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Moro anuncia secretários para
Ministério da Justiça

Dólar sobe e fecha em R$ 3,85,
mesmo após intervenção do BC
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Bolsonaro pede apoio do MDB e fala
em aprofundar reforma trabalhista

CNE aprova nova base
nacional curricular para

o ensino médio

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

31º C

19º C

Quarta: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo
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EURO

Comercial
Compra:   3,85
Venda:       3,85

Turismo
Compra:   3,70
Venda:       4,01

Compra:   4,37
Venda:       4,37

Compra: 140,31
Venda:     168,89

Stock Car: Hero Motorsport
anuncia encerramento

das atividades

Brasil mantém
domínio na

América do Sul
O Brasil venceu as princi-

pais competições sul-america-
nas na temporada, mesmo par-
ticipando com equipes meno-
res do que em anos anteriores.
Além de perder atletas impor-
tantes por causa de contusões.

Nos Jogos Sul-Americanos,
disputado de 5 a 8 de junho, em
Cochabamba, na Bolívia, A Sele-
ção Nacional manteve a sua hege-
monia. Com 35 atletas – 18 no
masculino e 17 no feminino – o
time conquistou 27 medalhas: 9
de ouro, 9 de prata e 9 de bronze.

O torneio foi organizado
pela ODESUR e a delegação
nacional foi formada pelo Co-
mitê Olímpico do Brasil. Os
brasileiros quebraram seis re-
cordes do Campeonato:

-110 m com barreiras, com
Eduardo de Deus (13.44 – 0.2);

-Arremesso do peso, Dar-
lan Romani (21,21 m);

-200 m, Vitória Cristina
Alves Rosa (22.87 – 1.0);

-Heptatlo, Giovana Apare-
cida Cavaleti (6.081 pontos);

-Salto em distância, Eliane
Martins (6.66 m – 1.5);

-Triplo, Nubia Soares
(14,59 m – 0.2) – Recorde
Brasileiro na época.

Sul-Americano Sub-23
O Campeonato Sul-Americano

de Atletismo Sub-23 foi disputado
nos dias 29 e 30 de setembro no
Estádio Jefferson Perez, em Cuen-
ca, no Equador. A Seleção Brasilei-
ra somou 283 pontos na classifica-
ção geral e garantiu novamente o tí-
tulo continental da categoria.

A equipe nacional ainda
foi a primeira no masculino
com 162 pontos e a segunda
no feminino com 121.

No quadro de medalhas, o Bra-
sil obteve com 34 lugares no pó-
dio: 15 ouros, 12 pratas e 7 bron-
zes. No total, o Equador ganhou 24
medalhas e a Colômbia, 20.

Sul-Americano Sub-18
O Brasil confirmou a con-

dição de favorito e conquis-
tou o título do Campeonato
Sul-Americano Sub-18, rea-
lizado em 30 de junho e 1º
de julho, também no Estádio
Jefferson Perez, em Cuenca.
A equipe nacional conquistou
30 medalhas nos dois dias de
competição: 14 de ouro, 11
de prata e 5 de bronze. No to-
tal, o Brasil fez 319 pontos.

Sul-Americano de Mar-
cha Atlética

Erica Rocha de Sena con-
quistou a medalha de ouro dos
20 km do Sul-Americano de
Marcha Atlética, disputado no
dia 10 de março na cidade de
Sucuá, no Equador. A pernambu-
cana, quarta colocada no Mun-
dial de Londres 2017, comple-
tou a prova em 1:30:22. Por
equipes, o Brasil subiu ao
pódio, com o terceiro lugar,
somando 24 pontos.

Nos 50 km feminino, a ca-
tarinense Nair da Rosa ficou
com a medalha de bronze, com
4:38:48, melhorando o recor-
de brasileiro, que era dela mes-
ma, com 4:39:28.     Página 8

O nome da última etapa da
Stock Car, no próximo domin-
go (9), em Interlagos, pode
até ser lido com sentido du-
plo: Hero Super Final. Além
de ser a corrida que decidirá o
título, também será a última
participação da equipe Hero
Motorsport na categoria se-
gundo a FS, detentora da mar-
ca Hero. A empresa anunciou
na terça-feira (5) que inter-
romperá as atividades do time
que já conquistou 14 vitórias
em três das mais tradicionais
categorias do esporte a mo-
tor nacional: Stock Car (3 vi-
tórias), Marcas (3) e Porsche
Cup (8).                     Página 8

Di Grassi: melhor temporada de estreia entre pilotos em
atividade
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The Heart Racing fecha
campeonato neste sábado

em Interlagos (SP)
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Alberto Otazú lidera o atual
campeão do THR Gold, Bruno
Rodrigues

O campeonato The Heart Ra-
cing encerra sua temporada neste
sábado (8) com a disputa da sexta e
última etapa no Kartódromo de In-
terlagos, na zona sul de São Paulo
(SP). Na principal categoria (Gold)
Alberto Otazú (Alpie Escola de Pi-
lotagem/Baterias Tudor/Mundo
Koi/AVSP/ No Fire Services/Rol-
ley Ball) é o líder.            Página 8

Bolton vê
“sinais de

esperança” na
América Latina
com Bolsonaro

O assessor de Segurança
Nacional da Casa Branca,
John Bolton, mostrou-se oti-
mista  na terça-feira (4) diante
dos “sinais de esperança” que
vêm da América Latina, especi-
almente com a “enorme mudan-
ça” que representa a eleição de
Jair Bolsonaro no Brasil, fren-
te à “troika da tirania”, compos-
ta por Cuba, Venezuela e Nica-
rágua. Bolton qualificou de
“oportunidade histórica” a vitó-
ria de Bolsonaro no Brasil.

“Há muitos sinais de espe-
rança na América Latina atu-
almente”, ressaltou  Bolton 
em uma conferência organi-
zada pelo jornal financeiro
Wall Street Journal em um
hotel de Washington. Ele
mencionou também os gover-
nos de Mauricio Macri, na
Argentina, e Iván Duque, na
Colômbia.                   Página 3

Brasil é 79º
país mais
impactado
por eventos
climáticos
extremos

O Brasil é o 79º país do
mundo, entre 168 países,
mais impactado por eventos
climáticos extremos, como
tempestades e ciclones tropi-
cais, em 2017. O país subiu
10 posições em relação ao
ranking do ano anterior do
chamado Índice Global de
Risco Climático.       Página 3

Ensino Médio
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O Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) aprovou  na terça-fei-
ra (4) a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) do ensino mé-
dio. O documento define o con-
teúdo mínimo que será ensinado

em todas as escolas do país, no
ensino médio, públicas e privadas.

Na prática, a BNCC deverá
ser implementada até 2020. “A
grande diferença do ensino mé-
dio a partir de agora é uma mu-

dança, um ensino médio que não
é mais o mesmo ensino médio
para todo mundo. Ele precisa tra-
balhar com diferenças que exis-
tem do ponto de vista regional e
até individual do próprio estu-
dante”, diz o presidente da co-
missão da BNCC no CNE,
Eduardo Deschamps.

A partir da BNCC, os estados,
as redes públicas de ensino e as
escolas privadas deverão elabo-
rar os currículos que serão de
fato implementados nas salas de
aula. Para isso, terão dois anos.  

A BNCC tem como norte o
novo ensino médio, aprovado em
lei em 2017, que entre outras
medidas, determina que os estu-
dantes tenham, nessa etapa de
ensino, uma parte do currículo
comum e outra direcionada a um
itinerário formativo.     Página 4

O presidente eleito, Jair
Bolsonaro, recebeu na terça-
feira (4) a bancada de parla-
mentares do MDB na Câmara
do Deputados e pediu apoio
para aprovar reformas no Con-
gresso Nacional. A reunião
ocorreu no Centro de Cultura
Banco do Brasil (CCBB), sede
do governo de transição, em
Brasília.

Segundo relatos de parlamen-
tares à reportagem da Agência
Brasil, Bolsonaro disse ser ne-
cessária a aprovação de refor-
mas para tirar o país da situação
crítica em que se encontra, mas
garantiu que não exigirá sacrifí-
cios da população. 

