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BC quer estimular mais
competitividade entre os bancos
Produção industrial recua 1,2%
de outubro para novembro
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Saque-aniversário do FGTS pode
quintuplicar crédito consignado privado
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Previsão do Tempo
Sexta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 4,08
Venda:
4,08
Turismo
Compra: 3,92
Venda:
4,25

EURO
Compra: 4,53
Venda:
4,53

31º C
21º C

Noite

O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, voltou atrás e acolheu pedido do governo para extinguir sua própria liminar que
suspendeu a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que reduziu os valores do seguro obrigatório
Dpvat (sigla de Danos Pessoais
por Veículos Automotores de
Vias Terrestres).
“Exerço o juízo de retratação
e reconsidero a decisão liminar
anteriormente proferida nesses
autos”, escreveu Toffoli
na Tutela Provisória na Reclamação 38.736.
O pedido foi feito pela pela
Advocacia-Geral da União
(AGU), sob o argumento
de que “não era razoável a alegação da Seguradora Líder —
consórcio de empresas que administra o seguro obrigatório
— de que a redução dos valores torna o Dpvat economica-

área que estamos atuando”,
disse Campos Neto ao apresentar os resultados de
implementação da Agenda
BC#. Lançada em maio de
2029, ela reúne as ações estratégicas do BC para os próximos anos.
A expectativa da instituição
é que os grandes bancos também tenham êxito nesse novo
ambiente de maior competição
estrutural. “Nossa ideia é criar
competição bancária. Olhar para
frente, como será a intermediação
financeira no futuro? É inerente
o crescimento da tecnologia e
precisamos destravar as barreiras da competição”, disse Campos Neto.
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Governo de São Paulo
libera R$ 1 bilhão para
beneficiar escolas
Página 2
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Percentual de famílias com
dívidas chega a 65,6% em
dezembro, diz CNC

mente inviável”.
Segundo nota da AGU, a seguradora que pediu a liminar
“omitiu a informação de que há
disponível no fundo administrado pelo consórcio, atualmente, o
valor total de R$ 8,9 bilhões, razão pela qual, mesmo que o excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos sufi-

cientes para cobrir as obrigações
do Seguro Dpvat”.
A AGU também informou ao
presidente do STF que, no orçamento aprovado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) para as despesas do consórcio de seguradoras do Dpvat para
o ano de 2020, houve supressão
de R$ 20,3 milhões. Página 4

O percentual de famílias com
dívidas em cartão de crédito,
cheque especial, cheque pré-datado, crédito consignado, crédito pessoal, carnê de loja, prestação de carro e prestação da casa
aumentou em dezembro de 2019,
alcançando 65,6%.

É o maior patamar da série
histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), feita pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) desde janeiro
de 2010.
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MEC vai enviar ao Congresso
proposta com novas regras
para o Fundeb
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Esporte

Enzo Fittipaldi é anunciado
na FIA F3 pela equipe
alemã HWA Racelab

Enzo Fittipaldi

Um dos principais destaques
do Brasil no automobilismo europeu, Enzo Fittipaldi foi anunciado oficialmente na FIA F3 para
a temporada 2020. O piloto da
Academia da Ferrari fechou contrato com a equipe alemã HWA
Racelab para correr nas nove etapas do campeonato, que é disputado justamente nos mesmo circuitos e datas da Fórmula 1.
“Mal posso esperar para participar deste campeonato super competitivo e desafiador que é a FIA F3.
Também estou muito empolgado
em participar dessa nova jornada
com a HWA Racelab. Página 6

Itambé/Minas e OsascoAudax fazem duelo de
líberos nesta sexta-feira
Um confronto tradicional
do voleibol brasileiro colocará
frente a frente, segundo as estatísticas da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), as
duas jogadoras mais eficientes
na recepção da Superliga 19/20.
Nesta sexta-feira (10), às
21h30, o Itambé/Minas (MG),
da líbero Léia, que tem o melhor aproveitamento na recepção, com 71%, enfrentará o
Osasco-Audax (SP). Página 6
Osasco-Audax está em
quinto lugar

Hang Loose Pro Contest
abre calendário 2020 da
WSL Latin America em
Fernando de Noronha
Foto/@WSL / Daniel Smorigo
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O Brexit, nome dado à saída do Reino Unido da União
Europeia (UE), foi aprovado
nea quinta-feira (9) pelo Parlamento britânico depois de
três anos e meio de impasse.
Por 330 votos a 231, os deputados da Câmara dos Comuns
aprovaram a saída do país do
bloco europeu em 31 de janeiro. A Câmara dos Comuns é
amplamente dominada pelo
primeiro-ministro britânico,
Boris Johnson.
Agora, o tema será debatido na Câmara dos Lordes –
equivalente ao Senado no Brasil. Os debates começam na próxima segunda-feira (13), e a
expectativa é votar o Brexit ainda na semana que vem. Johnson
não tem na Câmara dos Lordes
o mesmo domínio, mas, ainda
assim, espera uma vitória, a tomar pelo resultado favorável a
ele nas eleições legislativas,
em dezembro do ano passado.
Aprovado também câmara
alta, o Brexit deverá ser ratificado pelo Parlamento Europeu
a 29 de janeiro, dois dias antes
da data limite. A saída britânica
da União Europeia foi aprovada em 2016 em um referendo
apertado: foram 52% dos votos favoráveis à medida. No
entanto, o processo tem-se
mostrado mais complexo do
que parecia a princípio. A data
limite para confirmar a saída já
foi adiada três vezes, enquanto
o Parlamento discutia o tema.
O ministro britânico para o
Brexit, Steve Barclay, afirmou
que é “tempo de avançar”. “Esse
texto vai assegurar a nossa saída da União Europeia com um
acordo que dá certezas às empresas, protege os direitos dos
nossos cidadãos e assegura que
retomamos o controlo do nosso dinheiro, das nossas fronteiras, das nossas leis e da nossa
política comercial”, enfatizou.
(Agencia Brasil)

Dias Toffoli derruba a
própria liminar e reduz
valor do Dpvat
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Deputados
britânicos
aprovam
saída da
União
Europeia

O Banco Central (BC) quer
estimular a competitividade
bancária no país para reduzir
os juros cobrados e ampliar o
acesso da população aos serviços financeiros. O presidente da
instituição, Roberto Campos
Neto, disse na quinta-feira (9),
que os avanços tecnológicos no
setor, como o open banking e
o sistema de pagamentos instantâneos, vão abrir o mercado
e serão “um marco na indústria financeira brasileira”.
“Muitas coisas que estamos
fazendo é para igualar as redes
digitais com as redes físicas.
Todos os entraves que fazem
com que a plataforma digital
não consiga competir é nessa

Gabriel Medina-SP
Pelo segundo ano consecutivo, o Hang Loose Pro Contest vai abrir o calendário de
eventos da WSL Latin America nos tubos da Cacimba do
Padre, no arquipélago pernambucano de Fernando de Noronha. O campeonato de surfe
mais tradicional da América do
Sul, vai promover na semana
dos dias 11 a 16 de fevereiro,
sua 36.a etapa válida pelo Circuito Mundial da World Surf
League com status QS 5000.
Alguns tops e ex-tops do CT já
confirmaram presença, mas as
inscrições seguem abertas até
14 de janeiro. Mais sete provas do WSL Qualifying Series
masculino estão agendadas
pela WSL Latin America, que
ainda trabalha para fortalecer
os calendários do QS feminino, do Pro Junior e do Longboard.
“Começar a temporada
latino-americana no paraíso
brasileiro de Fernando de

Noronha, é motivo de orgulho para nós”, disse Ivan
Martinho, que assumiu o cargo de CEO da WSL Latin
America em 2019. “Graças
a essa importante parceria
com a marca Hang Loose,
teremos mais uma vez, a
opor tunidade de receber
nossos atletas em um dos
seus picos preferidos, para
que se inspirem para o restante da temporada, além de
mostrar ao mundo todo, as
belezas naturais do arquipélago, contribuindo assim
para o turismo futuro de estrangeiros na ilha”.
O Hang Loose Pro Contest estreou no circuito mundial em 1986, na Praia da Joaquina, em Florianópolis (SC).
Depois, passou pela Praia das
Pitangueiras, em Guarujá (SP),
pela Baía de Maracaípe, em
Ipojuca (PE), até chegar em
Fernando de Noronha no ano
2000.
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Governo de São Paulo libera
R$ 1 bilhão para beneficiar escolas
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D I AS
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada desde 1993. Na Imprensa, pelo jornal
“O DIA” (3º mais antigo dos diários em São Paulo - SP). Na Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil. No Twitter, @CesarNetoReal
.
CÂMARA (SP)
Ex-presidente Milton Leite segue conversando com os colegas, podendo levar pro seu DEM (ex-PFL) pelo menos mais 2
vereadores. Um deles, o corajoso espírita Quito Formiga (ainda
no PSDB), único no Brasil batendo forte no criminoso João “de
Deus”
.
PREFEITURA (SP)
Bruno Covas segue recebendo tratamento (Hospital Sírio Libanês) pela sua sobrevivência a um câncer na região abdominal,
com metástase no fígado. Segue acreditando na Medicina humana e no Espírito Santo de DEUS, além de candidato à reeleição
.
ASSEMBLEIA (SP)
Na edição de 8 janeiro 2020, Edson Salomão, dirigente do
Movimento Conservador (BR) e chefe do gabinete do deputado
Douglas Garcia, até disse que não tinha o perfil dos que foram
prefeitos de São Paulo, mas disse também ser um dos pré-candidatos
.
PARTIDOS
Apesar de ser um grande balão de ensaio, por conta de que a
ex-prefeita (ex-Suplicy) Marta (que deixou o PT assim como a
Marina Silva - por não serem elas as mulheres escolhidas pelo
Lula pra serem eleitas em 2010 (foi Dilma que sempre foi PDT
Brizolista) ...
.
POLÍTICOS
... nunca mais gozou do prestígio que chegou a ter enquanto
prefeita de São Paulo, ela encarna o que Lula não pode mais dizer
(não tem mais condição de cooptar as ditas esquerdas - e até o
PTB do também eterno dono Campos Machado - pra compor ...
.
BRASILEIROS
... uma ampla frente que enfrentasse as ditas direitas, que se
não se unirem podem sim se enfraquecer. Acontece que tanto
Ciro Gomes (novo dono do PDT) e Marcio França (dono SP do
PSB) e até o PSOL precisam descolar do Lulismo do Século 20
.
EDITOR
A coluna (diária) de política do cronista e jornalista Cesar
Neto foi se tornando referencial da liberdade possível. Recebeu
a “Medalha Anchieta” da Câmara Municipal de São Paulo e o “Colar
de Honra ao Mérito” da Assembleia Legislativa de São Paulo.
EMAIL cesar@cesarneto.com

