, policiais confirmaram que houve
uma longa negociação para ele
se entregar.
Os advogados reiteram a inocência de João de Deus e levantam dúvidas sobre o comportamento das possíveis vítimas e o
conteúdo de seus depoimentos.
Dinheiro
Questionado sobre a movimentação de cerca de R$ 35
milhões nas contas de João de
Deus, o advogado considerou

“normal”. De acordo com Toron,
o médium não sacou o dinheiro,
apenas retirou de aplicação. “O
dinheiro não foi sacado, [ele]
apenas baixou as aplicações”,
afirmou. Com isso, “caiu por terra” a suspeita de fuga.
O advogado Ronivan Peixoto Morais Júnior disse que João
de Deus poderia fazer movimentações financeiras, pois
seus bens não estavam bloqueados. Para ele, a suspeita de ocultação de bens, como foi divulgado, pode ser um pré-julgamento do Ministério Público.
“Qual o problema de alguém
movimentar sua conta? Existe
um bloqueio de bens dele?”, reagiu o advogado. “É um pré-julgamento que o Ministério Público está fazendo.Não sei qual foi
o tipo de denúncia foi fomentada, mas certamente para tentar

justificar o bloqueio de bens
dele.”
Filha
Ronivan Júnior disse que teve
acesso a vídeos e depoimentos de
Dalva Teixeira, filha de João de
Deus, que acusou o pai de abuso
sexual e estupro. Segundo o advogado, a mulher chegou a pedir
desculpas para o pai e negou as
acusações. Ele disse que a mulher foi levada por pressão familiar a fazer as denúncias.
Tanto Ronivan Júnior quanto
Toron levantaram dúvidas sobre
a credibilidade das mais de 330
denúncias de abuso sexual feitas contra João de Deus. Ronivan ressaltou que os atendimentos eram feitos em um espaço
transparente, enquanto Toron
disse estranhar que uma vítima
retornasse ao local onde foi
agredida. (Agencia Brasil)

Asilo de Battisti teve motivação
político-partidária, diz Sérgio Moro
O futuro ministro da Justiça
e Segurança Pública, Sérgio
Moro, afirmou na segunda-feira
(17) que foi acertada a decisão
do presidente da República Michel Temer de extraditar o italiano Cesare Battisti, de 64 anos,
condenado à prisão perpétua em
seu país. Segundo ele, o asilo,
anteriormente concedido a Battisti, seguiu motivações político-partidárias.
“Na minha avaliação, o asilo
que foi concedido a ele, anos
atrás, foi um asilo com motivações

político-partidárias, e em boa hora
isso foi revisto. Então, não se pode
tratar a cooperação jurídica internacional por critérios políticopartidários, e a decisão [do presidente Michel Temer] é acertada.
Lamentavelmente, essa pessoa
encontra-se foragida.”
Moro criticou o asilo dado a
Battisti e avaliou que o Brasil
deve respeitar acordos de cooperação internacional com outros países.
“Os países têm que cooperar
entre eles contra a criminalida-

de e o senhor Cesari Battisti foi
condenado por homicídios, na
Itália, que é um país que tem um
Judiciário forte e independente,
e não cabe ao Brasil ficar avaliando o mérito ou não da condenação”, afirmou.
Para o futuro ministro, Battisti poderá apelar aos tribunais
de Justiça na Itália, se considerar injusto o mérito de sua condenação. Moro ressaltou a autonomia e independência das cortes italianas.
“Retornando à Itália, espe-

rando que ele seja encontrado,
cabe [ao próprio] levar as reclamações quanto à eventual injustiça da condenação para os órgãos de Justiça italianos, que
têm plenas condições de decidir qualquer problema que tenha
havido, eventualmente, na condenação.”
A afirmação de Moro ocorreu durante o anúncio da indicação de Maria Hilda Marsiaj Pinto para a Secretaria Nacional de
Justiça de seu ministério.
(Agencia Brasil)

Paulo Guedes disse que pretende
cortar até 50% das verbas do Sistema S
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na segunda-feira (17) que pretende
horizontalizar os impostos,
acabando com isenções e subsídios, cortando inclusive verbas do Sistema S, que deve sofrer redução em torno de 30%,
podendo chegar a 50% dos repasses. “É a contribuição, como
vamos pedir o sacrifício do outro sem dar o nosso?”, questionou.
Paulo Guedes para uma plateia de empresários na Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan), no
evento Encerramento das Atividades 2018 e Perspectivas
2019. Também participaram do
almoço o prefeito do Rio Marcelo Crivella e o governador
eleito do estado, Wilson Witzel.
O futuro ministro disse que
também é necessário fazer uma
reforma do Estado e garantir
um novo eixo de governabilidade, com a retomada do pacto federativo, e “corrigir a hipertrofia do governo federal”. “Nós
queremos recompor o federalismo, descentralizar recursos