Na reunião, que durou cerca
de 50 minutos, o presidente eleito
elogiou a reforma trabalhista
aprovada em 2016 pelo gover-
no de Michel Temer e ainda de-
fendeu um aprofundamento da
medida como forma de
“desengessar”  as relações de
trabalho e destravar investi-
mentos no país, sem entrar em
detalhes sobre as alterações
que ainda poderiam ser reali-
zadas. Bolsonaro afirmou que
Paulo Guedes, futuro ministro
da Economia, não conseguirá
sozinho aprovar as medidas ne-
cessárias para retomar o o cres-
cimento da economia e a gera-
ção de empregos.     Página 4
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Empresários desejam que
novo governo conclua

acordo com EUA

CET oferece curso gratuito
de Pilotagem Segura

Após se reunirem pela manhã,
governadores eleitos e reeleitos
do Nordeste voltaram a defender
na terça-feira (4) a aprovação no
Congresso Nacional de dois pro-
jetos considerados prioritários
para reforçar o caixa dos estados.
Apesar das reuniões com os pre-

Impasse técnico ainda impede
votação da cessão onerosa

no Senado
sidentes do Senado, Eunício Oli-
veira (MDB-CE), e da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), um
impasse técnico ainda impede
uma definição conclusiva sobre a
partilha do dinheiro arrecadado
com a cessão onerosa com as uni-
dades da federação.        Página 5
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

O jornalista  Cesar Neto  assina esta coluna (diária) de
política desde 1993. Na imprensa, publicada no jornal  ”O
Dia”  (3º mais antigo diário em circulação em São Paulo - SP).
Na  Internet  desde 1996, o site  www.cesarneto.com  foi um dos
pioneiros no Brasil. No Twitter  @CesarNetoReal

C Â M A R A 

Alguns cenários pra Mesa Diretora que será eleita em 15 de-
zembro: Conforme antecipamos desde o final de 2017, o verea-

dor Tuma (PSDB) pra presidência. Se for preciso, pra valorizar

ainda mais a importância nacional DEM, o poderoso atual ...

D E 

... presidente Milton Leite aceita o desafio de ficar ser o vice.

Enquanto os demais partidos que proporcionalmente já fazem
parte da atual Mesa se acertam, o PT vai pro rodízio no qual che-

gou a hora do Novo Rumo assumir o cargo hoje com os Tatto ... 

S Ã O    P A U L O 

... Neste sentido, o vereador Reis tem tudo pra ser indicado à

1ª Secretaria, na medida que seu crescimento se deu com a elei-
ção do ex-dirigente nacional Rui Falcão pra Câmara Federal e a

reeleição do deputado na Assembleia (SP), José Américo. 

G O V E R N O 

Conforme antecipado nesta coluna, um dos mais jovem líde-

res de bancada (PSDB) da história da ALESP - o deputado Mar-

quinho Vinholi será Secretário do eleito Doria (PSDB) na Secre-
taria que vai resgatar a força da extinta ‘do Interior’, na qual o ...

P A U L I S T A 

... o então deputado estadual (antes de ser vice prefeito pau-
listano de Jânio) Arthur Alves Pinto fez história. O poder era tan-

to, que o então governador Quércia (PMDB) terminou com ela.

O jovem Vinholi vai saber dar o 2.0 na saga que Doria inicia.

P R E S I D Ê N C I A 

Governadores e prefeitos terão prioridade nas negociações

institucionais do governo do eleito Presidente Bolsonaro (PSL).
Simples assim, estes Executivos terão como influenciar direta-

mente nas votações das suas bancadas e aliados no Congresso ... 

P A R T I D O S 

Dependendo de como Meirelles “me chama que eu vou” aceitar

o convite do refundador e dono nacional do PSD - Kassab - pra

trazer pro governo (SP) Doria (PSDB) a credibilidade internaci-

onal, será o lançamento de ações dos que ...

P O L Í T I C O S 

... ainda controlam seus partidos, com algumas das lógicas

dos mercados financeiros especulativos que compram quando

ações tão em baixa e vendem quando estão em alta. No caso, o

mercado futuro são as eleições municipais 2020 e Presidenci-

al 2022

EDITOR
  
A coluna do jornalista Cesar Neto foi se tornando uma re-

ferência das liberdades possíveis. Está dirigente na Associa-
ção “Cronistas de Política de São Paulo”. Recebeu a Medalha
Anchieta (Câmara Municipal de São Paulo) e o Colar de Hon-
ra ao Mérito (Assembleia do Estado de São Paulo) 

_________________________

EMAIL  cesar@cesarneto.com

O prefeito Bruno Covas e o
secretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido, inauguraram
dois novos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) tipo III no
extremo sul da cidade de São
Paulo, na terça-feira (04).

O modelo de saúde ofertado
pelo CAPS III prevê cuidados
em saúde mental às pessoas com
sofrimento ou transtorno men-
tal grave, severo e/ou persisten-
te, além de usuários com neces-
sidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas.

As novas unidades estão lo-
calizadas em território com al-
tos índices populacionais e de
vulnerabilidades sociais, e serão
referência em atendimento de
hospitalidade noturna para toda
a Zona Sul.

Elas vêm para qualificar e
ampliar a oferta de atendimento
na região, que já conta atualmen-
te com um CAPS II Infanto-ju-
venil, um CAPS III Adulto,
um CAPS III Álcool e Drogas,
dois Serviços Residenciais Tera-
pêuticos, três Unidades de Aco-
lhimento Adulto, três equipes

de Saúde Mental na Atenção
Básica e apoio dos Núcleos de
Apoio Saúde da Família (NASF).

O gerenciamento das duas
novas unidades será realizado
em parceria com a Organização
Social de Saúde (OSS) Associa-
ção Saúde da Família.

CAPS Infanto-juvenil III
Cidade Dutra

A unidade de Cidade Dutra
está instalada na Avenida Gui-
lherme Henschel, 399, Vila Re-
presa. O imóvel é alugado, adap-
tado para o atendimento de pes-
soas com deficiência e compor-
ta recepção, cozinha, refeitório,
sala de enfermagem, farmácia,
oito leitos de hospitalidade no-
turna, seis salas de grupo/atendi-
mento/consultório e uma pisci-
na. Foram investidos cerca de R$
182 mil em reforma e aquisição
de equipamento e mobiliário.

O equipamento de saúde fun-
ciona de segunda a segunda, duran-
te 24h, e conta com 50 profissio-
nais que estarão à disposição para o
atendimento da população na área
de abrangência da unidade, esti-

madas em 367 mil pessoas.
O quadro de recursos huma-

nos é composto por dois médi-
cos psiquiatras, um médico neu-
rologista, quatro psicólogos,
quatro terapeutas ocupacionais,
três assistentes sociais, enfer-
meiros, auxiliares de enferma-
gem, farmacêutico, técnico de
Farmácia, oficineiros e educador
físico, além de gerente de Ser-
viços de Saúde, analista, auxili-
ares técnico administrativos e
auxiliares de serviços gerais.

CAPS Adulto III Grajaú
Por meio do atendimento

direto ao usuário e da articula-
ção de recursos da rede, o CAPS
Adulto IIIGrajaú tem por objeti-
vo promover Projetos Terapêu-
ticos Singulares para a diminui-
ção do sofrimento psíquico e a
inclusão do paciente como pro-
tagonista na sociedade.

A unidade fica na Rua Enge-
nheiro Guaracy Torres, 1.243,
em prédio alugado, que conta
com recepção, cozinha, refeitó-
rio, sala de enfermagem, farmá-
cia, seis salas de grupo/atendi-

mento/consultório, piscina e
oito leitos de hospitalidade no-
turna. Cerca de R$ 178 mil fo-
ram investidos em reforma e
compra de equipamento e mo-
biliário.

O quadro de funcionários
conta com 50 profissionais, sen-
do três médicos psiquiatras, três
psicólogos, três oficineiros, três
terapeutas ocupacionais, três
assistentes sociais, um educador
físico, um farmacêutico, dois
técnicos de farmácia, um geren-
te, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem e auxiliares.

Serviços:
CAPS Infanto-juvenil III

Cidade Dutra
Avenida Guilherme Hens-

chel, 399 - Vila Represa – Cida-
de Dutra

Atendimento: Todos os dias
durante 24h

CAPS Adulto III Grajaú
Rua Engenheiro Guaracy

Torres, 1.243 – Shangrilá –
Grajaú

Atendimento: Todos os dias
durante 24h

CET oferece curso gratuito
de Pilotagem Segura

A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) está com ins-
crições abertas para as turmas de
dezembro do curso gratuito de
Pilotagem Segura. As aulas são
voltadas para quem quer apren-
der mais sobre as regras de trân-
sito e como pilotar com mais
segurança pelas movimentadas
ruas da capital.

A educação é sempre apon-
tada por especialistas como
uma das importantes ferra-
mentas da sociedade para a
redução dos  acidentes  de
trânsito. Motoristas, motoci-
clistas, ciclistas e pedestres
melhor informados tendem a
ter condutas mais seguras,

evitando acidentes ao se con-
duzirem de maneira mais ade-
quada no trânsito, diminuindo,
sensivelmente, as sequelas e
traumas nessas situações. O
curso é promovido pelo CETET
(Centro de Treinamento e Edu-
cação de Trânsito) da CET, que
oferece outros treinamentos de
direção defensiva para motoris-
tas e ciclistas.