cesar@cesarneto.com
Virada SP no Vale do Ribeira
tem chamada pública aberta
pela Cultura
A Secretaria de Cultura e
Economia Criativa lançou chamada pública para a Virada SP
Vale do Futuro 2020. A ação une
os programas Juntos Pela Cultura, voltado a parcerias com prefeituras do Estado para a realização de ações de cultura e economia criativa; e Vale do Futuro,
conjunto de iniciativas do Governo do Estado para desenvolver a
região do Vale do Ribeira.
O chamamento vai selecionar duas cidades da região para
receberem viradas culturais –
24 horas de atrações culturais
de diversas linguagens – em
2020. As inscrições estão abertas e vão até às 23h59 do dia 3
de fevereiro de 2020. O resultado será divulgado até 21 de
fevereiro.
Em 2019, as cidades participantes foram, pela primeira
vez, selecionadas por meio de
chamadas públicas, valorizando
a visão local e potencializando
novas oportunidades”, afirma o
Secretário de Cultura e Economia Criativa Sérgio Sá Leitão.
Serão destinados R$ 600
mil para o edital, com investi-
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mento de até R$ 300 mil por
projeto. Os municípios selecionados terão apoio da Organização Social Amigos da Arte,
que mantém contrato de gestão
com a Secretaria, na seleção,
contratação e programação do
evento. As prefeituras serão
responsáveis pela disponibilização de espaço para as apresentações e infraestrutura técnica,
como palco, som, luz etc.
Os municípios localizados
na área de abrangência do Vale
do Futuro que podem concorrer ao edital são: Apiaí, Barra do
Chapéu, Barra do Turvo, Cajati,
Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha
Comprida, Iporanga, Itaóca, Itariri, Itapirapuã Paulista, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo,
Registro, Ribeira, Ribeirão
Grande, Sete Barras e Tapiraí.
Além de receberem a Virada SP,
as cidades selecionadas receberão o título de Capital Cultural
do Estado de São Paulo.
Em 2019, a Virada SP levou
mais de 120 atrações e reuniu
mais de 200 mil pessoas em São
José dos Campos e Mongaguá.
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O Governador João Doria e
o Secretário de Estado da Educação Rossieli Soares anunciaram na quinta-feira (9) a liberação de R$ 1 bilhão em um pacote de melhorias para escolas da
rede estadual de São Paulo. Do
total, R$ 630 milhões já foram
repassados via programa Dinheiro Direto na Escola para atender
demandas essenciais de 5.004
unidades escolares.
O anúncio foi feito durante
visita às obras da escola estadual Professor José Maria Reys,
na capital paulista. Ao todo, 754
prédios passam por reparos durante o período de férias, com
investimento que ultrapassa os
R$ 77 milhões.
“Esta escola faz parte de um
pacote de 754 unidades que serão totalmente reformadas este
ano. O objetivo é terminar 2022
com todas as escolas que necessitem, reformadas, além, é claro, dos acabamentos e manuten-

ção que têm que ser realizados
rotineiramente”, declarou Doria.
Pelo menos 400 escolas terão direito a recursos para reformas em telhados e calhas. A expectativa é que todos os serviços sejam concluídos até o início do ano letivo, em 3 de fevereiro.
No início de 2020, R$ 630
milhões já foram depositados
nas contas das Associações de
Pais e Mestres de 5.004 escolas que já aderiram ao programa.
O objetivo é garantir que serviços de manutenção e reparos
sejam feitos de forma mais ágil
e sem burocracia.
Das 754 obras em andamento, 70 são consideradas prioritárias e integram o programa
Escola + Bonita. São obras de
mais complexidade e que contam com prazos de conclusão
entre 90 e 270 dias. Outras 284
escolas vão receber obras emer-

genciais com conclusão prevista entre 30 e 300 dias.
Equipamentos novos
O Governo de São Paulo
também anunciou a aquisição de
mais de 700 mil peças de mobiliário para equipar 49,3 mil salas de aula e ambientes pedagógicos de 3,4 mil escolas da rede
estadual.
O investimento de mais de
R$ 200 milhões contempla itens
como armários, conjuntos de
alunos e professores, quadros
brancos e ventiladores. O mobiliário pode substituir materiais
danificados ou antiquados e também atender novas unidades escolares.
Material escolar
Sob investimento de R$ 94,3
milhões, todas as unidades da
capital e da região da Grande
São Paulo receberão kits escolares antes de 3 de fevereiro. No
interior e litoral, a expectativa é

que todas as escolas recebam os
kits até 13 de fevereiro.
A entrega antecipada já foi
feita em escolas na capital que
atendem alunos dos anos finais
do ensino fundamental. “O início do ano letivo é um momento muito importante do retorno
de mais de 3,5 milhões de estudantes às escolas. Ter esse momento organizado e planejado é
fundamental para as equipes das
escolas e principalmente, para
nossos alunos”, disse o Secretário de Educação.
O conteúdo do kit varia de
acordo com cada ciclo. Para os
anos iniciais do ensino fundamental, o pacote inclui 29 itens
como apontador, borracha, cadernos, canetas, lápis, gizes de
cera, régua, lápis de cor e cola
branca. Já para os alunos dos
anos finais do ensino fundamental são 30 itens. Estudantes do
ensino médio recebem um kit
com 25 itens.

Universidade Aberta à Terceira
Idade recebe mais de 4 mil idosos
O aumento da expectativa de
vida da população, com mudança da pirâmide etária do Brasil,
tem despertado debates sobre a
necessidade de aprimoramento
e de ampliação das políticas públicas voltadas à população de
idosos. As pessoas estão mais
preocupadas em envelhecer com
sabedoria, em manter corpo e
mente em atividade.
Nesse cenário, desde 1995,
a Universidade Estadual Paulista (Unesp) promove a Universidade Aberta à Terceira Idade
(Unati) como uma das ações
vinculadas à Pró-Reitoria de
Extensão Universitária e Cultura (Proex), com o objetivo de
inclusão do idoso no contexto
acadêmico.
Presente em 20 campi da instituição de ensino, a Unati é mantida com recursos financeiros da
Fundunesp (Fundação para o
Desenvolvimento da Unesp) e
do Plano de Desenvolvimento
Institucional da Unesp e seguirá
com as atividades em 2020.
“Embora tenhamos uma gestão central, cada um dos núcle-

os tem autonomia de ação, com
propostas de trabalho que melhor atendam a demanda local,
conforme as características do
campus em que estão inseridos.
O objetivo é disseminar os conhecimentos gerados na universidade à comunidade”, explica a
professora Cleópatra da Silva
Planeta, pró-reitora de Extensão
Universitária e Cultura da Unesp.
“Inserir o idoso no contexto
acadêmico é uma das funções
sociais da universidade pública”,
completa a docente. O último
levantamento aponta que 4.362
pessoas foram atendidas pela
Unati em 2018.
Os que rec eberam maior
procura foram os núcleos de
São José dos Campos, com
700 matrículas, São José do
Rio Preto, com 607, e Sorocaba, que contou com 490
alunos”, destaca o professor
Wílson de Mello Júnior, assessor da Proex. “São oferecidas palestras, cursos de
língua estrangeira e informática, além de outras atividades
específicas ofertadas por cada

campus, como oficinas de teatro e de ginástica. Fazer parte
dessas atividades é uma forma
de garantir uma vida social
mais ativa e participativa na sociedade”, pontua.
Inclusão
Para o vice-presidente da
Fundunesp, professor Max José
de Araújo Faria Junior, o trabalho desenvolvido pela Universidade Aberta à Terceira Idade possibilita a inclusão do público
idoso e reconhece seu valor. “A
Unati é um projeto de grande alcance social da Unesp e merece
toda a atenção e apoio da Fundunesp. A fundação vem conversando com a Proex sobre novas
formas de auxílio e de estímulo
às atividades”, diz.
A presença de pessoas de
maior faixa etária dentro da universidade, segundo Cleópatra da
Silva Planeta, contribui para o
estabelecimento de relações
bastante enriquecedoras com os
alunos, de aprendizagem para
todos os envolvidos.
“Temos uma preocupação

em quebrar as barreiras e isso é
trabalhado em várias frentes. Nas
aulas de informática, por exemplo, os alunos bolsistas são instrutores. Mas existe o efeito inverso, como quando pessoas
matriculadas pela Unati são chamadas para participar como alunos especiais em determinadas
disciplinas”, ressalta a docente.
Novas turmas
Em 2020, novas turmas serão formadas em todos os 20
núcleos da Universidade.
“Cursos, oficinas e palestras
são definidos dentro de cada
núcleo, assim como o número de vagas e calendário. Por
isso, é importante que os interessados procurem o núcleo da
Unati no campus mais próximo”,
orienta o professor Wílson de
Mello Júnior.
Os requisitos para a matrícula na Universidade Aberta à Terceira Idade são: idade mínima de
55 anos e independência em locomoção até os locais das atividades. Não é exigido nível mínimo de escolaridade.

Educação: São Paulo tem menor
fila de espera por creche
A cidade de São Paulo possui hoje menos de dez mil crianças esperando por uma vaga
em creche. Trata-se da menor
fila histórica por demanda em
creche na capital paulista.
A Prefeitura de São Paulo
anunciou nesta quinta-feira os
números da Educação Infantil
na cidade. A Prefeitura conseguiu reduzir 50,9% a fila por
espera entre os anos de 2018
e 2019, atingindo, dessa maneira, a menor fila histórica,
com 9.670 crianças aguardando por vaga em creche. No ano
passado, estavam registradas
19.670 crianças na fila.
Quando comparamos o aumento no número de vagas utilizando o último trimestre de
2016, a atual administração criou
66,2 mil vagas até dezembro de
2019. O aumento no número de
matrículas foi de 23%, saltando
de 284.179 para 350.460.
A Educação Infantil é dividi-

da entre as creches, Centros de
Educação Infantil (CEIs) e Escolas Municipais de Educação
Infantil (EMEIs). O CEI atende
crianças de 0 a 3 anos e a EMEI
de 4 a 5. O fim da fila na PréEscola ocorreu pela primeira vez
em 2017.
Os números refletem a ação
da Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação (SME) e a preocupação
com esta faixa etária. É importante esclarecer que os dados comparam apenas as matrículas de alunos que estão na rede direta ou
conveniada na cidade, excluindo o
atendimento com os novos Programas, tais como: Mais Creche
e Bolsa Primeira Infância.
“Estamos ampliando o número de CEMEIs, que funcionarão nos 12 CEUs que serão
inaugurados em 2020. Também
atuamos junto à rede conveniada ampliando as vagas e garantindo a qualidade e atendimen-

to dos nossos alunos”, afirma
o secretário da Educação, Bruno Caetano.
Os dados estão disponíveis
no site da Secretaria Municipal
de Educação e podem ser consultados através do link: https://
educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/
card/demanda/
Mais transparência
Em 2019, a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Educação, investiu em mudanças tecnológicas e para melhorar a interação mudou o acesso de informação
no site “Vaga na Creche” https://vagana creche.sme.prefeitura.sp.gov.br/
vaga-na-creche/creches que agora
mostra a espera por vaga em cada um
dos CEIs da cidade de São Paulo.
A expectativa é que com mais
essa possibilidade as famílias
possam tomar a decisão com
mais clareza ao solicitar uma
vaga, a ferramenta permite a consulta por eventuais vagas livres

nos Centros de Educação Infantil (CEIs). A pessoa novamente
seleciona o mês e ano de nascimento da criança e opta por uma
das três categorias de busca
(Distrito, Subprefeitura ou Diretoria Regional de Educação
– DRE). Depois, basta escolher a área específica na qual
deseja realizar a consulta. A
plataforma então informa se há
(e quantos e quais são) Centros
de Educação Infantil com vagas
remanescentes para atendimento
àquela faixa etária naquela região
(e, em caso positivo, quantas vagas disponíveis há em cada CEI
em questão).
“Poder consultar as eventuais vagas remanescentes em todo
município permitirá às famílias
que ainda não conseguiram uma
vaga próxima à sua residência
avaliar se a localização das vagas livres atende a sua necessidade mais urgente”, explica Bruno Caetano.