para os estados e municípios.
Levem os recursos, levem as
atribuições”.
Previdência
Guedes disse que uma das
prioridades do novo governo é
a reforma da Previdência, que
deverá incluir um sistema de capitalização “para garantir as gerações futuras”. Ele comparou
o sistema atual, compartilhado,
com um avião “prestes a cair”
por causa da “bomba demográfica” que o país enfrenta com o
envelhecimento da população.
Segundo o futuro ministro,
é preciso fazer como foi feito
no Chile e transitar “na direção
de um sistema de capitalização”. “Primeiro vamos tentar
acertar esse [sistema] que está
aí e depois a gente aprofunda e
vai na libertação das gerações
futuras, com um sistema de capitalização que democratiza o
hábito de poupança, liberta as
empresas dos encargos trabalhistas. Vai ser um choque de
criação de novos empregos, dá
a portabilidade, direito de investir onde quiser”.
Guedes explicou que, nesse
novo sistema, o Estado garante

o resultado, mas não opera diretamente, agindo como coordenador e fiscal. Com isso, segundo o futuro ministro, o país
cria “uma enorme indústria previdenciária que vai botar o Brasil para crescer 4%, 5% ao ano”.
Guedes disse que o novo sistema será apenas para os jovens
que ingressarem no mercado de
trabalho, assim como o novo
regime trabalhista, onde vale a
negociação, que será optativo.
Classe política
O futuro ministro disse ser
necessária a reabilitação da
classe política, para que os
eleitos assumam o protagonismo das ações. “Chegar e ‘olha,
vamos desvincular, descarimbar esse dinheiro’. Esses objetivos decididos há 30 anos já
foram atingidos? Se não foram
atingidos, pelo menos decidam. Vocês querem mais na
defesa, na segurança pública,
mais na saúde? Na educação?
Subsídios para desigualdade
regional? Venham aqui e assumam a responsabilidade e o
protagonismo”.
Segundo Guedes, atualmente o político tem uma vida “de-

sagradável” com muitos privilégios e nenhuma atribuição.
“Está parecido com a nobreza
francesa, mas a guilhotina aqui
é midiática, cada hora cai em
um pescoço. Uma classe que só
tem privilégios e não tem atribuições está enfraquecida. Eles
já sabem que não tem mais o
toma lá dá cá e vão ter que se
reinventar”.
O futuro ministro disse que,
se não for possível implantar as
medidas que pretende por dificuldades políticas ou falta de
apoio, ele deixará o governo.
“Quem bater no ministro da
Economia leva mais? Não vai,
porque eu jogo as chaves fora
antes”, disse se referindo à prática que, segundo ele, é recorrente no país, dos governadores
e prefeitos irem pedir recursos
diretamente aos ministros, em
vez de buscarem alocar verbas
no Orçamento.
Guedes disse também que
não vai interferir nas atuais negociações sobre o megaleilão
do excedente do petróleo da
camada pré-sal e que vai tratar
da cessão onerosa no próximo
ano. (Agencia Brasil)

Agência Nacional de Aviação Civil
começa operação de fiscalização de
empresas aérea no país
A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) iniciou na segunda-feira (17) operação para
intensificar a fiscalização nos
principais aeroportos do país.
De acordo com a Anac, o objetivo da ação é observar a prestação de assistência aos passageiros em relação aos serviços
ofertados pelas empresas aéreas.
Chamada de Operação 2019,
a fiscalização será feita em duas
fases: a primeira delas de 17 de
dezembro a 6 de janeiro de
2019; a outra, dias 25 de fevereiro a 9 de março de 2019, no
período do carnaval. As duas etapas coincidem com momentos
de grande fluxo de passageiros
nos aeroportos do país
De acordo com a Anac, ao
todo, cerca de 200 servidores da
Anac trabalharão em turnos para
cobrir os períodos de maior
movimento e de maior fluxo de

passageiros, de acordo com as
características dos aeroportos
envolvidos.
Entre os terminais que serão
fiscalizados estão os de Galeão
e Santos Dumont, ambos no Rio
de Janeiro; Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em São Paulo; Brasília, no Distrito Federal;
Confins, em Minas Gerais;
Afonso Pena, no Paraná; Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul;
Salvador, Bahia; Fortaleza, no
Ceará; Recife, em Pernambuco
e Manaus, no Amazonas.
Segundo a Anac, é dever da
empresa informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voos e o motivo. As empresas também têm que oferecer facilidade de comunicação
(como acesso a ligações telefônicas, internet, etc.) para atrasos superiores a uma hora; alimentação de acordo com o horário para atrasos superiores a

duas horas, e, para atrasos superiores a quatro horas, a empresa deverá oferecer hospedagem quando houver necessidade de pernoite.
“Antes do início da operação,
as companhias apresentaram à
Anac os planos de contingências com as ações a serem adotadas no período. Entre os compromissos assumidos estão o de
manter a ocupação máxima das
posições de check-in nos horários de pico, o reforço de funcionários em guichês exclusivos
para informações e registro de
manifestações, a suspensão da
prática de overbooking, o aumento no efetivo de tripulação,
o reforço no treinamento das
equipes de solo, entre outros
serviços”, informou a Anac.
Site mobile
A agência reguladora também lançou, no final de novembro, o site mobile Passageiro