Pilotagem Segura
Oferecido a motociclistas

habilitados, que trabalham com
moto no dia-a-dia ou para
aqueles que pilotam a motoci-
cleta somente em passeios de
fins de semana, o curso de Pi-

lotagem Segura tem carga horá-
ria de 16 horas. 

O curso é dividido em 2 dias,
com 1 hora de intervalo para
almoço. Acontece no Centro
de Estudos e Desenvolvimen-
to de Educação para a Mobi-
lidade (CEMOB) da CET, lo-
calizado no cruzamento da
Rua Apucarana com a Radial
Leste, ao lado do metrô Car-
rão, ou no Centro de Treina-
mento de Educação de Trânsito
(CETET) na Avenida Marquês de
São Vicente, 2.154.

No segundo dia, para a parte
prática com exercícios numa
pista, os participantes devem le-
var capacete com viseira trans-

parente e vestuário de seguran-
ça (luva, jaqueta e bota). Aque-
les que obtêm 100% de presen-
ça e no mínimo 70% de aprovei-
tamento nas avaliações teórica e
prática recebem um certificado.

Confira as próximas tur-
mas:

05 e 06/12/18
11 e 12/12/18
13 e 14/12/18
Mais informações podem

ser obtidas no link: http://
www.cetsp.com.br/consultas/
educacao/cursos.aspx. Para es-
clarecimento de dúvidas e reali-
zação de inscrições, ligue (11)
3871-8625.

Estações da Linha 11 Coral terão
testes de Sífilis, HIV e Hepatite

Os usuários que passarem
pela Estação Estudantes nesta
quinta-feira (6), entre 17h e 22h,
poderão fazer testes gratuitos de
HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Na
sexta-feira (7), a ação será das
8h30 às 12h30, na Estação Mogi
das Cruzes.

Serão realizados 150 testes
na quinta e outros 150 na sexta.
Os resultados poderão ser con-
feridos 15 dias após o atendi-
mento. O objetivo é diagnosti-
car as doenças e conscientizar a
população, principalmente os
grupos mais vulneráveis, como
os jovens de 15 a 24 anos, faixa
etária que registrou um aumen-
to de 85% no número de casos,

nos últimos 10 anos.
É importante ressaltar que a

Sífilis é uma infecção bacteriana
que pode ser curada, enquanto o
HIV não tem cura, mas o trata-
mento, por meio de medicamen-
tos, pode reduzir a progressão da
doença. Ambas são transmitidas,
geralmente, pelo contato sexual.

No Brasil, segundo o Minis-
tério da Saúde, a Sífilis adquiri-
da (que ocorre em adultos) au-
mentou 27,9% entre 2015 e
2016. No caso do HIV, entre
2007 e 2018, foram notificados
mais de 247 mil casos.

A hepatite C é uma doença
viral assintomática ou sintomá-
tica que se dá devido ao uso de

alguns remédios, álcool e outras
drogas, assim como por doenças
autoimunes, metabólicas e
genéticas. A hepatite B é consi-
derada uma doença sexualmen-
te transmissível.

No Brasil, mais de 70% dos
óbitos por hepatites virais são
decorrentes da Hepatite C, se-
guido da Hepatite B. O país re-
gistrou 40.198 casos novos de
hepatites virais em 2017.

Ações de Saúde e Bem-estar
Promovida pela Prefeitura

de Mogi das Cruzes, a ação faz
parte do projeto “Fique Saben-
do” da Secretaria de Saúde e con-
ta com apoio da CPTM, que abre

espaços em suas estações para a
realização de atividades ligadas
a promoção da saúde e bem-es-
tar dos usuários, incentivo à lei-
tura, mostras artísticas, exposi-
ções, apresentações e manifes-
tações culturais de artistas e ins-
tituições parceiras.

Serviço
Campanha Fique Sabendo
Estação Estudantes – Linha

11-Coral
Data: quinta-feira (6/12)
Horário: das 17:00 às 22:00
Estação Mogi das Cruzes –

Linha 11-Coral
Data: sexta-feira (7/12)
Horário: das 8h30 às 12h30

CPTM e Metro sediam
4ª edição do “Arte na Rua”

Pelo quarto ano consecutivo,
o projeto Arte na Rua de Natal,
idealizado pela TV Globo, pro-
moverá shows musicais para dar
as boas-vindas à 2019. Os sho-
ws serão realizadas em estações
da CPTM e do Metrô, entre ou-
tros lugares da capital e grande
São Paulo.

Nesta edição, o público po-
derá curtir seis atrações, que
contemplam vários estilos mu-
sicais. A estreia será nesta quin-
ta-feira (6/12), às 11h, com a
apresentação do Ballet Paraisó-
polis, na Estação Palmeiras-Bar-
ra Funda da CPTM, que atende
as linhas 7-Rubi e 8-Diamante.

Na sequência, ao meio-dia, o
grupo Periferia A Massa se apre-

senta intercalando o soul, o funk
e o samba com a música popular
brasileira de Érica Pinna, que
sobe ao palco às 13h, encerran-
do as atrações do dia.

No dia 13, o projeto volta-
rá a desembarcar na CPTM.
A partir das 17h, a dupla Ver-
de Lins e Pena Branca fará a
festa trazendo para o público
músicas populares nordesti-
nas, na Estação Osasco, que
atende as linhas 8-Diamante e
9-Esmeralda.

Às 18h, a banda Sax in The
Beats traz uma mistura de vári-
os gêneros musicais. Em segui-
da, será a vez Suellen Luz inter-
pretar seu estilo pop alternativo.
Com letras que exaltam o amor,

o empoderamento feminino e o
respeito às diferenças, suas mú-
sicas unem pessoas, ritmos e
manifestações culturais.

Arte na Rua
Iniciativa da Rede Globo,

o Arte na Rua de Natal  promo-
verá apresentações artísticas nos
espaços em que há grande cir-
culação de pessoas. Nesta edi-
ção, serão mais de 30 apresen-
tações em locais como estações
de trem e metrô, calçadões, pra-
ças e rodoviárias.

O projeto tem o apoio da
CPTM, que abre espaços em
suas estações para mostras de
arte, exposições, apresentações
e manifestações culturais de ar-

tistas e instituições parceiras.

Serviço
Arte na Rua de Natal
Local: Estação Palmeiras

Barra Funda – Linhas 7-Rubi e
8-Diamante

Data: quinta-feira (6/12)
Atrações: 11h: Ballet Parai-

sópolis
12h: Periferia
A Massa
13h: Érica Pinna
Local: Estação Osasco – Li-

nhas 8-Diamante e 9-Esmeralda
Data: quinta-feira (13/12)
Atrações: 17h: Verde Lins e

Pena Branca
18h: Sax in the Beats
19h: Suellen Luz

Definida atribuição de aulas e classes 2019
para professores

Já está disponível na platafor-
ma GDAE da Secretaria da Educa-
ção do Estado (http://
portalnet.educacao.sp.gov.br) a lis-
ta de classificação do processo de
atribuição de classes e aulas 2019.

O cadastro, aberto em agos-
to, é válido a docentes efetivos,
não efetivos e das categorias S,

O e V. O prazo para recursos se-
gue até a próxima quinta-feira
(6) e o resultado final será di-
vulgado no dia 13. A previsão é
que a escolha de vagas seja rea-
lizada ainda em dezembro.

Durante o período de inscri-
ções, os professores efetivos
(A) tiveram a chance de registrar

no sistema se queriam manter,
ampliar ou reduzir a jornada de
trabalho. Já os não efetivos (P, N
e F) puderam escolher a carga
horária e o interesse em mudar
ou não de Diretoria de Ensino.

Para os educadores S, o pro-
cesso é exclusivo para atuação
em caráter eventual. Por outro

lado, os temporários (O) com
contrato ativo celebrado entre
2016, 2017 e 2018 escolheram
a carga máxima pretendida e a
participação em programas ou
projetos da Secretaria. Para
quem se enquadra na V, o perío-
do também foi de confirmação
da carga.
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Bolton vê “sinais de
esperança” na América
Latina com Bolsonaro

O assessor de Segurança Nacional da Casa Branca,
John Bolton, mostrou-se otimista  na terça-feira (4) diante dos
“sinais de esperança” que vêm da América Latina, especialmente
com a “enorme mudança” que representa a eleição de Jair Bol-
sonaro no Brasil, frente à “troika da tirania”, composta por Cuba,
Venezuela e Nicarágua. Bolton qualificou de “oportunidade his-
tórica” a vitória de Bolsonaro no Brasil.