Guri abre matrículas para cursos gratuitos
de música na capital e Grande SP
O Guri na capital e Grande
São Paulo, programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado, gerido pela organização social Santa Marcelina
Cultura, abrirá inscrições entre 20 e 28 de janeiro. Os interessados devem realizar a matrícula diretamente no polo de
sua preferência.
As aulas começam em 3 de
fevereiro e para participar não
é preciso ter nenhum conhecimento prévio em música. São
13 mil vagas distribuídas pelos

46 polos do Guri na capital e
na região metropolitana de São
Paulo, como Caieiras, Santo
André, Osasco, Arujá, Embu
das Artes, Rio Grande da Serra
e Guararema.
A oferta de cursos e instrumentos varia de acordo com
cada polo. Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente no polo em
que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: certidão de nascimento
ou RG (original e cópia);
comprovante de matrícula es-

colar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia), uma foto
3×4 recente e comprovante de
endereço para consulta.
Atendimento
Atualmente, o programa
atende cerca de 13 mil crianças e adolescentes. Para poder
se inscrever e iniciar os estudos no Guri, o interessado precisa necessariamente estar matriculado em uma escola regular, seja da rede pública ou particular. Alguns polos oferecem
ainda o curso de Iniciação Mu-

sical para Adultos, voltado para
maiores de 18 anos.
Os estudantes podem optar
por instrumentos como violoncelo, contrabaixo, flauta, clarinete, fagote, oboé, saxofone,
trompa, trompete, trombone,
tuba, percussão, contrabaixo elétrico e guitarra, entre tantos outros e os cursos têm duração de
dois a quatro anos. A iniciativa
também oferece aulas de canto.
Para conferir a lista completa dos cursos e o local onde estão instalados os polos, acesse
a página do Guri na
internet: www.gurisantamarcelina.org.br.
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BC quer estimular mais
competitividade entre os bancos
O Banco Central (BC) quer
estimular a competitividade bancária no país para reduzir os juros cobrados e ampliar o acesso
da população aos serviços financeiros. O presidente da instituição, Roberto Campos Neto, disse na quinta-feira (9), que os
avanços tecnológicos no setor,
como o open banking e o sistema de pagamentos instantâneos, vão abrir o mercado e serão
“um marco na indústria financeira brasileira”.
“Muitas coisas que estamos
fazendo é para igualar as redes
digitais com as redes físicas.
Todos os entraves que fazem
com que a plataforma digital não
consiga competir é nessa área
que estamos atuando”, disse
Campos Neto ao apresentar os
resultados de implementação da
Agenda BC#. Lançada em maio
de 2029, ela reúne as ações estratégicas do BC para os próximos anos.
A expectativa da instituição
é que os grandes bancos também
tenham êxito nesse novo ambiente de maior competição estrutural. “Nossa ideia é criar competição bancária. Olhar para
frente, como será a intermediação financeira no futuro? É inerente o crescimento da tecnolo-

gia e precisamos destravar as
barreiras da competição”, disse
Campos Neto.
No open banking os dados
bancários pertencem aos clientes e as instituições financeiras vão compartilhar essas informações, produtos e serviços por meio de abertura e integração de plataformas e infraestruturas de tecnologia.
A consulta pública sobre esse
novo sistema já foi iniciada e
a expectativa é que o processo
de implementação seja finalizado ainda este ano.
No caso do sistema de pagamentos instantâneos, também
previsto para o fim deste ano, o
objetivo é permitir as transações
a qualquer momento e torná-las
mais baratas.
A Agenda BC# compreende
quatro pilares: inclusão, competitividade, transparência e
educação.
Ainda no item competitividade, o BC lançou este ano o Lift
Learning, programa de incentivo ao desenvolvimento de soluções de inovação bancárias, e
criou a área de competição e
estrutura dentro do banco, que
trabalha em projetos de modernização da infraestrutura do mercado financeiro.

Também houve o redesenho
do cheque especial, com juros
menores, menos agressividade e mais racionalidade; a proposta de uso de boleto bancário para depósito e a consulta
para regulação de caixas eletrônicos nesse novo cenário
de bancos digitais.
Novo clico
Para Campos Neto, todas
essas medidas de fomento à
competitividade, e dos outros
itens da Agenda BC#, fazem
parte do ciclo de reinvenção
do mercado com recursos privados. A ideia é incentivar os
juros mais baixos a longo prazo para permitir o financiamento privado para grandes
agentes e, consequentemente, que haja mais fomento público, com menos custo de
crédito, aos pequenos e médios, garantindo mais inclusão e
participação social no sistema
financeiro.
Além da queda de juros,
o cooperativismo, o incentivo
ao microcrédito e a nova política de crédito rural fazem parte
da agenda do BC. De acordo
com o banco, 275 ações foram
desenvolvidas na primeira fase
da BC#, a maioria ainda em an-

damento. A segunda fase será
anunciada em junho deste ano.
Educação financeira
Para Campos Neto, parte do
problema de acesso ao crédito
e da inadimplência alta no país
é a falta de educação financeira da população. “Queremos
incentivar a poupança e fazer
com que as pessoas tenham
mais entendimento sobre os
produtos financeiros”, disse
Campos Neto sobre o quarto pilar da Agenda BC#.
A instituição já tem estimulado a renegociação de dívidas
pelos bancos e, em contrapartida, os devedores participam de
cursos de educação financeira.
E um dos projetos do BC é que
a realização desses cursos resultem em uma certificação e em
benefícios para o cidadão junto
ao sistema bancário. De acordo
com o banco, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
está desenvolvendo essa plataforma eletrônica de educação
financeira.
De acordo com o BC, dois
mutirões de renegociação estão
previstos para 2020, com a expectativa de atender ao menos 1
milhão de clientes em cada um.
(Agencia Brasil)

Produção industrial recua 1,2%
de outubro para novembro
A produção industrial brasileira teve queda de 1,2% na passagem de outubro para novembro de 2019. O recuo interrompe três meses de crescimento e
elimina parte da alta de 2,2%
acumulada entre agosto e outubro daquele ano. De setembro
para outubro, a indústria havia
crescido 0,8%. Os dados são da
Pesquisa Industrial Mensal, divulgada na quinta-feira (9) pelo
Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE).
Segundo a pesquisa, a produção caiu 1,7% na comparação com
novembro de 2018, 1,1% no acumulado dos 11 primeiros meses
de 2019 e 1,3% no acumulado de
12 meses. Na média móvel trimestral, a queda foi 0,1%.
De outubro para novembro,
as quatro grandes categorias
econômicas da indústria tiveram
queda: bens de consumo duráveis (-2,4%), bens de consumo

semi e não duráveis (-0,5%),
bens de capital, isto é, máquinas
e equipamentos usados no setor
produtivo (-1,3%), e bens intermediários, isto é, insumos industrializados usados no setor
produtivo (-1,5%).
Dezesseis das 26 atividades
industriais pesquisadas tiveram
queda na produção, com destaque para produtos alimentícios
(-3,3%), veículos automotores
(-4,4%), indústrias extrativas (-

1,7%), outros produtos químicos (-1,5%) e máquinas e equipamentos (-1,6%).
Por outro lado, dez atividades tiveram alta e evitaram um
desempenho mais negativo da
indústria, com destaque para produtos derivados de petróleo e
biocombustíveis (1,6%), impressão e produção de gravações
(24%) e produtos de borracha e
material plástico (2,5%). (Agencia Brasil)

Percentual de famílias com dívidas
chega a 65,6% em dezembro, diz CNC
O percentual de famílias
com dívidas em cartão de crédito, cheque especial, cheque prédatado, crédito consignado, crédito pessoal, carnê de loja, prestação de carro e prestação da
casa aumentou em dezembro de
2019, alcançando 65,6%.
É o maior patamar da série
histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic), feita pela
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) desde janeiro de
2010. O resultado divulgado na
quinta-feira (9) é maior do que
os 65,1% observados em novembro de 2019 e superior aos
59,8% registrados em dezembro
de 2018.

Segundo a pesquisa, o percentual de famílias inadimplentes, ou seja, com dívidas ou contas em atraso, diminuiu em dezembro de 2019, na comparação
com o mês imediatamente anterior, passando de 24,7% para
24,5% do total. No entanto, houve aumento do percentual de famílias inadimplentes em relação
a dezembro de 2018, que registrou 22,8%.
O percentual de famílias que
declararam não ter condições de
pagar suas contas ou dívidas em
atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes também
diminuiu, na comparação mensal, para 10% em dezembro, ante
10,2% em novembro. O indicador alcançou 9,2% em dezem-

bro de 2018.
Apontado como o principal
tipo de dívida pelas famílias desde a primeira Peic, feita há dez
anos, o cartão de crédito atingiu,
em dezembro de 2019, seu maior patamar na série histórica:
79,8%. Em segundo lugar, vêm
os carnês (15,6%) e, em terceiro, o financiamento de carro
(9,9%).
O presidente da CNC, José
Roberto Tadros, avalia que o
resultado, apesar de ligar o sinal de alerta, não pode ser considerado negativo. De acordo
com ele, como o endividamento não foi acompanhado de um
aumento expressivo da
inadimplência, os dados indicam uma dívida com respon-

sabilidade e compatível com a
renda das famílias.
“A tendência de alta do endividamento está associada à ampliação do mercado de crédito
ao consumidor, impulsionada
por fatores como a melhora recente no mercado de trabalho,
sobretudo no emprego formal, e
a redução das taxas de juros para
patamares mínimos históricos,
o que permitiu a redução do custo do crédito”, afirmou Tadros,
em nota.
A parcela média da renda
comprometida com dívidas, apesar de ter aumentado no comparativo anual (29,7% contra
29,3%), recuou em dezembro
para o menor patamar desde junho de 2019. (Agencia Brasil)

Em 2019, valor da cesta básica subiu
em 16 das 17 capitais pesquisadas
No ano passado, o preço da
cesta básica subiu em 16 das
17 capitais brasileiras analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese). A única capital analisada em que o custo da cesta básica caiu foi Aracaju,
onde o acumulado em 12 meses
foi negativo (-1,89%).
A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente, revelou que as
altas mais expressivas entre dezembro de 2018 e dezembro de