Digital, com acesso adaptado
aos dispositivos móveis e com
informações de temas como
documentos para embarque, bagagens, check-in e embarque,
atraso e cancelamentos, alterações na viagem, entre outros.
A Anac recomenda ainda que
em caso de dúvidas ou problemas, o passageiro deve procurar
o atendimento da empresa, que
pode ser presencial no aeroporto ou em ambiente eletrônico.
“Se o problema persistir, recomenda-se registrar reclamação
no
canal
www.consumidor.gov.br. Por
essa plataforma, as companhias
aéreas têm o compromisso de
receber, analisar e dar uma resposta em até dez dias. As manifestações apresentadas nessa
plataforma são monitoradas pela
agência, que acompanha a qualidade das soluções apresentadas”,
disse a Anac. (Agencia Brasil)
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Mercado mantém estimativa de
inflação em 3,71% este ano
Depois de sete reduções
consecutivas, a estimativa de instituições financeiras para a inflação este ano ficou estável. A projeção para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPC-A) permanece em 3,71%,
este ano. As informações são do
boletim Focus, publicado toda
segunda-feira no site do Banco
Central (BC), com estimativas
do mercado financeiro para os
principais indicadores da economia.
Para 2019, a projeção também não foi alterada em relação
à semana passada: 4,07%. Em
2020, a expectativa é que a inflação fique em 4% e em 2021,
3,75%.

As estimativas estão abaixo
da meta de inflação que deve ser
perseguida pelo BC. Para este
ano, o centro da meta é 4,5%,
com limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2019, a meta
é 4,25% com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.
Já para 2020, a meta é 4%.
Para 2021, 3,75%. O intervalo
de tolerância é de 1,5 ponto percentual para os dois anos.
Taxa de juros
O principal instrumento usado pelo BC para controlar a inflação é a taxa básica de juros, a
Selic. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC decidiu manter a
Selic em 6,5% ao ano.

Para as instituições financeiras, a Selic deve subir em 2019,
encerrando o período em 7,5%
ao ano. A primeira reunião do
Copom de 2019 ocorrerá em
fevereiro.
Quando o Copom reduz os
juros básicos, a tendência é diminuir os custos do crédito e
incentivar a produção e o consumo. Para cortar a Selic, a autoridade monetária precisa estar
segura de que os preços estão
sob controle e não correm risco de ficar acima da meta de inflação.
Quando o Copom aumenta a
Selic, o objetivo é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os ju-

ros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Atividade econômica
A projeção para a expansão
do Produto Interno Bruto (PIB)
– a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – foi
mantida em 1,30%.
Para 2019, a estimativa foi
ajustada de 2,53% para 2,55%.
As instituições financeiras projetam crescimento de 2,50% do
PIB em 2020 e 2021.
Cotação do dólar
A previsão do mercado financeiro para a cotação do dólar
passou de R$ 3,78 para R$ 3,83
no fim deste ano e para 2019
permanece em R$ 3,80. (Agencia Brasil)

Embraer e Boeing firmam
parceria para acelerar crescimento
A Embraer e a Boeing informaram na segunda-feira (17)
que aprovaram os termos da parceria estratégica para acelerar o
crescimento em mercados aeroespaciais globais para as duas
empresas. A parceria contemplará a aviação comercial da Embraer e serviços associados com
participação de 80% da Boeing,
no valor de US$ 4,2 bilhões, e
de 20% da Embraer.
A expectativa é que a parceria não terá impacto no lucro por
ação da Boeing em 2020, passando a ter impacto positivo nos
anos seguintes. A joint venture
deve gerar sinergias anuais de

cerca de US$ 150 milhões até o
terceiro ano de operação.
Segundo o comunicado da
Embraer, a parceria está sujeita
à aprovação do governo brasileiro. Só então as duas empresas
assinarão o acordo. Em seguida
será submetida à aprovação dos
acionistas, das autoridades regulatórias, e a outras condições relacionadas a este tipo de transação. A joint venture será liderada por uma equipe de executivos
sediada no Brasil e a Boeing terá
o controle operacional e de gestão da nova empresa, que responderá diretamente a Dennis Muilenburg, presidente e CEO da