“Há muitos sinais de esperança na América Latina atualmen-
te”, ressaltou Bolton em uma conferência organizada pelo jor-
nal financeiro Wall Street Journal em um hotel de Washington.
Ele mencionou também os governos de Mauricio Macri, na Ar-
gentina, e Iván Duque, na Colômbia.

“A chegada de Bolsonaro é uma enorme mudança em relação
ao passado”, acrescentou Bolton sobre o presidente eleito, com
quem se reuniu no Rio de Janeiro, no último dia 29.

Bolton mostrou-se otimista com “as perspectivas quanto a
relações mais reforçadas com esses países fundamentais em for-
mas não vistas desde o colapso da União Soviética”. Por outro
lado, contrastou este panorama regional positivo com os “pro-
blemas” de Cuba, Nicarágua e Venezuela, países que batizou como
“a troika da tirania”.

“Temos que enfrentar esses regimes e libertar seus povos.
Acredito que em todo o continente, não é só um projeto dos Es-
tados Unidos, cada vez mais é um projeto de todos os países de-
mocráticos da região”, afirmou.

O governo dos Estados Unidos impôs várias rodadas de san-
ções econômicas aos governos de Nicolás Maduro, na Venezue-
la, e Daniel Ortega, na Nicarágua, e interrompeu a abertura para
Cuba, impulsionada pelo antecessor de Trump, Barack Obama.

No último fim de semana, Trump fez sua primeira viagem à
América Latina desde que chegou à Casa Branca, em janeiro de
2017, para participar da Cúpula do G20, em Buenos Aires, mas
mostrou até agora pouco interesse na região, além do vizinho
México, e suas críticas a Cuba e à Venezuela.  (Agencia Brasil)

Brasil é 79º país mais
impactado por eventos
climáticos extremos

O Brasil é o 79º país do mundo, entre 168 países, mais impacta-
do por eventos climáticos extremos, como tempestades e ciclones
tropicais, em 2017. O país subiu 10 posições em relação ao ranking
do ano anterior do chamado Índice Global de Risco Climático.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (4) pela organi-
zação ambiental alemã Germanwatch durante a Conferência das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O evento está sendo
realizado em Katowice, Polônia, até o dia 14 de dezembro.

De acordo com o relatório, de 1998 a 2017, mais de 145 mil
pessoas morreram no Brasil devido a eventos climáticos. Só no
ano passado foram pelo menos 30 mortes. Em 20 anos, a média
anual dos custos financeiros das catástrofes para o país soma
mais de US$ 1,7 milhão.

O estudo considera o quanto os países foram impactados por
eventos climáticos no ano passado e no período de 1998 a 2017.
A pesquisa concluiu que oito em cada dez nações afetadas por
catástrofes climáticas são pobres ou em desenvolvimento.

Mundo
Em todo o mundo, o ano e 2017 foi o que mais registrou

perdas relacionadas ao clima na história. O relatório mostra que
526 mil pessoas morreram em mais de 11,5 mil desastres natu-
rais de 1998 a 2017. As perdas financeiras neste período soma-
ram US$ 3,47 trilhões.

Porto Rico, Sri Lanka e República Dominicana lideraram o
ranking  de catástrofes no ano passado. O furacão Maria foi o
principal evento que atingiu Porto Rico e República Dominica-
na, tirando a vida de mais de 3 mil pessoas nesses países.

No caso do Sri Lanka, o impacto climático foi causado pelas en-
chentes e desmoronamentos provocados pelas chuvas de monção. Con-
siderando os últimos 21 anos, Porto Rico se mantem na liderança, se-
guido de Honduras e Myanmar, afetados por furacões e ciclones.

Os Estados Unidos, que subiram 16 posições no ranking, e
estão no 12° lugar no índice de 2017, com 389 fatalidades e
perdas de US$ 173,8 bilhões.

Os pesquisadores explicam que o índice indica o nível de ex-
posição e vulnerabilidade a eventos climáticos, mas não neces-
sariamente permite avaliar as projeções futuras e possibilidades
de novas ocorrências. Eles esclarecem ainda que nem todos os
impactos podem ser atribuídos à alteração da temperatura.

Contudo, os autores alertam que as catástrofes podem aumen-
tar em quantidade e gravidade se o clima continuar aquecendo e
que, além de trabalhar para mitigar a alteração do clima, é impor-
tante focar em como evitar perdas e danos nas negociações in-
ternacionais que estão em curso durante a COP 24, na Polônia.
(Agencia Brasil)

A Petrobras divulgou os 68
projetos socioambientais que
receberão patrocínio nos próxi-
mos dois anos, dentro
do Programa Petrobras Socio-
ambiental. A lista com os esco-
lhidos, em seleção pública, foi
divulgada  na segunda-feira (3).

No total, a estatal investirá
R$ 180 milhões em 2019 e
2020 nos projetos distribuídos
por 21 estados, abrangendo mais
de 300 municípios em todas as
regiões do país.

Segundo a gerente executiva
de Responsabilidade Social da
Petrobras, Beatriz Espinosa, os
projetos escolhidos contribui-
rão “de forma significativa, para
a preservação ambiental e para a
melhoria das condições de vida
das comunidades de atuação da
empresa”. Ela destacou que se-
leção pública foi transparente e
teve ampla participação da soci-
edade, “no qual foram agregadas
as visões de diversos públicos”.

Foram selecionados projetos

com foco em biodiversidade,
floresta e clima, água, educação,
esporte, direitos da criança e do
adolescente. Tiveram prioridade
as propostas que tratassem
de direitos humanos e combate
à discriminação (equidade de
gênero, igualdade racial e inclu-
são de pessoas com deficiência);
promoção da ética, integridade
e transparência; disseminação
dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável; desenvolvi-
mento e difusão da ciência e tec-

nologia e promoção de medidas
ecoeficientes.

A seleção recebeu 1.699
projetos inscritos, sendo que
1.535 passaram no processo de
triagem que verificou a regula-
ridade dos documentos. As 500
propostas com melhor avaliação
na triagem técnica foram subme-
tidas à comissão de seleção e
250 foram selecionadas para
apreciação pelo comitê delibe-
rativo. No final, 68 foram sele-
cionados. (Agencia Brasil)

Empresários desejam que novo
governo conclua acordo com EUA

Representantes do empresa-
riado brasileiro e norte-ameri-
cano esperam que o futuro go-
verno do Brasil conclua o acor-
do de reconhecimento mútuo
entre os programas brasileiro e
americano de Operador Econô-
mico Autorizado (OEA). O tema
foi tratado na reunião plenária do
Conselho Empresarial Brasil-
Estados Unidos (Cebeu), na ter-
ça-feira (4), em São Paulo.

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) divulgou um es-
tudo que mostra que a adoção do
programa pode adicionar US$
50,2 bilhões ao Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro até 2030.

O programa OEA foi criado

em 2014 e prevê que importa-
dores, exportadores, transporta-
dores e agentes de carga sejam
certificados nos dois países para ter
prioridade e dar agilidade na libera-
ção de suas operações e cargas nas
aduanas. Os agentes do comércio
devem cumprir vários requisitos.

Segundo o estudo da CNI, os
atrasos decorrentes da burocra-
cia aduaneira aumentam, em
média, cerca de 13% os custos
de exportação e em 14% os de
importação no Brasil. Além de
reduzir o tempo e os custos nos
processos de exportação e im-
portação, os empresários suge-
rem que o acordo pode evitar a
dupla tributação dos países.

A CNI argumenta que a conclu-
são do acordo é uma prioridade para
a indústria e trará mais celeridade
às operações comerciais no exteri-
or, além de facilitar os investimen-
tos e aumentar a competitividade das
multinacionais nos dois países.

Mercado prioritário
Em pesquisa da CNI feita em

parceria com a Fundação Getu-
lio Vargas (FGV), 23% das 589
empresas exportadoras ouvidas
consideram os Estados Unidos
como o país mais atrativo para
estabelecer relações comerci-
ais. Em seguida, aparecem Mé-
xico (8,4%), China (6%) e Co-
lômbia (3%), como os países

que mais atraem o empresaria-
do brasileiro. Entre os blocos, a
União Europeia é mais citada
pelas empresas.