2019 ocorreram em Vitória
(23,64%), Goiânia (16,94%),
Recife (15,63%) e Natal (12,41%). A menor alta foi
em Salvador, onde o preço da
cesta subiu 4,85%.
Dezembro
Considerando apenas o
mês de dezembro, o preço da
cesta básica subiu em todas as
cidades. As maiores altas no mês
foram identificadas em Goiânia
(13,64%), Rio de Janeiro (13,51%) e Belo Horizonte
(13,04%).
A cesta mais cara entre as

capitais analisadas foi a do
Rio de Janeiro, que custava, em
média, R$ 516,91. Em seguida,
vieram Florianópolis (R$
511,70) e São Paulo (R$
506,50). Os menores valores
foram encontrados em Aracaju
(R$ 351,97) e Salvador (R$
360,51).
O aumento do preço da cesta básica em dezembro foi
puxado principalmente pela
carne bovina, cujo valor subiu
em todas as capitais. As altas
da carne em novembro e dezembro variaram entre

13,08%, em Salvador, e
27,83%, no Rio de Janeiro.
Salário mínimo
Segundo o Dieese, com base
na cesta mais cara do país, o valor do salário mínimo em dezembro, necessário para suprir
as despesas de um trabalhador e
de sua família com alimentação,
moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer
e previdência, seria de R$
4.342,57, ou 4,35 vezes o mínimo em vigor no ano passado (R$
998). (Agencia Brasil)

EUA acreditam que
avião ucraniano foi
abatido por míssil do Irã
Os Estados Unidos acreditam que o avião ucraniano que
caiu na quarta-feira (8) em Teerã pode ter sido abatido na sequência de um erro. A informação foi divulgada por duas fontes
norte-americanas. O Irã já rejeitou a teoria, argumentando que
“não poderia estar mais incorreta”.
De acordo com a agência Reuters, uma fonte norte-americana revelou que os satélites norte-americanos detectaram o lançamento de dois mísseis iranianos pouco antes da queda do avião
que vitimou 176 pessoas. Washington acredita que poderá ter
sido abatido na sequência de um erro.
“Alguém poderá ter cometido um erro”, disse Donald Trump,
acrescentando que sempre suspeitou que a queda do avião não
estava relacionada com erros mecânicos.
O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse também ter provas de que foi um míssil iraniano que atingiu o avião.
“Temos informações de várias fontes, incluindo dos nossos
aliados e de nossas próprias fontes. As provas apontam para que
o avião tenha sido abatido por um míssil terra-ar iraniano”, anunciou Trudeau, ressalvando que “pode não ter sido intencional”.
O acidente aconteceu horas depois do lançamento de mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e Erbil, no Iraque.
Teerã rejeita acusações
As autoridades iranianas já rejeitaram a tese de que o desastre do Boeing 737 da Ukraine International Airline esteja relacionado com um eventual ataque com mísseis, afirmando que essa
teoria “não faz sentido”.
“Vários voos domésticos e internacionais voam ao mesmo
tempo no espaço aéreo iraniano à mesma altitude de 8.000 pés,
e essa história de ataque com mísseis (...) não podia estar mais
incorreta”, disse o Ministério dos Transportes iraniano, num
comunicado.
“Se um foguete ou um míssil atinge um avião, ele entra em
queda livre”, explicou o presidente da Organização de Aviação
Civil iraniana (CAO) e vice-ministro dos Transportes, Ali Abedzadeh, à CNN, acrescentando ao seu argumento que o avião continuou no ar por mais cinco minutos.
“Como é que um avião pode ser atingido por um rocket ou
míssil e o piloto depois tentar voltar para o aeroporto?”, questiona Abedzadeh. “Esses rumores não fazem qualquer sentido”.
Caixas negras
A propósito das caixas negras do aparelho, encontradas no
mesmo dia do desastre, Ali Abedzadeh declarou que “o Irã e a
Ucrânia têm os meios para descarregar as informações” que os
aparelhos contêm. No entanto, explica que as caixas negras estão “danificadas”.
“A caixa negra do Boeing 737 está danificada”, disse Abedzadeh, afirmando ainda que os investigadores ucranianos que foram enviados para o Irão “começarão a descodificar os dados a
partir de amanhã”.
“Mas, caso sejam necessárias medidas mais especializadas
para extrair e analisar as informações, podemos fazê-lo na França ou em outros países”, afirmou o representante iraniano, num
momento em que foram divulgadas informações que dão conta
de que Teerã recusa o acesso às caixas negras do avião ao fabricante norte-americano Boeing.
“Nessa altura, qualquer que seja o resultado, será publicado e
divulgado ao mundo”, esclareceu Abedzadeh à CNN.
Sem desmentir explicitamente tais informações, o comunicado do ministério rejeitou “os rumores sobre a resistência do
Irã em dar as caixas negras (...) aos Estados Unidos”.
Ucrânia investiga causas
As autoridades ucranianas - que enviaram para Teerão uma
equipe de 45 investigadores para participar no inquérito em curso - disseram na quinta-feira que investigam potenciais cenários
que esclareçam a queda do avião.
Até ao momento, existem sete possíveis causas para o acidente, incluindo um eventual ataque com mísseis e terrorismo.
Por enquanto, “nenhuma é prioritária”, revelou o secretário do
Conselho
Ucraniano de Segurança e de Defesa Nacional, Sergei
Danylov, à agência France Presse.
O presidente iraniano, Hassan Rohani, prometeu à Ucrânia
uma investigação objetiva das causas do desastre.
De acordo com um relatório inicial da CAO, a queda do
avião esteve relacionada com um “problema” técnico não especificado.
O Boeing 737 caiu pouco depois de descolar do aeroporto
internacional Imam Khomeini, em Teerã. O avião tinha como
destino a capital ucraniana Kiev.
O acidente ocorreu algumas horas depois do lançamento de
22 mísseis iranianos contra duas bases da coligação internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos, em Ain Assad e
Erbil, no Iraque, numa operação de retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani num ataque em Bagdad ordenado por Washington na sexta-feira passada.
Os 167 passageiros e 9 membros da tripulação que seguiam a bordo do aparelho não sobreviveram ao acidente.
(Agencia Brasil)

Usuário de água da União deve
declarar volume utilizado até dia 31
O prazo para que os usuários
de águas da União apresentem a
declaração com os volumes utilizados no ano anterior termina
no dia 31 de janeiro. A informação é da Agência Nacional das
Águas (ANA). De acordo com a
agência reguladora, os usuários
que tiverem outorga de direito

de uso das águas devem realizar
a Declaração Anual de Uso de
Recursos Hídricos (DAURH),
indicando os volumes captados
e lançados nos mananciais em
cada mês de 2019. A declaração
é obrigatória.
Os declarantes são basicamente agricultores, que usam a

água captada na agricultura. A
medida vale para quem capta
águas interestaduais, transfronteiriças ou em reservatórios federais nas bacias dos rios: das
Contas; Capivari; Doce; Ipojuca;
Jundiaí; Mucuri; São Francisco;
Paraíba do Sul; Paranaíba; Piracicaba, Uruguai, Vaza Barris e

Verde Grande.
Segundo a agência, as informações coletadas contribuem
para que a agência entenda melhor o comportamento das demandas de água. A agência disse
ainda que com o envio das informações os usuários mantêm
seus usos regularizados e podem

até mesmo pagar menos em bacias com rios de domínio da
União que já tenham a cobrança
pelo uso de recursos hídricos.
“Os volumes declarados determinarão os valores a serem
pagos quanto aos usos de água
em 2019, que são medidos pelos próprios usuários de recur-

sos hídricos e fiscalizados pela
ANA presencial ou remotamente. A queda dos valores pode
acontecer em caso de redução
na captação e no consumo de
água ou mesmo em caso de diminuição do lançamento de efluentes nos corpos d’água”, informou a ANA. (Agencia Brasil)
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Dias Toffoli derruba a própria
liminar e reduz valor do Dpvat
Saque-aniversário
do FGTS pode quintuplicar
crédito consignado privado
O saque-aniversário, modalidade de saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) que entrará em vigor
em abril, tem o potencial de
quintuplicar o volume de crédito consignado (com desconto no salário) para os trabalhadores da iniciativa privada. A
estimativa foi divulgada pela
Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da
Economia.
De acordo com a secretaria, o saque-aniversário deve
criar um mercado de até R$
100 bilhões em recebíveis de
crédito nos próximos quatro
anos. Os recebíveis representam os recursos de que os bancos podem se apropriar em
caso de calote do tomado. A lei
que criou o saque-aniversário
permite que os trabalhadores
usem o dinheiro sacado a cada
ano como garantia em operações de crédito.
Os recebíveis do saque-aniversário deverão fazer com que
os juros médios caiam para o
tomador. Isso porque a garantia de receber parte do saldo do
FGTS em caso de inadimplência reduz os riscos para os bancos, que podem cobrar taxas
mais baixas.
“Como os recebíveis de saque-aniversário são uma garantia com risco zero, à medida
que é possível uma substituição
de crédito de risco elevado por
crédito com risco zero, os juros cobrados serão menores,
logo, há a tendência de expansão significativa de crédito estimulando a economia. Ademais, os juros cobrados nessa
modalidade deverão ser inferiores a todas as outras opções
no mercado”, explicou a SPE
em nota.
A secretaria fez uma simulação em que considerou o impacto dos R$ 100 bilhões de
recebíveis no mercado de crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada.
No primeiro cenário, que considera a substituição de 50% do

crédito pessoal não consignado pelo crédito com recebíveis do FGTS, o crédito pessoal consignado saltaria dos atuais 0,32% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens e
serviços produzidos no país)
para 1,24% do PIB em até quatro anos. Os juros médios do
crédito pessoal total (consignado e não consignado) cairiam de
2,77% para 2,14% ao mês.
No segundo cenário, que
considera não apenas a substituição de 50% do crédito, mas
também a expansão do crédito
pessoal total, decorrente da
entrada de novos clientes que
não contraíam empréstimos, a
evolução seria maior. O volume de crédito pessoal consignado saltaria para 1,72% do
PIB no mesmo período. A taxa
média de juros do crédito pessoal total cairia ainda mais,
para 2,11% ao mês.
Segundo a SPE, a estimativa é conservadora porque considera que o crédito com recebíveis do FGTS pagará juros
médios de 1,57% ao mês, equivalente à taxa média do crédito consignado para servidores
públicos e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para o órgão, a
nova modalidade de crédito
tem o potencial de cobrar juros ainda menores.
Saque imediato
O relatório estimou que o
saque imediato, retirada de até
R$ 998 das contas ativas e inativas do FGTS, injetou R$ 26,2
bilhões na economia em 2019.
A SPE calcula que o saque-aniversário, que prevê a retirada de
parte do saldo do FGTS a cada
aniversário do trabalhador, resultará em crescimento de
2,57% do PIB (Produto Interno Bruto) per capita nos próximos dez anos apenas pela injeção de dinheiro na economia. O
cálculo, no entanto, desconsidera o impacto da expansão do
crédito por meio do mercado
de recebíveis. (Agencia Brasil)