Boeing. A Embraer terá poder de
decisão para alguns temas estratégicos, como a transferência
das operações do Brasil.
“A Boeing e a Embraer possuem um relacionamento estreito graças a mais de duas décadas
de colaboração. O respeito mútuo e o valor que enxergamos
nesta parceria só aumentou desde que iniciamos discussões
conjuntas no começo deste
ano”, disse o presidente, chairman e CEO da Boeing, Dennis
Muilenburg.
O presidente e CEO da Embraer, Paulo Cesar de Souza e
Silva, afirmou estar confiante de

que a parceria será de “grande
valor” para o Brasil. “Esta aliança fortalecerá ambas as empresas no mercado global e está alinhada à nossa estratégia de crescimento sustentável de longo
prazo”,
As empresas também chegaram a um acordo sobre os termos de uma segunda joint venture para promover e desenvolver novos mercados para o avião
multimissão KC-390. De acordo com a parceria proposta, a
Embraer deterá 51% de participação na joint venture e a
Boeing, os 49% restantes.
(Agencia Brasil)

Receita pagou as restituições do
último lote do IRPF 2018
A Receita Federal paga na segunda-feira (17) as restituições
referentes ao sétimo e último
lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2018.
Este lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. As consultas
foram liberadas no último dia 10.
Quem não estiver neste lote é
porque está na malha fina.
O crédito bancário é destinado a 151.248 contribuintes e
soma mais de R$ 319 milhões.
Desse total, R$ 127.393.752,50
referem-se ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade no
recebimento: idosos acima de 80
anos, 19.081 contribuintes entre
60 e 79 anos, 3.157 contribuintes
com alguma deficiência física ou
mental ou doença grave e 9.297
contribuintes cuja maior fonte de
renda seja o magistério.
A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se
o contribuinte não fizer o res-

gate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico
- Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no eCAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir
pessoalmente qualquer agência
do Banco do Brasil ou ligar para
a Central de Atendimento por
meio do telefone 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)
para agendar o crédito em contacorrente ou poupança, em seu
nome, em qualquer banco.
Malha fina
A Receita informa ainda que
concluído o processamento dos
formulários de 2018, 628 mil
declarações ainda estavam retidas na malha fina até o último dia
10, devido a inconsistências nas

informações prestadas.
A quantidade de documentos
retidos até aquela data correspondia a 2% do total de 31.435.539
declarações do IRPF 2018 apresentadas este ano. “Desse conjunto de declarações retidas,
70,35% registra imposto a restituir, 25,88% tem imposto a pagar e 3,77% não apresenta imposto a restituir ou a pagar”.
Para saber se estão na malha
fina, os contribuintes podem
acessar o Extrato de Processamento da DIRPF na página da
Receita na internet. Para acessar
o extrato da declaração, é necessário usar o código de acesso
gerado na própria página do Fisco ou certificado digital emitido
por autoridade habilitada.
“Ao acessar o extrato, é importante prestar atenção na seção
‘Pendências de malha’. É nessa
seção que o contribuinte pode
identificar se a declaração está retida em malha fiscal, ou se há al-

guma outra pendência que possa
ser regularizada por ele mesmo”.
Segundo a Receita, se a declaração estiver na malha fiscal,
nessa seção, “o contribuinte encontrará links para verificar com
detalhes o motivo da retenção e
consultar orientações de procedimentos. Constatando erro na
declaração apresentada, o contribuinte pode regularizar sua situação apresentando declaração retificadora”.
“Inexistindo erro na declaração apresentada e estando de posse de todos os documentos comprobatórios, o contribuinte pode
optar por aguardar intimação ou
agendar pela internet uma data e
local para apresentar os documentos e antecipar a análise de
sua declaração pela Receita Federal. O agendamento para declarações do exercício 2018 começa a partir de janeiro de 2019”,
informa ainda a Receita Federal.
(Agencia Brasil)

Leilão da Ceal é adiado para
o dia 28 de dezembro
O leilão de privatização da
Companhia Energética de Alagoas (Ceal) foi adiado para o
dia 28 de dezembro, informou
na segunda-feira (17) a Eletrobras em comunicado ao mercado. Inicialmente, o certame
estava marcado para próxima
quarta-feira (19).
No comunicado, a Eletrobras não informou o motivo do
adiamento. De acordo com o
novo cronograma, a nova data
de entrega dos documentos

dos interessados na empresa
será 27 de dezembro. A sessão
pública para a abertura das propostas será realizada às 17h do
dia 28.
A privatização da Ceal estava suspensa devido a uma liminar do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, a pedido do
governo de Alagoas. O estado
questiona na Justiça o não pagamento de repasses por parte
da União durante o processo de