Para a maioria dos empresá-
rios brasileiros que participaram
do estudo, o mercado norte-
americano deve ser prioritário
para a busca de acordos comer-
ciais. As exportadoras brasilei-
ras também pretendem ter os
Estados Unidos como principal
parceiro comercial ou ampliar
sua participação no comércio
americano. Em seguida, o inte-
resse dos empresários é por pa-
íses da América do Sul, como
Argentina, Colômbia, Chile, Pa-
raguai e Peru. (Agencia Brasil)

Produção industrial cresce 0,2% de
setembro para outubro, diz IBGE

A produção industrial brasi-
leira cresceu 0,2% na passagem
de setembro para outubro deste
ano. Essa foi a primeira taxa posi-
tiva do indicador, depois de três
meses de quedas que acumularam
uma redução de 2,7% na produ-
ção do setor. Os dados são da Pes-
quisa Industrial Mensal – Produ-
ção Física, divulgada  na terça-fei-
ra (4) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

A produção industrial teve
uma queda de 0,7% na média
móvel trimestral, mas apresen-
tou altas de 1,1% na compara-
ção com outubro do ano passa-
do, de 1,8% no acumulado do
ano e de 2,3% no acumulado de
12 meses.

A alta de 0,2% na passagem
de setembro para outubro, foi
puxada pelos crescimentos de
4,4% dos bens de consumo du-

ráveis e de 1,5% dos bens de
capital, isto é, das máquinas e
equipamentos. Por outro lado,
os bens de consumo semi e não
duráveis recuaram 0,2% e os
bens intermediários, isto é, os
insumos industrializados usados
no setor produtivo, caíram 0,3%.

Dezessete das 26 atividades
industriais pesquisadas tiveram
alta de setembro para outubro,
com destaque para as indústrias

extrativas (3,1%), máquinas e
equipamentos (8,8%), veículos
automotores, reboques e carro-
cerias (3%) e bebidas (8,6%).

Já entre os nove ramos que
tiveram queda nesse mês, os de-
sempenhos de maior relevância
foram de produtos alimentícios
(-2%), metalurgia (-3,7%) pro-
dutos derivados do petróleo e
biocombustíveis (-1,2%).
(Agencia Brasil)

TRF2 nega, por unanimidade,
recurso de Garotinho

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) regis-
trou deflação (queda de preços)
em cinco das sete capitais pes-
quisadas pela Fundação Getulio
Vargas (FGV) em novembro. A
maior deflação foi observada em
Brasília (-0,43%). No mês an-
terior, a capital federal havia re-
gistrado inflação de 0,81%.

As demais quedas de preços
em novembro foram anotadas em
São Paulo (-0,36%, ante uma in-
flação de 0,64% no mês anterior),

IPC-S tem queda
de preços em
cinco capitais

Salvador (-0,29%, contra inflação
de 0,71% em outubro), Recife (-
0,23%, ante  0,3% no mês anteri-
or) e Belo Horizonte (-0,04%,
contra 0,27% em outubro).

 Porto Alegre, que teve infla-
ção de 0,43% em outubro, não
acusou variação de preços em
novembro. Já o Rio de Janeiro
foi a única cidade a apresentar
inflação em novembro (0,08%).
A cidade já tinha apresentado alta
de preços de 0,18% no mês an-
terior. (Agencia Brasil)

O Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (TRF2) negou  na
terça-feira (4) recurso de em-
bargos de declaração da defesa
do ex-governador do Rio de Ja-
neiro Anthony Garotinho. O ex-
governador, no entanto, está am-
parado por uma decisão liminar
em habeas corpus do ministro
Ricardo Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
que impede sua prisão, até esgo-

tadas todas as possibilidades de
recursos judiciais.

A decisão de Lewandowski
foi tomada em outubro passado.
Garotinho foi condenado por
corrupção envolvendo delega-
dos de polícia na exploração de
jogos de azar.

Em setembro deste ano, por
unanimidade, o TRF2 manteve a
condenação do ex-governador e
aumentou sua pena para quatro

anos e seis meses de reclusão,
em regime semiaberto.

Em 2010, Garotinho foi con-
denado a dois anos e seis meses
de reclusão, em regime aberto,
por formação de quadrilha. Ele
teria se associado a outras pesso-
as, como seu ex-chefe de Polícia
Álvaro Lins, para nomear delega-
dos em delegacias estratégicas, a
fim de beneficiar o criminoso
Rogério de Andrade, na explora-

ção de máquinas caça-níqueis, re-
cebendo propinas em troca.

Na época, ficaram conheci-
dos com a quadrilha dos Inhos.
O principal criminoso adversá-
rio de Rogério Andrade era Fer-
nando Ignácio, que era combati-
do pelos policiais.

A defesa de Garotinho não
foi localizada para comentar a
decisão judicial do TRF2 .
(Agencia Brasil)

Justiça dispensa Lula de prestar
depoimento em caso Zelotes

A Justiça Federal aceitou o
pedido da defesa do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva para
ele ser dispensado de compare-
cer pessoalmente à audiência
prevista para quinta-feira (6), em
São Paulo. O pedido da defesa
foi encaminhado no mês passa-
do e deferido  na terça-feira (4).

Neste dia estão previstos os
depoimentos das testemunhas
Antonio Palocci e João Bastista
Gruginski, apontado como ope-
rador, durante as investigações
da Operação Zelotes.

O ex-ministro Palocci pres-

tará depoimento por videocon-
ferência, enquanto Gruginski
será ouvido presencialmente.
Também serão ouvidas na quin-
ta-feira as testemunhas de defe-
sa Aloisio Masson, César Augus-
to Rabello Borges e Miguel
João Jorge Filho.

A defesa também chamou o
ex-presidente Fernando Henri-
que Cardoso, mas não há infor-
mações sobre seu compareci-
mento. .  

Na sexta-feira (7) estão pre-
vistos os depoimentos das se-
guintes testemunhas de defesa

Luiz Antonio Rodrigues Elias,
Ivo da Motta Azevedo Corrêa,
Nelson Machado, Marcos Au-
gustos Hernandes Vilarinho e
Eduardo Garcia Ruiz. Todos se-
rão ouvidos em São Paulo.

O juiz que conduz a ação pe-
nal na 10ª Vara Federal Vallisney
de Souza Oliveira estará de féri-
as durante os depoimentos, e a
condução das audiências ficará a
cargo do juiz federal substituto
Ricardo Augusto Soares Leite.

Zelotes
A Operação Zelotes foi de-

flagrada em 2015 pela Po-
lícia Federal para investigar
a venda de medidas provisó-
rias e supostas irregularida-
des em julgamentos do Con-
selho Administrativo de Re-
cursos Federais (Carf), vin-
culado ao Ministério da Fa-
zenda. 

Segundo  as  inves t iga -
ções, houve uma intensa ne-
gociação envolvendo em-
presas  e  conse lhe i ros  do
Carf no esforço de reduzir
e até anular multas. (Agen-
cia Brasil)

Cientistas desenvolvem exame capaz
de detectar câncer em 10 minutos

Uma equipe de cientistas da
Universidade de Queensland, em
Brisbane, na Austrália, desenvol-
veu um exame que, em 10 minu-
tos, permite detectar as células
cancerosas e realizar um diag-
nóstico inicial mais rápido. A
pesquisa, publicada na revista
Nature Communications, serviu
para analisar as diferenças no
DNA entre as células cancerosas
e as que não estão danificadas.

Em todas as células humanas
maduras, o DNA sofre modifi-
cações em um processo chama-
do metilação, que está programa-
do geneticamente, de modo que a
informação genômica nas células
cancerosas é significativamente
diferente das células sadias.

A equipe liderada pelo cien-
tista Matt Trau concluiu que a
diferença no processo de meti-
lação das células cancerosas in-

flui nas propriedades físicas e
químicas do DNA.

Os cientistas utilizaram esse
comportamento distinto para de-
senvolver um exame que permi-
te detectar o câncer a partir da
análise de uma pequena quantida-
de de DNA do paciente e cujo
resultado sai em 10 minutos.

O teste foi aplicado em 103
amostras humanas de DNA, das
quais 72 pertenciam a pessoas

com câncer e 31 eram de indiví-
duos sadios.