Dólar tem maior alta
diária desde início
de novembro
Apesar da diminuição das
tensões no mercado financeiro
internacional, o dólar teve a maior alta diária em dois meses e a
bolsa de valores voltou a cair no
Brasil. O dólar comercial encerrou a quinta-feira (9) vendido a
R$ 4,086, com valorização de
0,85% (R$ 0,035). Em valores
percentuais, essa foi a maior subida para um dia desde 8 de novembro, quando a divisa se valorizou 1,83%.
No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa
de Valores de São Paulo), fechou
aos 115.946 pontos, com recuo de
0,26%. Em queda pela quarta sessão consecutiva, o indicador encerrou abaixo dos 116 mil pontos pela primeira vez no ano.
O desempenho do mercado

financeiro no Brasil contrastou
com o dos mercados externos.
A divulgação, pelo governo canadense e por oficiais de inteligência norte-americanos, de que
um míssil iraniano atingiu o
avião ucraniano que caiu logo
após a decolagem em Teerã não
alterou os indicadores. No fim
da tarde, a cotação do barril de
petróleo do tipo Brent estava em
US$ 65,43.
Nas bolsas internacionais, o
dia foi novamente marcado pela
calma. As principais bolsas europeias fecharam em alta:
1,31% em Frankfurt, 0,31% em
Londres e 0,19% em Paris. Nos
Estados Unidos, o índice Dow
Jones, de Nova York, operava em
alta de 0,68% perto do fim das
negociações. (Agencia Brasil)
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O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Dias Toffoli, voltou atrás e acolheu pedido do governo para extinguir sua própria liminar que
suspendeu a resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que reduziu os
valores do seguro obrigatório
Dpvat (sigla de Danos Pessoais
por Veículos Automotores de
Vias Terrestres).
“Exerço o juízo de retratação e reconsidero a decisão liminar anteriormente proferida

nesses autos”, escreveu Toffoli
na Tutela Provisória na Reclamação 38.736.
O pedido foi feito pela pela
Advocacia-Geral da União
(AGU), sob o argumento de que
“não era razoável a alegação da
Seguradora Líder — consórcio de
empresas que administra o seguro obrigatório — de que a redução dos valores torna o Dpvat
economicamente inviável”.
Segundo nota da AGU, a seguradora que pediu a liminar
“omitiu a informação de que há

disponível no fundo administrado pelo consórcio, atualmente,
o valor total de R$ 8,9 bilhões,
razão pela qual, mesmo que o
excedente fosse extinto de imediato, ainda haveria recursos suficientes para cobrir as obrigações do Seguro Dpvat”.
AAGU também informou ao
presidente do STF que, no orçamento aprovado pela Superintendência de Seguros Privados
(Susep) para as despesas do consórcio de seguradoras do Dpvat
para o ano de 2020, houve su-

pressão de R$ 20,3 milhões.
A nova decisão do STF tem
efeito imediato, e o calendário
de pagamento do Dpvat tem início nesta quinta-feira (9).
Com a reconsideração do
ministro Toffoli, o preço pago
pelo seguro cai. “O valor do seguro passa a ser de R$ 5,21 para
carros de passeio e táxis e R$
12,25 para motos, o que representa uma redução de 68% e
86%, respectivamente, em relação a 2019”, de acordo com a
AGU. (Agencia Brasil)

Bolsonaro sanciona lei que
institui carteira nacional do autista
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou na quinta-feira (8) a
lei que institui a Carteira de
Identificação da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista, de expedição gratuita. Com
o documento, essa população
passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos
e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.
O Projeto de Lei (PL)
2.573/2019, que criou a carteira, foi aprovado pelo Congresso
Nacional no dia 11 de dezembro
do ano passado. A proposta foi
apresentada pela deputada federal Rejane Dias (PT-PI) e alterou dispositivos da Lei 12.764,
de 2012, que instituiu a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.
O PL ficou conhecido como
Lei Romeo Mion, que é portador de autismo e filho do apresentador de TV Marcos Mion,
um dos principais entusiastas da

medida. Em postagem divulgada
no Twitter para informar a sanção do projeto, o presidente Jair
Bolsonaro aparece em foto ao
lado do apresentador e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
“Sancionada hoje a Lei
13.977 (Romeo Mion), que cria
Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista (Ciptea). A referida carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social”, escreveu Bolsonaro. A sanção foi publicada na edição da quinta-feira
(9) do Diário Oficial da União .
A carteira será expedida pelos órgãos responsáveis pela
execução da política de proteção
dos direitos da pessoa com
transtorno do espectro autista
dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios, mediante requerimento, acompanhado e relatório médico, com indicação
do código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à

Saúde (CID).
O Transtorno do Espectro
Autista (TEA) é uma disfunção
neurológica cujos sintomas englobam diferentes características como a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, a dificuldade de formar o raciocínio lógico, a dificuldade de socialização,
além de prejuízos a respeito do
desenvolvimento de comportamentos restritivos e repetitivos.
Vetos
Jair Bolsonaro decidiu vetar
dois pontos do PL aprovado no
Congresso. Um deles é o dispositivo que obrigava os cinemas a
reservar uma sessão mensal destinada a pessoas com transtorno
do espectro autista, devendo a
sala de exibição oferecer os recursos de acessibilidade necessários. Na justificativa para o
veto, o presidente argumentou
que o trecho contrariava o interesse público ao tratar sobre
obrigações que já estão previs-

tas em outras legislações.
“Ao determinar que os estabelecimentos de cinema sejam
obrigados a reservar uma sessão
mensal destinada a pessoas com
o transtorno do espectro autista, contraria-se o interesse público ao disciplinar matéria análoga ao da Medida Provisória nª
197/2019, a qual dispõe que as
salas de cinema terão mais um
ano para se adequar à Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/
2015), a fim de oferecer a acessibilidade para as pessoas com
deficiência visual e auditiva”,
informou o Palácio do Planalto,
em nota distribuída à imprensa.
Também foi vetado o trecho
que dava prazo de 180 dias para
a regulamentação da norma pelo
Poder Executivo, estados e municípios. A Presidência da República considerou, nesse caso,
que a lei violava o princípio da
separação dos Poderes, já que a
regulamentação de leis é competência privativa do Executivo.
(Agencia Brasil)

MEC vai enviar ao Congresso proposta
com novas regras para o Fundeb
O governo federal encaminhará, em breve, ao Congresso
Nacional, uma proposta de mudança nas regras de financiamento do ensino básico. Na quintafeira (9), ao apresentar as realizações do Ministério da Educação (MEC) em 2019, o ministro
Abraham Weintraub disse que o
governo não desistiu de ver aprovada sua própria proposta de aumento da contribuição da União
para o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
O debate sobre transformar
o fundo, com previsão para ser
extinto este ano, em permanente, e de elevar, gradualmente, o
percentual de recursos repassados pela União, já ocorre na Câmara dos Deputados, onde uma
comissão especial foi criada
para discutir a PEC 15/2015, e
também no Senado, onde tramita a PEC 33/2019. Além disso,
o próprio ministro da Educação
defende a proposta do governo.
“Ao longo deste ano [2019],
tentamos colocar o novo Fundeb
com propostas que acreditamos
pertinentes. Infelizmente, não

andou na direção e na velocidade que queríamos. Diante desse
quadro, estamos encaminhando
[ao Congresso] uma PEC [Proposta de Emenda Constitucional]”, disse Weintraub.
O governo federal discorda
da minuta que a relatora do projeto que tramita em comissão especial na Câmara, deputada federal
Professora Dorinha (DEM-TO),
apresentou em setembro de 2019.
No texto, a relatora propôs que o
percentual da contribuição da
União para o Fundeb passe dos atuais 10% para 15% em 2021, com
acréscimos anuais de 2,5 pontos
percentuais até chegar a 40% em
2031. Já o ministro Abraham Weintraub defende que o percentual
dos recursos que a União repassa a estados e municípios aumente dos atuais 10% para 15%.
“É um aumento expressivo.
Além de aumentar o volume de recursos, cobraremos resultados para
receber esses recursos. Estados e
municípios terão que adotar critérios de desempenho e mostrar resultados”, disse Weintraub.
Fundeb
Criado em 2006, para vigo-

rar até 2020, o Fundeb é, hoje, a
principal fonte de financiamento da educação básica, respondendo por mais de 60% do financiamento de todo ensino básico do país. Os recursos provém de impostos e transferências da União, estados e municípios.
Em 2019, só a União destinou R$ 14,3 bilhões aos estados.
Dados da comissão especial criada pela Câmara dos Deputados
para discutir a PEC 15/2015,
apontam que, caso a proposta de
ampliar a participação da União
dos atuais 10% para 40% em
2031 seja aprovada, o impacto
orçamentário da mudança será da
ordem de R$ 279,8 bilhões.
Pisa
O ministro Weintraub disse
que a meta da pasta é fazer com
que o Brasil avance no ranking
do Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Pisa),
índice que avalia o nível da educação básica no mundo.
“Esperamos tirar o Brasil da
última posição na América do
Sul e colocar ele, até 2030, na
primeira posição. Sendo que es-

peramos já ter resultados no próximo Pisa. E este ano vão aparecer muito mais resultados. Vai
aparecer rápido. Já no primeiro
trimestre vai ter muito mais números mostrando melhoras”.
Em 2018, o Pisa foi aplicado para 600 mil estudantes de
79 países e regiões. O Brasil,
onde cerca de 10,7 mil estudantes de 638 escolas fizeram as
provas, obteve, em média, 413
pontos em leitura, 384 pontos
em matemática e 404 pontos em
ciências. Na avaliação anterior,
aplicada em 2015, o Brasil obteve, 407 em leitura, 377 em
matemática e 401 em ciências.
Apesar da pequena melhora nas
pontuações, o resultado revelou
que apenas dois de cada 100 estudantes brasileiros atingiram os
melhores desempenhos em, pelo
menos, uma das disciplinas avaliadas. Além disso, o Brasil ficou abaixo das médias dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
“Vamos sair da última posição da América do Sul. O fundo
do poço foi 2018”, garantiu o
ministro. (Agencia Brasil)

Novo instituto incorpora
órgãos ambientais do Paraná
Os órgãos ambientais do Estado estão agora reunidos em um
único instituto, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo. O governador Carlos Massa Ratinho
Junior sancionou a Lei número
20.070/19, que autoriza a incorporação do ITCG (Instituto de
Terras, Cartografia e Geologia)
e do Instituto das Águas do Paraná pelo Instituto Ambiental do
Paraná - agora denominado Instituto Água e Terra.
A medida faz parte da reforma administrativa realizada pelo
governo Ratinho Junior, que reduziu a estrutura do Estado, diminuiu o número de cargos e o
custeio da máquina. “Na área
ambiental, a reforma dará maior
celeridade aos processos, eficácia e economia ao Estado”, afir-

ma o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo,
Márcio Nunes.
“Manteremos o compromisso de exercer a legislação ambiental, trabalhando no controle, monitoramento, preservação
e fiscalização dos recursos naturais” diz o presidente do Instituto Água e Terra, Everton Luiz
da Costa Souza. Os 21 escritórios do antigo IAP, espalhados
por todo o Paraná, funcionarão
normalmente com o novo nome.
Todas as áreas ambientais serão
introduzidas nos escritórios.
O novo órgão passa a adotar
o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica do IAP: CNPJ número
68.596.162/0001. Os três institutos juntos possuíam 19 diretorias. O novo Instituto Água e
Terra, possuirá cinco diretorias:

LICENCIAMENTO E OUTORGA - Tem como objetivo
conceder e monitorar o Licenciamento Ambiental, Autorização Ambiental e Outorga de Recursos Hídricos de empreendimentos e atividades utilizadores
de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar
degradação ambiental.
GESTÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL - Elabora, executa e monitora planos, programas, ações, projetos técnicos e
políticas de incentivo à conservação e restauração da biodiversidade, administração das Unidades de Conservação, fiscalização ambiental, gestão de fauna
nativa e exótica, entre outras atividades.

SANEAMENTOAMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS - Elabora, executa e monitora planos, programas, ações,
projetos técnicos e políticas de
preservação, conservação, recuperação e gestão dos Recursos
Hídricos do Estado e a gestão de
resíduos sólidos.
GESTÃO TERRITORIAL - Elabora, executa e monitora planos, programas, ações, projetos técnicos e políticas na área
mineral, geológica, agrária, fundiária, cartográfica, geoprocessamento, bem como o zoneamento territorial do Estado.
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - Fica responsável
pela gestão de recursos humanos, planejamento financeiro,
contratos, políticas e processos
administrativos. (AENPR)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

São Paulo, sexta-feira, 10 de janeiro de 2020
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002758-61.2016.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo
José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELLEN TAVARES GARCIA, CPF 350.967.32800, que por parte de Itaú Unibanco S.A. lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação
Fiduciáriado veículo Marca: HYUNDAI, Modelo: AZERA 3.3 V6, Ano: 2010, Cor: PRETA, Placa: EZA4686,
Renavam: 00339845732, Chassi: kmhfc41dbba550329visto que o réu deixou de pagar as parcelas avençadas
na cédula de crédito nº 40589-261781728. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL para no prazo de 05 dias pagar
a integralidade da dívida, podendo oferecer contestação no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital. 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 12 de novembro de 2019.
10 e 11.01

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004801-96.2018.8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível,
do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
LS VIDROS E SERRALHERIA EIRELI, CNPJ 24.321.907/0001-10, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica por parte de Iside Lanzara Grisólia, para inclusão da empresa supra no pólo passivo da ação nº 000148427.2017.8.26.0011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
TERMOSªDAªAÎÍOªPROPOSTAªEªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIAS ªQUEªmUIRÈªAPØSªOªDECURSOªDOªPRAZOªDOªPRESENTEªEDITAL ªAPRESENTEªRESPOSTAª.ÍOª
SENDOªCONTESTADAªAªAÎÍO ªOªRÏUªSERÈªCONSIDERADOªREVEL ªCASOªEMªQUEªSERÈªNOMEADOªCURADORªESPECIALª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIª.!$!ª-!)3ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªNOVEMBROªDEªªªªªª"ª ªªEª

Jornal O DIA SP
Geru Tecnologia e Serviços S.A. CNPJ/MF nº 20.955.843/0001-59 - NIRE 35.300.469.771
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária – No dia 03/12/2019, às 10hs, na sede em SP/SP, com a totalidade. Mesa: Presidente:
Sandro Weinfeld Reiss, Secretário: Tomás Silveira Corrêa. Deliberações: Os acionistas da Companhia aprovaram, de forma unânime, a emissão de 792.079 novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas, nos termos do artigo 170, §1º, inciso I da Lei 6.404/76, pelo preço de emissão total de R$ 40.000.000,00
e preço de emissão unitário aproximado de R$ 50,50, pela acionista Geru Holding Limited, sociedade devidamente constituída e existente sob as leis do Reino
Unido, com sede na 6th Floor One London Wall, Londres, Reino Unido, EC2Y 5EB, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.394.391/0001-95, representada p.p.,
Sr. Sandro Weinfeld Reiss, com expressa anuência e renúncia ao direito de preferência dos demais acionistas, conforme Boletim de Subscrição anexo à presente
Ata na forma do Anexo I, as quais serão integralizadas, em moeda corrente nacional, nos termos do referido Boletim de Subscrição, com o consequente aumento do
capital social da Companhia, passando o mesmo dos atuais R$ 97.823.782,86 para R$ 137.823.782,86. Em razão desta deliberação, o Artigo 5 do Estatuto Social
da Companhia passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Artigo 5 – O Capital Social, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente
nacional, é R$ 137.823.782,86, representado por 4.044.136 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. §Único – As ações representativas do capital social são
indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.”Nada mais. Presidente: Sandro Weinfeld
Reiss; Secretário: Tomás Silveira Corrêa. Acionistas: Sandro Weinfeld Reiss e Geru Holding Limited, p.p. Sandro Weinfeld Reiss. São Paulo, 03/12/2019. Mesa:
Sandro Weinfeld Reiss - Presidente; Tomás Silveira Corrêa - Secretário. Jucesp nº 644.718/19-5 em 18/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Palalua-GSI Holding Participações S.A.
CNPJ 35.184.838/0001-67 - NIRE nº 3530054317-3
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição
de Sociedade por Ações de Capital Fechado Realizada em 25/09/2019
Instalação: 10 horas, 25/09/2019, Sede Social. Presença: (a) Palalua Participações Ltda, CNPJ 31.334.235/0001-43, representada por seu sócio administrador, Sr. Antonio Luiz Junqueira de Almeida, RG 3.385.622, CPF 116.917.608-97;
(b) GSI Holding Corporation, CNPJ 05.719.287/0001-28, representada por seu representante legal, Sr. Douglas Kenichi
Sakuma, RG 22.865.553-5, CPF 273.187.748-08; e (c) GSI Creos Brasil Ltda., CNPJ 43.718.469/0001-73, representada por
sua representante legal, Sra. Daniela Brody Yamauti Julian, RG 28.293.122-3, CPF 274.281.108-74. Mesa: Presidente: Sr.
Antonio Luiz Junqueira de Almeida, Secretário: Sr. Douglas Kenichi Sakuma. Deliberações: i. Aprovada a constituição
da empresa Palalua-GSI Holding Participações S.A., com o capital social de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações, sendo
5.600 ações Ordinárias nominativas e 4.400 ações Preferenciais nominativas, todas sem valor nominal. ii. Foi aprovado o
Estatuto Social, conforme teor do anexo, que foi rubricado e assinado por todos. iii. Foi eleita a Diretoria da sociedade com
mandato de 3 anos a saber: (a) Sr. Antonio Luiz Junqueira de Almeida, RG 3.385.622, CPF 116.917.608-97; (b) Sr. Paulo
Junqueira de Almeida, RG 26.332.676, CPF 261.629.348-02; e (c) Sra. Daniela Brody Yamauti Julian, RG 28.293.122-3,
CPF 274.281.108-74. Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a atividade
mercantil. Encerramento: Nada mais. SP, 25/09/2019. Antonio Luiz Junqueira de Almeida - Presidente da Mesa, Douglas
Kenichi Sakuma - Secretário. JUCESP - NIRE nº 3530054317-3 em 15/10/2019.
ALTOS DO ARAPUÁ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE S.A. CNPJ/MF nº 22.872.241/0001-63 - NIRE: 3530047982-3 - Ata de
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2019 - 1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada às 10h00
do dia 10 de dezembro de 2019, na sede social da Companhia, localizada na Rua Vergueiro, nº 3.558, 6º andar, conjunto 603, Vila Mariana, CEP: 04102-001, São Paulo - SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, na forma do disposto no artigo 124,
§ 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e no ﬁnal da presente Ata. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Artur Dissei Filho, que convidou o Sr. Guilherme Abdalla Dissei, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) Exame, discussão e aprovação das demonstrações contábeis intermediárias da Companhia levantadas em 31 de outubro
de 2019; (ii) Aprovação e destinação de dividendos intermediários com base nas demonstrações contábeis levantadas em 31 de outubro
de 2019. 5. Deliberações Tomadas: Após a discussão e votação, os acionistas por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições e/
ou ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. São aprovadas por unanimidade das demonstrações contábeis intermediárias levantadas
em 31 de outubro de 2019; 5.2. Aprovação, por unanimidade, após a constituição das reservas estatutárias, da destinação de dividendos
intermediários com base nas demonstrações contábeis levantadas em 31 de outubro de 2019, no valor montante de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), a serem pagos dentro do prazo de até 12 (doze) meses para os acionistas, Dissei Engenharia e
Construções Ltda e Lógica Engenharia Ltda, de acordo com a participação no Capital Social da Companhia. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme
e aprovada por todos os presentes. São Paulo, 10 de dezembro de 2019. Mesa: Artur Dissei Filho - Presidente; Guilherme Abdalla
Dissei - Secretário. Acionistas: Dissei Engenharia e Construções Ltda p. Artur Dissei Filho. Lógica Engenharia Ltda. p. Carlos Alberto
Schalch/João Carlos Schalch. JUCESP nº 761/20-5 em 02/01/2020.
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Oxiteno S.A. Indústria e Comércio
CNPJ Nº 62.545.686/0001-53 - NIRE nº 35.300025211
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em: 02/12/2019. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP. Certifico o Registro sob o
número 645.919/19-6 em 19.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral
VIA EXPRESSA LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM LTDA | CNPJ/MF 21.197.824/0001-73 | NIRE 35228747057 | ATO Nº 01 DE 20 DE DEZEMBRO DE
2019: O Procurador - MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS torna público o Edital De Termo de Responsabilidade Nº 106/2019 em ANEXO.
MARCOS ALEXANDRE PINTO VARELAS | EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 106/2019: A Junta Comercial do Estado de São Paulo
*5#%30TORNAPËBLICOQUEOlELDEPOSIT¶RIODOSG¾NEROSEMERCADORIASRECEBIDOSPELAMATRIZDASOCIEDADEEMPRES¶RIAh6IA%XPRESSA
,OGÁSTICAE!RMAZENAGEM,TDAv .)2% LOCALIZADANA2UA$OZEDE3ETEMBRO N " 6ILA'UILHERME 3»O0AULO30 #%0
  3R&ELIPE&RAN¼A!M·NCIO BRASILEIRO SOLTEIRO EMPRES¶RIO PORTADORDAC½DULADEIDENTIDADE2' 33030 INSCRITO
NO#0&-&SOBON  RESIDENTEEDOMICILIADONA2UA3EBASTI»O!RRUDA N "AIRRO6ILA)SOLINA-AZZEI 3»O0AULO30 #%0
  PORMEIODESEUPROCURADORNDEREGISTRO*5#%30  -ARCOS!LEXANDRE0INTO6ARELAS BRASILEIRO SOLTEIRO ADVOGADO
INSCRITONA/!"30N ASSINOUEMO4ERMODE2ESPONSABILIDADEN COMFULCRONOSARTS e DO$ECRETO
&EDERALNE DA)NSTRU¼»O.ORMATIVA DO$EPARTAMENTODE2EGISTRO%MPRESARIALE)NTEGRA¼»O DEVENDOSERPUBLICADO
EARQUIVADONA*5#%30OPRESENTEEDITAL NOSTERMOSDOARTDASUPRACITADA)NSTRU¼»O.ORMATIVA7ALTER)IHOSHI 0RESIDENTEDA*5#%30

AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. - CNPJ/MF nº 61.351.532/0001-68 - NIRE Nº 35.300.052.463 - Companhia Aberta
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam convocados os Acionistas da Companhia a reunirem-se em AGO que será realizada
no dia 23.01.2020, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1050, Pirituba, nesta Capital, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018; b) Deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício de 2018; c) Deliberar sobre a atual composição do Conselho de Administração; d) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e
eleição de seus membros; e) Fix
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Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados ESPÓLIO DE GIACOMO VENÍCIO,
representado por CREUSA MARIA DE ARAÚLO, CPF Nº 234.244.601-25; GIOVANNI ARAÚJO DI
GIACOMO e BRUNO DE ARAÚJO DI GIACOMO, representados por sua genitora CREUSA MARIA
DE ARAÚLO; VINÍCIUS DE ARAÚLO DE GIACOMO, CPF Nº 035.477.388-27; e demais interessados,
expedido nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, requerida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CONSELHEIRO RAMALHO, CNPJ nº 67.976.571/0001-37.Processo nº 1035745-30.2014.8.26.0100A
Dra. Gláucia Lacerda Mansutti, Juíza de Direito da 45ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc. ... FAZ
SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através
do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiçawww.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro
Oficial Sr. Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 21/01/2020, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se
estenderá por três dias subsequentes, encerrando-se em 24/01/2020, às 15:00 horas, sendo entregue a quem
mais der igual ou acima da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo
que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da
primeira, e se encerrará no dia 12/02/2020, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens
serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Nos
termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados os executados, e demais interessados se
não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES:
O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos
através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo
a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam
remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de
intervenção humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar
no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida
no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os
interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito,até o início
do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo
leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 60% do valor da avaliação, ficando claro que do
requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o
restante parcelado ematé 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca
do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade,
indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo.Deve, ainda, constar da proposta
que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas
vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade
de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art.
895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24
horas após o leilão, através de depósito bancário.DO AUTO DEARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação
dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz.IMISSÃO NA POSSE: O arrematante
providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha
a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da
avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição, após a publicação do edital, os devedores pagarão a
comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de
todos os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao gestor
judicial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que não
deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação do
edital, pelas partes, serão devidas ao leiloeiro as custas de leilão, devendo constar da petição de acordo. FALE
CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do leiloeiro, na Rua Silveira Martins,
70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br.
LOTE ÚNICO: Apartamento nº 1005, localizado no 10º andar do Edíficio Conselheiro Ramalho, sito à Rua
Conselheiro Ramalho, 609, nº 17 Subdistrito Bela Vista, com área útil de 29,543 m², uma área comum de
11,935m², perfazendo a área construída de 41,478m², ao qual corresponde a fração ideal de 6,2417m², do
terreno e a porcentagem do terreno no condomínio de 1,3840%. De acordo com o laudo de avaliação constante
dos autos, o Condomínio é constituído por bloco único com 63 apartamentos residenciais, com acesso pela
Rua Conselheiro Ramalho. O prédio possui portaria eletrônica com interfone, hall social e áreas de circulação,
que atende 11 andares superiores, 3 apartamentos no térreo, 6 apartamentos por andar do 1º ao 10º pavimento
e o apartamento do zelador no 11º pavimento, os quais estão servidos por 2 elevadores, sem vagas de
estacionamentos. A unidade avaliada possui dormitório/sala, banheiro e cozinha. Imóvel pertencente a matrícula
nº 59.349, do 4º CRI SP, contribuinte nº 009.007.0243-5. VALOR DAAVALIAÇÃO: R$170.000,00 (cento e
setenta mil reais), conforme laudo de fls., constante dos autos, datado de agosto/2019. VALOR DAAVALIAÇÃO
ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA setembro/2019: R$170.204,00 (cento e setenta mil, duzentos e
quatro reais). Obs. 1: Consta do R. 08 da referida matrícula a doação de metade ideal do imóvel a Vinícius
Araújo Di Giacomo, RG nº 49.299.563-1; Giovanni Araújo Di Giacomo e Bruno de Araújo Di Giacomo;Obs.
2: Consta do Av. 10 da referida matrícula incomunicabilidade e impenhorabilidade da metade ideal do imóvel,
por conta de Escritura datada de 12/02/01, de notas do 24º Tabelião desta Capital, livro nº 3477, fls. 166; Obs.
3: Consta daAv. 11 com retificação emAv.13 da referida matrícula a penhora destes autos; Observação geral:
Consta dos autos em petição de fls. 57, pedido de retificação da penhora de parte ideal do imóvel para a
totalidade, vez que por tratar-se de obrigação com natureza propter rem, ou seja, própria da coisa, não importa
quem seja o seu proprietário, sendo a própria unidade quem responde pela dívida. Em fls. 64 dos autos, houve
deferimento do pedido de retificação. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos
incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único
do artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei.
J - 10/01
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Edit al de Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados RICARDO LUIZ HOLTMANN, CPF nº
294.012.838-34, IVANIRANJULELCHEMER SANTIAGO, CPF nº 038.394.528-30, dos terceiros RAIMUNDO
CALDEIRA BRANT, CPF Nº 932.710.428-53; SOLANGE DOS SANTOS CALDEIRA BRANT, CPF Nº
010.576.228-95; e demais interessados, expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA,
requerida por BANCO BRADESCO S/A CNPJ nº 60.746.948/0001-12. Processo nº 013707767.2008.8.26.0100. O Dr. HelmerAugusto ToquetonAmaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central
de São Paulo, na forma da Lei, etc..FAZ SABER aos que o presente edital de Praça de bem imóvel virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que o Leiloeiro Oficial nomeado, Sr. Renato Morais Faro,
matriculado na Jucesp n.º 431, com escritório na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro, São Paulo/SP
e endereço eletrônico faroleiloes@terra.com.br, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo
Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br,
com observação dos dispositivos contidos na Lei 5.741/71, levará a hasta pública única que será
encerrada no dia 10/02/2020, à partir das 15h, o bem imóvel em questão, onde e quando serão captados
lances para arrematação, desde que igual ou superior ao valor do saldo devedor. O leilão eletrônico
em questão terá início em 20/01/2020 às 15h a partir de quando serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.faroonline.com.br. Pelo presente edital, ficam intimados os executados
se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES:
O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos
através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo
a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam
remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de
intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar
no prazo improrrogável de 24 horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida
através do site www.bb.com.br. Não sendo efetuado o depósito da oferta, o gestor informará imediatamente
os lances anteriores para que sejam submetidos a apreciação do juízo, sem prejuízo da aplicação da sanção
prevista no art. 695, do CPC. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco
por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão.
DO AUTO DEARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação
será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a
imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente
responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese
de remição da execução, nos termos do artigo 651 do CPC, após a publicação do edital, os devedores pagarão
a comissão do Leiloeiro Oficial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura
de todos os dispêndios do Leiloeiro, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar os
pagamentos ao Leiloeiro Oficial conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da execução,
caso em que não deverá fazer uso do protocolo integrado. ACORDO: Caso houver acordo entre as partes,
após a publicação do edital, pelas partes, serão devidas as custas de leilão. FALE CONOSCO: Eventuais
dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Leiloeiro Oficial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. : LOTE
ÚNICO : Apartamento nº 94, localizado no 9º andar, do bloco I, do Edifício Eden, integrante do Condomínio
Residencial Paraíso, situado à Rua Arthur Saboia, nº 367, no 37º Subdistrito Aclimação, contendo a área útil
de 108,53m², área comum já incluída uma vaga dupla, de 119,48m², área total de 228,01m², fração ideal no
terreno de 0,598%; cabendo-lhe o direito de duas vagas na garagem, sob nºs 21A e 21B, localizadas no 1º
subsolo do Edifício. Conforme laudo de avaliação constante dos autos, a unidade é composta por três
dormitórios, sendo uma suíte, banheiro, sala com terraço, lavabo, cozinha, área de serviço, quarto de empregada,
w.c, e duas vagas de garagem (21A e 21B) no primeiro subsolo. Imóvel matriculado sob o nº 87.580, no 16º
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, contribuinte nº 038.044.2539-9. VALOR DAAVALIAÇÃO:
R$919.770,00 (novecentos e dezenove mil, setecentos e setenta reais), conforme laudo de fls., constante dos
autos, datado de outubro/2016. VALOR DAAVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SPPARAsetembro/2019:
R$1.000.817,00 (um milhão, oitocentos e dezessete reais). VALOR DO SALDO DEVEDOR DATA BASE
setembro/19: R$1.955.334,31 (um milhão, novecentos e cinqüenta e cinco mil, trezentos e trinta e
quatro reais e trinta e um centavos, conforme e-mail encaminhado pelo escritório do exeqüente..
Os valores serão atualizados até a data da alienação judicial, de acordo com os índices oficiais . Obs.1:
Consta do R.2, da referida matrícula, hipoteca a favor do Banco Bradesco S/A, CNPJ nº 60.746.948/0001-12;
Obs. 2: Consta da Av. 4, da referida matrícula a penhora destes autos; Obs. 3: Em consulta ao site da
Prefeitura SP datada de 16/09/19, constam débitos de IPTU para o do exercício atual no valor de R$1.037,24.
ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos incidentes sobre o bem correrão por conta
do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do parágrafo único, do artigo 130 do CTN, que se
sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. J - 10/01
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Enzo Fittipaldi é anunciado na FIA F3
pela equipe alemã HWA Racelab
Superliga Feminina 19/2

Um dos principais destaques
do Brasil no automobilismo europeu, Enzo Fittipaldi foi anunciado oficialmente na FIA F3 para
a temporada 2020. O piloto da
Academia da Ferrari fechou contrato com a equipe alemã HWA
Racelab para correr nas nove etapas do campeonato, que é disputado justamente nos mesmo circuitos e datas da Fórmula 1.
“Mal posso esperar para participar deste campeonato super
competitivo e desafiador que é a
FIA F3. Também estou muito
empolgado em participar dessa
nova jornada com a HWA Racelab. Agradeço também à Ferrari
Driver Academy e aos meus patrocinadores pelo apoio contínuo”, diz Enzo, que tem apoio de
TNT, Baterias Moura, Claro, Riachuelo, Traxalt e PLGG.
A FIA F3, conhecida como
GP3 até 2018, formou vários pilotos do automobilismo mundi-

Itambé/Minas e
Osasco-Audax fazem
duelo de líberos
nesta sexta-feira

Enzo Fittipaldi
al que estão no grid atual da F1.
Valtteri Bottas (2011), Daniill
Kvyat (2013), Esteban Ocon
(2015), Charles Leclerc (2016)
e George Russell (2017) foram
alguns dos campeões da GP3.
Outros pilotos da F1 2020 tam-

bém passaram pela GP3, como
Carlos Sainz e Alexander Albon.
Cam peão da F4 Italiana em
2018 e vice-campeão F3 Regional Europeia em 2019, Enzo vem
de temporadas de sucesso nos últimos dois anos acumulando 10

vitórias e 34 pódios nas categorias do automobilismo europeu.
A estreia do neto de Emerson
Fittipaldi na FIA F3 será em 21
de março no Bahrein. A competição é disputada no formato de
rodada dupla, sempre com uma
corrida no sábado e outra no domingo.
Confira o calendário completo da FIA F3 em 2020:
Etapa 1 – 21 e 22 de março /
Sakhir, Bahrein; Etapa 2 – 02 e
03 de maio / Zandvoort, Holanda; Etapa 3 – 09 e 10 de maio /
Barcelona, Espanha; Etapa 4 – 04
e 05 de julho / Spielberg, Áustria; Etapa 5 – 18 e 19 de julho /
Silverstone, Grã-Bretanha; Etapa
6 – 01 e 02 de agosto / Budapeste, Hungria; Etapa 7 – 29 e 30 de
agosto / Spa-Francorchamps,
Bélgica; Etapa 8 – 05 e 06 de
setembro / Monza, Itália; Etapa
9 – 26 e 27 de setembro / Sochi,
Rússia.
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Hang Loose Pro Contest abre calendário 2020
da WSL Latin America em Fernando de Noronha