federalização da Ceal, no final
da década de 1990. No final de
novembro, o ministro revogou
a liminar que impedia a realização do certame.
A Ceal será a última de seis
distribuidoras da Eletrobras a
ser privatizada. A, penúltima, a
Amazonas Energia, foi arrematada em leilão pelo consórcio
formado pela Oliveira Energia
e a Atem, no último dia 10 após
diversos adiamentos do leilão.
O certame foi marcado por di-

versos questionamentos na
Justiça.
Ainda na segunda-feira da
semana passada, uma decisão
do desembargador Marcos de
Oliveira Cavalcante, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
da 1ª Região, chegou a suspender os efeitos do leilão. Dois
dias depois, o presidente do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), João Batista Brito Pereira, validou a venda da distribuidora. (Agencia Brasil)

Tesouro quitou no ano R$ 4,19 bi de
estados e municípios inadimplentes
De janeiro a novembro, o
Tesouro Nacional pagou R$
4,19 bilhões em dívidas atrasadas de estados e municípios, informou na segunda-feira (17) o
órgão. Do total, R$ 3,42 bilhões
referem-se a débitos não quitados pelo estado do Rio de Janeiro, R$ 768,2 milhões dizem respeito a mais quatro estados (Minas Gerais, Goiás, Roraima e
Piauí), e R$ 13,1 milhões deixaram de ser honrados pela prefeitura de Natal.

Apenas em novembro, a
União quitou R$ 627,1 milhões
de pagamentos em atraso pelos
entes subnacionais. Desse total,
R$ 618,1 milhões cabem ao estado do Rio; R$ 8,97 milhões,
ao estado de Roraima; e R$ 2,19
milhões, à prefeitura da capital
do Rio Grande do Norte.
As garantias honradas pelo
Tesouro são descontadas dos
repasses da União aos estados
e aos municípios. Ao longo do
ano passado, no entanto, deci-

sões do Supremo Tribunal Federal (STF) impediram a execução de algumas contragarantias do estado do Rio de Janeiro, que tem atrasado salários
dos servidores e pagamentos a
fornecedores.
Em relação aos demais estados inadimplentes, o Tesouro
quitou garantias de R$ 553,1 milhões de Minas Gerais este ano,
R$ 126,95 milhões do Piauí, R$
54,5 milhões de Roraima e R$
33,6 milhões de Goiás.

Com a adesão do estado do
Rio ao pacote de recuperação fiscal, no fim do ano passado, o estado pode contratar novas operações de crédito com garantia
da União (nas quais o governo
federal cobre atrasos em parcelas), mesmo estando inadimplente. Goiás e Piauí estão impedidos de contrair empréstimos com garantia do Tesouro
até setembro de 2019 e Minas
Gerais, até agosto de 2019.
(Agencia Brasil)

Coreia do Norte
adverte EUA que
sanções podem impedir
desnuclearização
As autoridades da Coreia do Norte advertiram que as sanções
impostas pelo governo dos Estados Unidos ao país pode levar ao
“bloqueio das negociações para a desnuclearização da Península
Coreana”.
A informação foi divulgada pela mídia estatal no domingo e
atribuída ao Instituto de Estudos Americanos, vinculado ao Ministério das Relações Exteriores.
Os Estados Unidos impuseram novas sanções a assessores
diretos do governo da Coreia do Norte, como Kim Jong Un e
Choe Ryong Hae, além de outros dois. Os quatro tiveram os ativos congelados nos Estados Unidos.
O comunicado informa sobre o risco de Pyongyang suspender as articulações para a desnuclearização. O texto apela ainda
para flexibilização das medidas impostas pelos Estados Unidos.
Em junho, os presidentes norte-coreano, Kim Jong Un, e o
norte-americano, Donald Trump, reuniram-se em Cingapura em
busca de avançar as negociações. Porém, as autoridades dos Estados Unidos questionaram o tratamento dispensado aos direitos
humanos na Coreia do Norte.
As autoridades da Coreia do Norte reagiram, informando que
havia um tratamento hostil por parte dos Estados Unidos. (Agencia Brasil)