Os pesquisadores destaca-
ram que, por enquanto, nesta eta-
pa de desenvolvimento, só é
possível detectar a presença de
células cancerosas, não seu
tipo ou o estágio da doença e
que seria necessário analisar
mais mostras para poder con-
seguir uma análise mais deta-
lhada. (Agencia Brasil)
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Nacional
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018Página 4

Conferência climática
COP24 2018

Está acontecendo na cidade de Katowice na Polônia, a 24a
Conferência sobre Mudança Climática da ONU, que começou
no domingo, mas na segunda-feira houve a grande abertura. Ele
marca o prazo para que as 197 partes que assinaram a Conven-
ção adotem diretrizes para a implementação do histórico Acor-
do de Paris de 2015. Na cidade de Paris, há três anos, os países
concordaram coletivamente em manter a elevação da tempera-
tura global a não mais de 2 ° C acima dos níveis pré-industriais
e, se possível, limitar a elevação a 1,5 ° C. Agora, na Polônia,
eles precisam concordar em como conseguirão isso coletiva-
mente. O secretário geral da ONU disse “Não podemos falhar
em Katowice”.  Ele citou quatro coisas que os líderes mundiais
tem que saber. 1. “Precisamos de mais ação e mais ambição”. A
mudança climática já é “uma questão de vida ou morte” para
muitas pessoas, nações e países do mundo, e que a ciência está
nos dizendo que precisamos avançar mais rapidamente. 2. As
diretrizes de implementação são essenciais para construir a
confiança entre as nações. Afirmando que “não temos tempo
para negociações sem limites”, o Secretário-Geral insistiu na
necessidade de operacionalizar o Acordo de Paris e lembrou
aos Estados Membros que 2018 é o prazo que eles mesmos
definiram para finalizar as diretrizes de implementação. 3. O
financiamento adequado da ação climática será ‘central’. “Pre-
cisamos de mobilização de recursos e investimentos para com-
bater com sucesso a mudança climática”, disse o secretário-
geral aos delegados presentes à inauguração da COP24, obser-
vando que três quartos da infraestrutura necessária para 2050
para a ação climática ainda precisa ser construída.  4. “A ação
climática faz sentido social e econômico”. “Muitas vezes, a ação
climática é vista como um fardo”, disse ele, ao explicar que “a
ação climática decisiva hoje é a nossa chance de endireitar o
navio e traçar um caminho para um futuro melhor para todos”.
“Devemos começar hoje a construir o amanhã que queremos”,
disse o secretário-geral. Com informações das Nações Unidas.

O Conselho Nacional de
Educação (CNE) aprovou  na ter-
ça-feira (4) a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) do
ensino médio. O documento de-
fine o conteúdo mínimo que
será ensinado em todas as esco-
las do país, no ensino médio,
públicas e privadas.

Na prática, a BNCC deverá
ser implementada até 2020. “A
grande diferença do ensino mé-
dio a partir de agora é uma mu-
dança, um ensino médio que não
é mais o mesmo ensino médio
para todo mundo. Ele precisa tra-
balhar com diferenças que exis-
tem do ponto de vista regional e
até individual do próprio estu-
dante”, diz o presidente da co-
missão da BNCC no CNE,
Eduardo Deschamps.

A partir da BNCC, os esta-
dos, as redes públicas de ensino
e as escolas privadas deverão
elaborar os currículos que serão
de fato implementados nas salas
de aula. Para isso, terão dois
anos.  

A BNCC tem como norte o
novo ensino médio, aprovado em
lei em 2017, que entre outras
medidas, determina que os estu-
dantes tenham, nessa etapa de
ensino, uma parte do currículo
comum e outra direcionada a um

itinerário formativo, escolhida
pelo próprio aluno, cuja ênfase
poderá ser em linguagens, ma-
temática, ciências da natureza,
ciências humanas ou ensino téc-
nico.

“Vemos esse processo como
um ganho para a educação brasi-
leira”, diz a secretária de Edu-
cação Básica do Ministério da
Educação (MEC), Kátia Smole.
Segundo ela,  governo se prepa-
rou para apoiar os sistemas de
ensino e as redes estaduais no
processo de implementação da
BNCC. “Vamos seguir acompa-
nhando enquanto estivermos
aqui”, enfatiza.

Discussão
O documento foi aprovado

por 18 votos favoráveis e duas
abstenções: do ex-presidente do
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), professor Chi-
co Soares e da conselheira Au-
rina Santana.

A BNCC começou a ser dis-
cutida no governo de Dilma
Rousseff e, após o impeachment,
o documento foi modificado
pelo governo de Michel Temer,
o que gerou uma série de pro-
testos. As sessões de discussão
do documento no CNE têm sido

conturbadas. Duas das cinco au-
diências públicas, em São Paulo
e em Belém, foram canceladas.

Na segunda-feira (3), Chico
Soares, que era relator do docu-
mento, deixou a relatoria. O
Conselheiro Joaquim Soares
Neto assumiu no lugar dele.
“Sou completamente favorável a
que haja uma Base que especifi-
que os direitos do país, no en-
tanto, nesse momento, estamos
deixando de fora uma estrutura,
para mim essencial”, disse Soa-
res, que foi um dos únicos que
se absteve na votação hoje. O
conselheiro explica que a BNCC
traz uma nova proposta de edu-
cação que não é mais estrutura-
da em disciplinas, como é hoje.

Isso, segundo ele, encontra-
rá várias barreiras para ser im-
plementado, incluindo a aloca-
ção de professores. A BNCC não
contempla os itinerários forma-
tivos que poderão ser escolhi-
dos pelos estudantes. Nessa eta-
pa da formação, a questão das
disciplinas terá dificuldade mai-
or de implementação, na avalia-
ção de Soares.

Presente na reunião de ter-
ça-feira, a secretária-executiva
do Movimento pela Base Naci-
onal Comum Curricular, Alice
Ribeiro, disse que houve avan-

ços importantes comparando o
documento da BNCC apresenta-
do em abril e o documento fi-
nal. Segundo ela, as redes de en-
sino passarão a contar com “a
faca e o queijo na mão”, para
implementar o novo ensino mé-
dio.

Implementação
Após revisão, a BNCC será

encaminhada ao MEC e já tem
data prevista para ser homologa-
da, no dia 14 de dezembro. Jun-
to com a homologação, segun-
do Kátia, o MEC apresentará os
referenciais para que servirão de
norte para as redes de ensino
implementarem os itinerários
formativos.

Os estados, que detêm a mai-
or parte das matrículas do ensino
médio, terão um ano para fazer o
cronograma da implementação da
BNCC e um ano para implemen-
tá-la, ou seja, o documento deve-
rá chegar na prática, nas escolas,
até 2020. Após a implementação,
o documento será revisto em
três anos, em 2023.

Ainda terão que ser adequa-
dos ao novo ensino médio, os
livros didáticos, a formação de
professores e o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).
(Agencia Brasil)

Após discussão, votação da Escola
sem Partido em comissão é suspensa
Após discussões, tanto entre

deputados quanto entre manifes-
tantes, a sessão da comissão es-
pecial da Câmara que poderia
votar na terça-feira (4) o proje-
to Escola sem Partido foi sus-
pensa devido a abertura da ordem
do dia no plenário da Câmara dos
Deputados.  Houve gritaria e
bate-boca tanto entre deputados
quanto entre manifestantes pró
e contrários ao projeto que as-
sistiam à sessão,  que durou cer-
ca de duas horas. Parlamentares
de oposição chegaram a cercar
a mesa do presidente da comis-
são para adiar a votação.

“A sessão está acontecendo
dentro do ambiente de normali-
dade regimental, a oposição
cumpre o papel de fazer obstru-
ção e quem tem voto tenta votar.
O problema é que a oposição,
quando não tem voto, tenta ga-
nhar no grito”, disse o presiden-
te da comissão especial Escola
sem Partido, Marcos Rogério
(DEM-RO). 

Nesta sessão, foram votados
dois dos seis requerimentos
apresentados pela oposição para
obstruir a votação. Além dos re-

querimentos, há, até o momen-
to, 26 destaques ao texto. Segun-
do o presidente, a discussão po-
derá ser retomada após a sessão
plenária, caso ela não se esten-
da, ou poderá ser reiniciada nesta
quarta-feira (5).

Em qualquer um dos casos,
a estratégia da oposição será
continuar a obstrução. “Vamos
seguir obstruindo, porque essa é
a melhor resposta e a única que
temos diante de um movimento
parlamentar fundamentalista que
transformou a Câmara dos De-
putados em um espaço que não
é mais laico, é uma guerra reli-
giosa”, disse a deputada Maria do
Rosário (PT-RS). 

Tramitação
Tentativas de votação do pro-

jeto de lei que institui o Escola
sem Partido são feitas desde o
dia 31 de outubro. Segundo Mar-
cos Rogério, a expectativa é que
o projeto seja votado até o final
desta semana. 

Caso o projeto não seja apro-
vado na comissão especial até o fi-
nal do ano, de acordo com o presi-
dente, o colegiado deixará de exis-

tir e uma nova comissão terá que
ser convocada em 2019, com a
designação de novos presidentes
e relator. “Vai ter que começar
do zero”, diz o presidente. 

O objetivo, daqueles que de-
fendem o projeto, é aprovar o
texto na comissão especial.
Caso isso ocorra, o projeto se-
gue para análise no Senado Fe-
deral. É possível, no entanto, a
apresentação de um requerimen-
to para que ele seja analisado
também pelo plenário da Câma-
ra. O presidente diz que seria a
favor da votação pelos deputados
em plenário. 