Italo Ferreira-RN
Pelo segundo ano consecutivo, o Hang Loose Pro Contest vai abrir o calendário de
eventos da WSL Latin America
nos tubos da Cacimba do Padre,
no arquipélago pernambucano
de Fernando de Noronha. O
campeonato de surfe mais tradicional da América do Sul, vai
promover na semana dos dias
11 a 16 de fevereiro, sua 36.a
etapa válida pelo Circuito Mundial da World Surf League com
status QS 5000. Alguns tops e
ex-tops do CT já confirmaram
presença, mas as inscrições seguem abertas até 14 de janeiro.
Mais sete provas do WSL Qualifying Series masculino estão
agendadas pela WSL Latin America, que ainda trabalha para fortalecer os calendários do QS
feminino, do Pro Junior e do
Longboard.
“Começar a temporada latino-americana no paraíso
brasileiro de Fernando de
Noronha, é motivo de orgulho
para nós”, disse Ivan Martinho, que assumiu o cargo de
CEO da WSL Latin America em
2019. “Graças a essa importante parceria com a marca
Hang Loose, teremos mais
uma vez, a oportunidade de
receber nossos atletas em um
dos seus picos preferidos,
para que se inspirem para o
restante da temporada, além
de mostrar ao mundo todo, as
belezas naturais do arquipélago, contribuindo assim para
o turismo futuro de estrangeiros na ilha”.
O Hang Loose Pro Contest estreou no circuito mundial em 1986, na Praia da Joaquina, em Florianópolis (SC).
Depois, passou pela Praia das
Pitangueiras, em Guarujá (SP),

pela Baía de Maracaípe, em Ipojuca (PE), até chegar em Fernando de Noronha no ano 2000.
Após 27 anos de campeonatos,
sendo treze seguidos na Cacimba do Padre até 2012, o evento
deu uma parada e voltou em
2016, com a edição comemorativa de 30 Anos no mesmo
palco onde tudo começou, na
Praia da Joaquina. O caminho do
início se repetiu. Em 2017, passou pelo litoral paulista, na
Praia de Maresias, em São Sebastião, antes de retornar para
Noronha em 2019.
Toda a comunidade do surfe brasileiro e mundial aguardava ansiosamente a volta do Hang
Loose Pro Contest para os tubos da Cacimba do Padre e grandes estrelas prestigiaram o evento no ano passado, como o bicampeão mundial Gabriel Medina e o novo campeão mundial Italo Ferreira. Medina perdeu antes
e Italo foi até as semifinais, quando foi barrado por Yago Dora. O
catarin ense impediu uma inédita final potiguar em Fernando
de Noronha, mas não a vitória
de Jadson André, que liderou o
ranking do WSL Qualifying Series praticamente o ano todo,
com o seu primeiro título na
Cacimba do Padre.
“O surfe brasileiro vive o
momento mais especial da sua
história”, continua Ivan Martinho. “Temos três campeões
mundiais e conquistamos o título por quatro vezes nos últimos 6 anos, mostrando a predominância dos nossos atletas. O Italo Fer reira ganhou
o título mundial decidido
numa final brasileira com
Gabriel Medina na última bateria do ano em Pipeline. O
Lucas Vicente já tinha sido

campeão mundial Pro Junior
em Taiwan, a Chloé Calmon
foi medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos do Peru
e vice-campeã mundial de
Longboard, a Tainá Hinckel
foi bicampeã sul-americana
Pro Junior e vamos estrear
nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com quatro atletas
tendo grandes chances de medalhas no Japão”.
O Hang Loose Pro Contest segue sendo importante
para iniciar bem a temporada e
vai promover o segundo evento com status QS 5000 do ano.
O primeiro está acontecendo
nessa semana na China, mas
sem nenhum brasileiro participando da abertura do WSL Qualifying Series 2020 do outro
lado do mundo. Além da etapa
de Fernando de Noronha, mais
duas com nível QS 5000 foram
agendadas pela WSL Latin America, mas ainda aguardam confirmação.
Ambas foram marcadas para
o mês de outubro. A primeira
nos dias 20 a 25 na Praia de Stella Maris, em Salvador, na Bahia.
A outra na semana seguinte, do
dia 27 a 1.o de novembro na
Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São
Paulo. No total, são oito etapas
do QS masculino previstas no
continente e esses dois QS
5000 estão programadas para
fechar o ranking da WSL Latin
America, que define o campeão
sul-americano da temporada.
Depois do Hang Loose Pro
Contest em Fernando de Noronha, a próxima é o Claro
Open Pro – Copa Tubos com
status QS 3000 nos dias 24 a
29 de março em Punta Hermosa, no Peru. A terceira é o tradicional Rip Curl Pro Playa
Grande QS 1500 de 8 a 12 de
abril em Mar del Plata, na Argentina, antes de três etapas seguidas no mês de maio, a estreia do
QS 1500 Portonave Navegantes Pro nos dias 14 a 17 em Santa Catarina e dois QS 3000 no
Chile, o Héroes de Mayo Iquique Pro nos dias 18 a 24 na
Playa Cavancha de Iquique e o
Maui and Sons Arica Pro Tour
de 26 a 31 nos tubos de El Gringo, em Arica. Depois dessas em
maio, tem os dois QS 5000 previstos para fechar o calendário
em outubro, em Salvador (BA)
e São Sebastião (SP).
QS FEMININO – Para as
meninas, a WSL Latin America

ainda trabalha para tentar fazer
algumas novas etapas, mas as
três que definiram a campeã
sul-americana de 2019 estão
agendadas para serem reeditadas esse ano. A primeira é o QS
1000 Rip Curl Pro Playa
Grande, que será realizada junto com a etapa masculina, nos
dias 08 a 12 de abril em Mar
del Plata, na Argentina. As outras duas são no Chile com status QS 3000, o Héroes de
Mayo Iquique Pro com uma
data diferente na mesma semana do masculino, 21 a 26 de
maio, além do já tradicional
Maui and Sons Pichilemu
Pro, de 28 a 31 de outubro em
Punta de Lobos.
CAMPEÕES SUL-AMERICANOS – No ano passado, os
títulos sul-americanos foram
divididos igualmente entre brasileiros e peruanos. Os principais foram conquistados pelo
brasileiro João Chianca e pela
peruana Daniella Rosas. O surfista de Saquarema (RJ) foi
quem somou mais pontos nas
cinco etapas do WSL Qualifying Series realizadas no continente em 2019. E nas três
provas femininas, Daniella Rosas se tornou a mais jovem campeã sul-americana da história
da WSL Latin America, com
apenas 17 anos de idade.
Na categoria Pro Junior, a
catarinense Tainá Hinckel repetiu o título de 2016 por antecipação na penúltima das sete etapas de 2019, após um início
fulminante com três vitórias
nas quatro primeiras do ano. Já
o campeão da categoria masculina só foi definido na última e
Raul Ríos festejou em casa
mais uma conquista inédita para
o seu país. O peruano acabou
com a hegemonia de títulos brasileiros na categoria masculina dos surfistas com até 18
anos.
Na modalidade Longboard,
a carioca Chloé Calmon também comemorou seu primeiro
título sul-americano, vencendo
as duas etapas do Oi Longboard Pro no Brasil. Já no
masculino, mais um feito inédito foi conseguido por outro
peruano, Piccolo Clemente,
que aumentou para quatro o seu
próprio recorde de títulos sulamericanos no Longboard.
Acompanhe a atualização
dos calendários e os prazos das
inscrições
no
www.wsllatinamerica.com ou
no www.worldsurfleague.com

Time mineiro enfrentará equipe de Osasco (SP), às
21h30, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). SporTV 2 transmitirá ao vivo
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Fittipaldi é o primeiro brasileiro a ser anunciado na categoria em 2020; Enzo segue como integrante da Academia da
Ferrari e sonha em chegar na F1

Itambé/Minas é a única equipe invicta na Superliga 19/20
Um confronto tradicional do voleibol brasileiro
colocará frente a frente, segundo as estatísticas da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), as duas jogadoras mais eficientes na recepção da Superliga 19/20.
Nesta sexta-feira (10), às
21h30, o Itambé/Minas
(MG), da líbero Léia, que
tem o melhor aproveitamento na recepção, com 71%,
enfrentará o Osasco-Audax
(SP), da líbero Camila Brait,
dona da segunda melhor média no fundamento, com
70% de acertos, na Arena
Minas, em Belo Horizonte
(MG). O jogo - válido pela
décima rodada do turno terá transmissão ao vivo do
SporTV 2.
O Itambé/Minas é o único time invicto na competição e aparece em segundo
lugar na classificação geral,
com 25 pontos e nove vitórias. O Osasco-Audax está
na quinta colocação, com 18
pontos (sete resultados positivos e dois negativos). O
Sesc RJ lidera, com 29 pontos, mas a equipe carioca
tem dois jogos a mais do que
o time mineiro.
Na última temporada,
Léia e Camila Brait defenderam juntas a seleção brasileira de vôlei na disputa da
Copa do Mundo e dividiram
quarto durante o período que
representaram o grupo verde e amarelo. As duas mostram carinho e respeito pelas respectivas carreiras.
A líbero Léia elogia a
companheira de posição e
espera um jogo difícil den-

tro de casa contra o Osasco-Audax.
“A Camila Brait é uma
grande líbero e faz a diferença para qualquer time.
Tenho muito carinho por
ela e nos ajudamos bastante na seleção. Quanto ao
jogo, esperamos uma partida difícil, contra um time
de tradição que conta com
jogadoras experientes e é
um dos favoritos ao título. Fizemos uma boa partida contra o Fluminense
na terça-feira, mas ainda
precisamos evoluir e vamos
buscar essa vitória em casa
diante da nossa torcida”,
disse Léia.
Pelo la d o d o O s a s c o Audax, a líbero Camila
Brait destacou a preparação do time de Osasco
(SP) para o duelo contra o
Itambé/Minas.
“Esperamos um grande
jogo em Belo Horizonte e,
claro, também um jogo difícil. Nos preparamos técnica e taticamente. Estudamos
muito a equipe do Itambé/
Minas e vamos com tudo lutar pelos três pontos”, afirmou Camila Brait.
Outros jogos
Ainda serão realizados
outros dois jogos nesta sexta-feira. O Curitiba Vôlei
(PR) terá pela frente o Fluminense (RJ), às 20h, na
Universidade Positivo, em
Curitiba (PR), e o Flamengo (RJ) enfrentará o Dentil/
Praia Clube (MG), às
20h30, no ginásio Hélio
Maurício, no Rio de Janeiro (RJ).