Crise na Nicarágua
se agrava, diz
Comissão de Direitos
Humanos da OEA
O secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA), o brasileiro Paulo Abrão, usou as redes sociais para
alertar sobre o agravamento da crise na Nicarágua. Segundo ele,
é o início da quarta fase de “repressão” do governo do presidente
nicaraguense, Daniel Ortega.
Segundo Abrão, na Nicarágua os decretos proíbem protestos,
as leis ameaçam os negócios privados e há cerceamento das organizações não governamentais. Ele também citou casos de perseguição e criminalização da oposição.
“Acelera-se a quarta fase de repressão na Nicarágua”, disse
Abrão, na sua conta no Twitter, em espanhol. “[Há] a consolidação de um Estado de Exceção com decretos policiais ou atos
legislativos que tentam manter a ‘aparência de legalidade’ para
medidas que restringem e afetam a essência dos direitos humanos.”
De acordo com o brasileiro, a Polícia Nacional da Nicarágua
impediu integrantes da comissão de entrar em suas instalações.
“Não há uma verdadeira democracia sem sociedade civil livre,
sem direito à livre associação e reunião”, destacou.
Segundo Abrão, a redução dos espaços da sociedade civil se
confirma por meio da repressão violenta aos protestos e da criminalização dos opositores. “Tenta-se oprimir e exterminar todas as vozes dissidentes. As democracias exigem pluralidade
política.”
Histórico
Os protestos se tornaram frequentes nas principais cidades
da Nicarágua desde abril. Os manifestantes saem às ruas apelando para que Ortega deixe o poder, por mais liberdade e melhores
condições econômicas.
O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os
Direitos Humanos (Acnudh) e a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) responsabilizaram o governo por mais
de 300 mortes.
As duas entidades denunciam ainda a existência de ações extrajudiciais, torturas, obstrução ao atendimento médico, prisões
arbitrárias, sequestros e violência sexual.
Em julho, a estudante brasileira de medicina Rayneia Gabrielle Lima foi morta a tiros por um vigilante no caminho do hospital onde fazia residência para sua casa. O homem foi condenado
a 15 anos de detenção na última semana. (Agencia Brasil)

Bando Central
anuncia que atividade
econômica cresce
0,02% em outubro
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBCBr) dessazonalizado (ajustado
para o período) apresentou alta
de 0,02% em outubro, comparado a setembro, segundo dados
divulgados na segunda-feira
(17), em Brasília.
Na comparação com outubro
de 2017, houve crescimento de
2,99% nos dados sem ajustes, já
que a comparação é entre períodos iguais.
Em 12 meses encerrados em
outubro, o indicador teve expansão de 1,54%. No ano, até outubro, houve crescimento de
1,40%.
O IBC-Br é uma forma de

avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic. O
índice incorpora informações
sobre o nível de atividade dos
três setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de
impostos.
O indicador foi criado pelo
Banco Central para tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade econômica. Mas
o indicador oficial é o Produto
Interno Bruto (PIB), calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (Agencia
Brasil)
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Chevrolet Absoluta 500 é o nome
da 34ª edição dos 500 Km de SP
Uma das corridas mais tradicionais do automobilismo brasileiro está de volta a sua casa.
Após quatro edições no Velo Città, em Mogi Guaçu (SP), a edição deste ano dos 500 Km de São
Paulo – Chevrolet Absoluta 500
será realizada no Autódromo de
Interlagos, na capital paulista, no
próximo dia 22 de dezembro,
com um grid dos mais fortes. A
prova é promovida pelo Automóvel Clube Paulista (ACP) e o Interlagos Motor Clube, e conta
com o apoio da Concessionária
Chevrolet Absoluta, que neste
ano dá nome ao evento.
“Dar o nome Chevrolet Absoluta 500 a 34ª Edição dos 500
Km de São Paulo é uma aspiração que venho cultivando nos últimos anos, e com a volta da prova para o Autódromo de Interlagos, pudemos concluir este objetivo. Por ser a mais tradicional
e antiga prova do endurance pau-

Foto/ Bruno Terena

Prova marcada para o dia 22 de dezembro em Interlagos é apoiada por concessionária do piloto Ney Faustini

Lamborghini de Chico Longo
lista, e que resgata parte da história do automobilismo nacional,
esta parceria com o Automóvel
Clube Paulista, permitirá que tenhamos uma transmissão ao vivo,
via internet, da totalidade da prova”, diz Ney Faustini, proprietá-

rio da Absoluta, e um dos pilotos que disputarão a prova ao lado
do filho, Ney de Sá.
O ACP divulgou a lista de inscritos com 24 carros participantes. Além de Faustini, o grid contará com carros que disputaram

a temporada deste ano do Endurance Brasil, categoria que teve
sete provas ao longo do ano, e que
consagrou Chico Longo como
campeão. O veterano alinhará
com a Lamborghini Huracan da
qual disputou o campeonato de
provas longas, e terá como parceiro na prova Daniel Serra, que
no último final de semana conquistou o bicampeonato da Stock Car, também em Interlagos.
Outros pilotos integrantes do
grid da Stock Car que estão na
lista divulgada pelo ACP são Ricardo Maurício e Max Wilson,
que correrão ao lado de Marcel
Visconde com um Porsche 911.
O trio venceu a prova no ano passado. Também vindo da mais importante categoria do automobilismo brasileiro, Julio Campos
formará um trio com Ricardo
Baptista e Guilherme Figueroa
para conduzir um Mercedes
AMG GT3.