Já a oposição quer que o pro-
jeto não seja votado este ano.
Neste caso, ele seria arquivado.
Na próxima legislatura, será ne-
cessário apresentação de reque-
rimento para desarquivamento. 

Escola sem Partido
De acordo com o projeto, as

escolas serão obrigadas a fixar
cartazes com deveres do profes-
sor, entre os quais a proibição de
usar sua posição para cooptar
alunos para qualquer corrente
política, ideológica ou partidá-

ria. Além disso, o professor não
poderá incitar os estudantes a
participar de manifestações e
deverá indicar as principais teo-
rias sobre questões políticas,
socioculturais e econômicas.

A proposta inclui ainda entre
os princípios do ensino o respei-
to às convicções do aluno, de
seus pais ou responsáveis, dan-
do precedência aos valores de
ordem familiar sobre a educação
escolar nos aspectos relaciona-
dos à educação moral, sexual e
religiosa.

Um dos apoiadores do pro-
jeto é o presidente eleito, Jair
Bolsonaro, que defende a adoção
de propostas do movimento para
a área de educação. Os defenso-
res argumentam que professores
e autores de materiais didáticos
vêm se utilizando das aulas e
obras para tentar obter a adesão
dos estudantes a determinadas
correntes políticas e ideológicas.

Os críticos dizem que as leis
atuais impedem qualquer tipo de
abuso por parte dos professores e
que o projeto vai gerar inseguran-
ça nas salas de aulas e perseguição
aos docentes. (Agencia Brasil)

Confirmado para o Ministé-
rio da Justiça e Segurança do go-
verno Jair Bolsonaro, Sergio
Moro anunciou  na terça-feira
(4) mais dois nomes para a pas-
ta. O secretário-executivo será
Luiz Pontel, delegado da Polí-
cia Federal, e o novo secretário
Nacional de Segurança Pública
vai ser o general da reserva Gui-
lherme Teophilo.

Moro afirmou ainda que o
general Teophilo irá reestrutu-
rar, restaurar a autonomia da Se-
cretaria Nacional de Segurança
Pública e aperfeiçoar os padrões
de segurança. Ele elogiou o fu-
turo secretário “Mais do que um
homem de ação, eu queria um
homem de gestão. Fiquei im-
pressionado positivamente com
o trabalho [de Teophilo] no Rio
de Janeiro”, disse.

Guilherme Theophilo foi
candidato ao governo do Ceará
pelo PSDB. Formado em pro-
cessamento de dados, está na
reserva desde março. No Exér-
cito, foi instrutor da Academia
Militar das Agulhas Negras e da
Escola de Comando e Estado
Maior do Exército.

Também foi observador Mi-
litar das Nações Unidas na Amé-
rica Central e Comandante do
10º Grupo de Artilharia de Cam-
panha, em Fortaleza; Assistente
do Ministro-Chefe do Gabinete

Moro anuncia
secretários para

Ministério da Justiça
de Segurança Institucional da
Presidência da República e Co-
mandante de Logística do Exér-
cito em Brasília.

Secretaria Executiva
Pontel é atualmente secretá-

rio Nacional de Justiça do Mi-
nistério da Justiça, mas tem lar-
ga experiência na Polícia Fede-
ral. Ele integrou a equipe que
investigou o Banestado e atuou
na prisão do doleiro Alberto
Youssef, um dos principais per-
sonagens também das apurações
da Operação Lava Jato.

O delegado da Polícia Fede-
ral foi adido na Embaixada do
Brasil em Lisboa, de 2011 a
2013, e assessorou a Secretaria
de Acompanhamento e Articula-
ção Institucional do Gabinete de
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República (SAAI/
GSI), até fevereiro de 2015.

Lula
Questionado sobre o julga-

mento hoje na Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal (STF)
do novo habeas corpus apresen-
tado pela defesa do ex-presiden-
te  Luiz Inácio Lula da Silva, con-
denado e preso na Operação
Lava Jato, Moro evitou opinar.

“Isso faz parte do meu pas-
sado”, resumiu o futuro minis-
tro da Justiça. (Agencia Brasil)

Bolsonaro pede apoio do MDB e fala
em aprofundar reforma trabalhista

O presidente eleito, Jair Bol-
sonaro, recebeu na terça-feira
(4) a bancada de parlamentares
do MDB na Câmara do Deputa-
dos e pediu apoio para aprovar
reformas no Congresso Nacio-
nal. A reunião ocorreu no Cen-
tro de Cultura Banco do Brasil
(CCBB), sede do governo de
transição, em Brasília.

Segundo relatos de parla-
mentares à reportagem da Agên-
cia Brasil, Bolsonaro disse ser
necessária a aprovação de refor-
mas para tirar o país da situação
crítica em que se encontra, mas
garantiu que não exigirá sacrifí-
cios da população. 

Na reunião, que durou cerca
de 50 minutos, o presidente
eleito elogiou a reforma traba-
lhista aprovada em 2016 pelo
governo de Michel Temer e ain-
da defendeu um aprofundamento
da medida como forma de “de-
sengessar” as relações de traba-
lho e destravar investimentos
no país, sem entrar em detalhes
sobre as alterações que
ainda poderiam ser realizadas.
Bolsonaro afirmou que Paulo
Guedes, futuro ministro da
Economia, não conseguirá so-
zinho aprovar as medidas ne-
cessárias para retomar o o
crescimento da economia e a
geração de empregos.

“Ele disse que espera o apoio
do MDB no que for possível. Se
não for da bancada, o apoio in-
dividual”, contou o deputado
Freire Júnior (MDB-TO). Ape-
sar de falar em reformas, Bol-
sonaro não chegou a mencionar
de forma específica a reforma da
previdência, considerada pelo
mercado a medida prioritária do
próximo governo. O tema, no
entanto, foi levantado na reunião
pelo deputado Darcísio Perondi
(MDB-RS). 

Relação com parlamentares
De acordo com deputados

que participaram do encontro,
Bolsonaro reforçou o discurso
de que terá uma reação “repu-
blicana e transparente” com o
Congresso. Prometeu também
que os parlamentares terão tra-
tamento à altura do Poder Le-
gislativo.

“Ele manteve o discurso de
que, para construir um Brasil
melhor, que cresça e gere em-
pregos, precisa do Parlamento”,
disse o deputado Sergio Morais
(MDB-PR).

Indicado como futuro minis-
tro da Cidadania, o deputado fe-
deral Osmar Terra (MDB-RS)
defendeu a proposta de uma nova
relação entre governo e Con-
gresso, sem imposições por par-

te das lideranças partidárias.
“Em política, não adianta amea-
çar. Eu, muitas vezes, votei
contra a orientação do parti-
do, porque eu não acreditava
no que estava sendo votado, e
votei contra. A forma de fa-
zer política tem que mudar
um pouco. Acho que tem que
respeitar o partido, no seu
poder de pressão, mas é ga-
nhando corações e mentes
dos parlamentares que você
fará com que eles votem mu-
danças importantes para o
país”, afirmou.

Na segunda-feira (3), o futu-
ro ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, já havia dito que o
governo de Bolsonaro não vai
exigir fechamento de questão
das bancadas nas votações do
Congresso. 

Após a reunião, que contou
com cerca de 50 deputados, en-
tre os atuais e os eleitos e ree-
leitos em outubro, o líder da ban-
cada, Baleia Rossi (MDB-SP),
lembrou que o partido declarou-
se independente em relação ao
futuro governo, mas que terá res-
ponsabilidade com os assuntos
importantes para o país. “O
MDB vai discutir agenda. O
MDB já se declarou independen-
te, mas a bancada vai discutir
ponto a ponto. O partido terá res-

ponsabilidade”, garantiu. 

Indicação de cargos
Sobre a indicação de parti-

dos para ocupação de cargos no
governo, Baleia Rossi disse que é
natural que o presidente eleito
cumpra sua promessa de campanha
de não atrelar ocupação de minis-
térios a votos no Congresso. “Ima-
gina se já na transição de governo
ele descumprisse uma promessa de
campanha”?”, comentou.

Para outros emedebistas que
participaram do encontro, no
entanto, a sensação de alguns
parlamentares é a de que se o
futuro governo não buscar
atender as demandas parlamen-
tares, especialmente em suas
bases nos estados, será difícil
garantir o apoio em determina-
das matérias.