Kartismo: Alberto Otazú vence
final do Torgs Warmup

Os protótipos também participarão da prova no autódromo
localizado na zona sul paulistana. Emilio Padron, campeão brasileiro da classe P1, dividirá a
pilotagem de um AJR com Fernando Fortes. Com o mesmo
modelo de protótipo, Henrique
Assunção e Fernando Ohashi,
nomes de destaque na temporada deste ano, se juntam a Marcelo Vianna para a prova paulista.

Outro nome da Stock Car, Rafael Suzuki correrá com um MRX
ao lado de Alexandre Finardi.
A edição deste ano dos 500
Km de São Paulo – Chevrolet
Absoluta 500 acontecerá dentro
da programação da etapa de encerramento do Campeonato Paulista de Automobilismo, que conta com provas do Marcas e Pilotos, Fórmula Vee, Old Stock Racing e Classic Cup.

Reis do Drible

Time de Falcão
vence duelo e craque
do futsal conquista o
tetracampeonato
Com foco no futebol arte em que um drible vale mais do
que o gol, evento foi realizado na manhã de domingo
(16), na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São
Paulo, reunindo um público de cerca de 4.000 torcedores

Correndo como convidado
pelo Campeonato Torgs de Kart
Amador de São Paulo, que definiu sua temporada da categoria
Warmup no último domingo (16)
no Kartódromo Granja Viana, em
Barueri (SP), o piloto Alberto
Otazú (Alpie Escola de Pilotagem/AVSP/ No Fire Services/
Imab/Rolley Ball/Mundo Koi/
Baterias Tudor) largou da pole
position e venceu com apenas
0s173 de vantagem para Marco
Rezende.
“Foi uma prova difícil, pois
além de estar muito calor, eu tinha acabado de sair de outra corrida que venci, no Kart dos Ami-

gos. Mas foi divertido disputar
com o Marco (Rezende), que
começou a correr praticamente
ao mesmo tempo que eu, no começo de 2016”, comentou Alberto Otazú, que venceu quatro
provas em quatro dias.
Alberto Otazú largou da pole
position e liderou a corrida até a
sua metade, quando foi ultrapassado por Marco Rezende, que
estabeleceu a volta mais rápida.
Os dois continuaram andando
colados, quando na penúltima
passagem Otazú deu o troco para
vencer a segunda prova no domingo. Nesta mesma competição Anthony Peperone, aluno de

Otazú, voltou a subir no pódio,
no sexto posto.
Nos últimos quatro dias Alberto Otazú venceu quatro provas e
terminou outra em segundo. A primeira vitória foi na quinta-feira,
pelo Campeonato Fórmula Master e no dia seguinte no Campeonato Master de Kart. No sábado
foi segundo no RKC Kart, todas
em Interlagos. No domingo venceu duas vezes no Kartódromo
Granja Viana, pelo Campeonato
Kart dos Amigos e finalmente
pelo Torgs Warmup. Agora o jovem piloto conta com 72 pódios,
39 vitórias, 37 voltas mais rápidas e 30 pole positions em 2018.

Os primeiros na última etapa
do CTKASP Warmup foram: 1)
Alberto Otazú, 19 voltas em
18min46s912; 2) Marco Rezende, a 0s143; 3) Anderson Matheus, a 6s337; 4) Bolsonaro, a
6s576; 5) Edwar de Moraes, a
12s240; 6) Anthony Peperone, a
27s240.
Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Alpie Escola de Pilotagem, Baterias Tudor/Autódromo
Virtual de São Paulo (AVSP), Rolley Ball, No Fire Services, Imab
Fechaduras, Mundo Koi, Studio
67 Design e LEAG. O jovem
apoia as ações da Associação Cruz
Verde e Direção para a Vida.

Superliga Cimed 18/19

Foto/ Osvaldo F.

Em jogo equilibrado, Sesi Bauru vence
São Cristóvão Saúde/São Caetano

São Cristóvão Saúde/São Caetano 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru
No último jogo da oitava ro- final, melhor para o time do indada do turno da Superliga Cimed terior de São Paulo, que venceu
feminina de vôlei 18/19, São por 3 sets a 2 (26/24, 15/25, 19/
Cristóvão Saúde/São Caetano 25, 25/14 e 15/08) na noite de
(SP) e Sesi Vôlei Bauru (SP) fi- domingo (16).
Após a partida, a comissão
zeram um duelo bastante disputado no ginásio Lauro Gomes, técnica do Sesi Vôlei Bauru opem São Caetano do Sul (SP). No tou por premiar a ponteira Gabriela Cândido como a melhor da

partida. Gabi recebeu o Troféu
VivaVôlei e o técnico Anderson
ressaltou a importância do resultado positivo conquistado neste
domingo, mas chamou atenção
para um ponto que precisa ser
trabalhado.
“O nosso time está de parabéns pela vitória e por ter pontuado, porém é preciso ressaltar que
alternamos bons e maus momentos durante a partida e tivemos um
desempenho irregular. Precisamos trabalhar para mantermos a
regularidade ao longo dos jogos”,
analisou o técnico do Sesi Vôlei
Bauru, Anderson Rodrigues.
Apesar do resultado negativo,
o técnico do São Cristóvão Saúde/São Caetano, Antônio Rizola,
fez questão de destacar o valor
de uma partida equilibrada contra um time, segundo ele, mais
forte do que o seu.
“Acho que fizemos um jogo
excepcional nos três primeiros
sets - poderíamos ter ganho o
jogo por 3 a 0. Viraram o primei-

ro set na força do saque e a partir do terceiro set passaram a sacar muito forte também. Criamos
uma chance contra um adversário como eles, que tem um elenco maior e mais forte. Nós enfrentamos de igual para igual,
com todos os problemas que tivemos. A Fernanda Tomé teve
uma contratura na dorsal e jogou
mancando, a Sonaly torceu o pé
(foi uma torção mais forte do que
a que a Fe Isis sofreu em Brasília). Eu não podia deixar na mão
das juvenis como a Duda e a Karina”, analisou Rizola.
Na nona rodada, e última do
ano de 2018, o São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) irá enfrentar o E.C. Pinheiros (SP) na casa
do adversário na sexta-feira (21),
enquanto o Sesi Vôlei Bauru voltará a jogar em casa, no mesmo
dia, contra o Balneário Camboriú
(SC), com transmissão ao vivo do
Canal Vôlei Brasil (http://
canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Foto/Rodrigo Dod

Pole e vitória no Kartódromo Granja Viana

Adonias e o futebol freestyle
O Ginásio Poliesportivo
Antonio Baldusco, em Itapecerica da Serra, na Grande São
Paulo, foi palco neste domingo (16) da quarta edição do
Reis do Drible, a competição
em que os dribles valem mais
do que gols. O Time de Falcão,
composto ainda pelo uruguaio
Arrascaeta, sensação do Cruzeiro, os habilidosos atletas do
futebol freestyle, Adonias Fonseca e Lu “Caneta”, além do
goleiro Franklin, do futsal, garantiu o título desta temporada, ao vencer o Time de Nenê
por 20x11. Ao lado do camisa
10 do São Paulo, estiveram os
jogadores Rodrygo, do Santos,
o argentino Charly Iacono, do
futebol freestyle, e os jogadores de futsal Oito Meia e Willian, goleiro do Joinville. Cerca de 4.000 pessoas estiveram
presentes no local.
Com a vitória, Falcão conquistou o tetracampeonato em
quatro edições do evento, que
fez sua estreia no Rio de Janeiro (RJ), em dezembro de 2015,
tendo ainda outras duas etapas
em 2017, em janeiro e dezembro, ambas em São Bernardo do
Campo (SP). “Venho para o
evento pensando em brincar
com os amigos, mas não gosto
de perder. A gente se diverte,
mas sempre de olho no placar.
Não só eu, individualmente,
mas também os demais integrantes do meu time. Quando

entramos na quadra, é para ganhar. Participei de todos os
Reis do Drible e fico feliz de
estar aqui outra vez”, disse Falcão.
“O Reis do Drible é um
tipo de competição diferente.
Nesse momento, atletas profissionais, seja de futebol ou
futsal, têm a chance de se divertir realmente. Ninguém
quer tomar drible, então ficamos todos mais espertos na
marcação aos adversários”,
comentou Falcão, que anunciou neste mês o fim da sua
carreira no futsal.
Em sua segunda participação no evento, Nenê, que foi
campeão em 2015 no Rio de
Janeiro, teve que montar seu
time e assim, pela primeira vez
enfrentou Falcão na competição. “Estamos acostumados a
sempre jogarmos juntos, em
todos os jogos, seja no que eu
organizo ou no dele, ou em
outras ocasiões que somos
convidados. Jogar contra ele
foi legal, mas confesso que não
gosto. Ainda mais porque ele
é um gênio, então tem que ficar esperto”, afirmou Nenê. “A
ideia do evento é legal, porque
é bom para o espetáculo. O
público ganha quando vê dribles desconcertantes, canetas
ou chapéus. A vibração pelo
drible é maior do que o gol, o
que é a essência dessa disputa”, avaliou Nenê.