Meio ambiente e indígenas
Na reunião com os emede-

bistas, Bolsonaro voltou a de-
fender mudanças na política am-
biental, com o fim do que ele
chama “indústria da multa”. Ele
também falou em revisar os pro-
cedimentos de demarcação de
terras indígenas e áreas quilom-
bolas. “Foi o ponto mais enfáti-
co do discurso dele para a nossa
bancada”, afirmou Daniel Vilela
(MDB-GO). (Agencia Brasil)
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Oscilando durante a semana
desde a intervenção do Banco
Central, a moeda norte-america-
na fechou na terça-feira (04) em
alta de 0,44%, cotada a R$ 3,859
para venda. Depois de duas que-
das seguidas, o dólar comercial
registrou o maior fechamento

em uma semana desde 27 de no-
vembro.

O Banco Central fez mais
dois leilões extraordinários de
venda futura da moeda, com
compromisso de recompra, na
última semana após a cotação
ultrapassar R$ 3,90. Os chama-

dos leilões de linha injetaram
desde o final de novembro US$
4 bilhões para dar liquidez à
moeda norte-americana.

O índice B3, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa),
encerrou o pregão de terça-fei-
ra, em queda de 1,33% com

88.624 pontos. As ações das
principais companhias, chama-
das de blue chip, acompanharam
a tendência, com Petrobras fe-
chando em queda de 2,04%, Vale
com menos 2,37%, Itau perden-
do 0,82% e Bradesco com que-
da de 0,24%. (Agencia Brasil)

Impasse técnico ainda impede
votação da cessão onerosa no Senado

Após se reunirem pela ma-
nhã, governadores eleitos e
reeleitos do Nordeste volta-
ram a defender  na terça-feira
(4) a aprovação no Congresso
Nacional de dois projetos con-
siderados prioritários para re-
forçar o caixa dos estados.
Apesar das reuniões com os
presidentes do Senado, Euní-
cio Oliveira (MDB-CE), e da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), um impasse técnico ain-
da impede uma definição con-
clusiva sobre a partilha do di-
nheiro arrecadado com a ces-
são onerosa com as unidades
da federação.

Na Câmara, o grupo conse-
guiu um compromisso de
Maia para colocar em votação
o Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP 459), que trata da se-
curitização da dívida ativa. O
texto autoriza a União, os es-
tados, o Distrito Federal e os
municípios a cederem, com
ônus, os direitos originados de
créditos tributários e não tri-
butários, inclusive inscritos
na dívida ativa.

Segundo a senadora Fátima
Bezerra (PT-RN), eleita go-
vernadora do Rio Grande do
Norte, Maia prometeu tam-
bém pautar nesta semana o
Projeto de Lei do Senado
209/2015, que resolve parte

da demanda de estados e mu-
nicípios ao repartir os recur-
sos provenientes do Fundo
Social.

Cessão onerosa
Já a proposta que autoriza

a Petrobras a entregar a em-
presas privadas nacionais ou
estrangeiras até 70% dos di-
reitos de exploração do pré-
sal (PLC 78/2018) era o pri-
meiro item da pauta do Sena-
do nesta tarde, mas foi nova-
mente adiado. Em 2010, a Pe-
trobras pagou à União cerca
de R$ 74 bilhões para explo-
rar 5 bilhões de barris de pe-
tróleo na camada pré-sal. No
entanto, após o início das per-
furações, o total estimado de
barris aumentou de 6 bilhões
para até 14 bilhões.

Com a descoberta de volu-
me maior de petróleo na área,
o governo vai vender o exce-
dente. Aprovado em julho na
Câmara, em meio a diver-
gências na oposição, o pro-
jeto permite à estatal trans-
ferir  ou negociar até 70%
dos campos do pré-sal  na
Bacia de Santos. Os recur-
sos do Bônus de Assinatura
são estimados em cerca de
R$ 100 bilhões.

Apesar de haver um com-
promisso político entre o go-

verno atual e a equipe do pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro
em partilhar as verbas, o Mi-
nistério da Fazenda apresenta
resistências em permitir que
a matéria garanta a distribui-
ção dos recursos devido a im-
pedimentos técnicos. Segun-
do o líder do governo, sena-
dor Romero Jucá (MDB-RR),
a solução legislativa para o
impasse pode vir por meio de
uma medida provisória ou pro-
jeto de lei acordado entre Câ-
mara e Senado.

“A decisão política de par-
tilhar os recursos já foi toma-
da, pelo atual governo e pelo
próximo. O que temos que dis-
cutir agora é como se dará para
ela ser efetivada. E isso tudo
depende de você ter uma fór-
mula que contemple sair do
teto de gasto, fazer uma des-
pesa extrateto, para ter a con-
dição de repassar o dinheiro”,
disse Jucá.

Questiona justificativa
O governador do Ceará,

Camilo Santana, disse estar
esperançoso na busca de uma
solução, mas questionou a jus-
tificativa da atual equipe eco-
nômica. Segundo ele, os re-
cursos vão diretamente para
os fundos de participação de
estados e municípios e, por

esse motivo, não entram na li-
mitação da emenda constitu-
cional que impede o aumento
de gastos públicos por 20
anos.

“O que estamos defenden-
do e temos feito um insisten-
te apelo ao presidente do Con-
gresso [Eunício], da Câmara
[Maia], ao líder do governo:
quem teria que tomar uma de-
cisão em relação a isso [é o
próximo governo]. Até porque
o efeito disso é só para o pró-
ximo ano. Como a transição
do governo já concorda com
isso, a gente não vê motivo
para que o governo atual e o
Ministério da Fazenda não
concordem”, disse.

Além de Camilo Santana,
participaram do encontro com
o presidente do Senado os go-
vernadores da Bahia, Rui Cos-
ta, de Pernambuco, Paulo Câ-
mara, do Piauí, Wellington
Dias e de Alagoas, Renan fi-
lho. O vice-governador do
Maranhão, Carlos Orleans
Brandão, o mandatário eleito
da Paraíba, João Azevedo, e o
governador do Amapá, Waldez
Goés, também estiveram pre-
sentes, pois os governadores
da Região Norte também fo-
ram convidados para apoiarem
as negociações na capital fe-
deral. (Agencia Brasil)

No segundo encontro com as
bancadas realizado na terça-fei-
ra (4), o presidente eleito, Jair
Bolsonaro, disse ao PRB que os
deputados aliados terão acesso
aos ministérios para resolver as
suas demandas. “Não terá mais
isso de ministério do partido A
ou partido B. Os ministérios são
do governo e atenderão todos os
deputados, dando condições de
eles apoiarem o governo”, afir-
mou o presidente do PRB, Mar-
cos Pereira.

Segundo Pereira, essas de-
mandas incluem principalmente
recursos federais para os esta-
dos dos parlamentares. “O que é
normal na política”, afirmou.

Assim como no encontro
com os emedebistas, Bolsona-
ro falou sobre a necessidade de
aprovação de reformas estrutu-
rais para aquecer a economia

O Senado aprovou  na ter-
ça-feira (4) o projeto que con-
gela os coeficientes utilizados
na distribuição dos recursos do
Fundo de Participação dos
Municípios até 2020. A pro-
posta, que já havia sido apro-
vada pela Câmara, vai agora à
sanção presidencial. O objeti-
vo da matéria é impedir que as
cidades que tiveram redução
populacionais, com base  na
estimativa demográfica anual
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE),
tenham uma queda no percen-

Senado aprova
projeto que congela

distribuição de
recursos do FPM

tual dos repasses de recursos
da União.

Com o texto, aprovado na
semana passada pelos deputa-
dos, os coeficientes de distri-
buição do FPM serão mantidos
até a divulgação do Censo de
2020. Após argumentos de se-
nadores favoráveis à medida,
segundo os quais alguns muni-
cípios brasileiros perderiam
receitas no ano que vem caso
não fosse aprovada, o projeto
foi aprovado por 49 votos fa-
voráveis e oito contrários.
(Agencia Brasil)

Ministérios vão
atender a todos os

deputados, diz
Bolsonaro ao PRB

brasileira e retomar a geração de
empregos. O presidente eleito
citou a reforma trabalhista, abor-
dando os resultados já conquis-
tados com o que foi feito no go-
verno Michel Temer e a necessi-
dade de aprofundar alguns temas.

O PRB, conforme Pereira,
pediu que as medidas sejam am-
plamente discutidas antes de se-
rem enviadas ao Congresso para
votação. “O presidente disse que
entende as dificuldades locais e
as dificuldades pessoais de cada
deputado. Por isso, não é porque
votou contra que um deputado
não será considerado da base”
explicou.

Na reunião, o presidente do
PRB disse que 80% da agenda do
futuro governo coincide com as
propostas do partido. “Vai haver
apoio, sem alinhamento automá-
tico”, disse. (Agencia Brasil)

A mesa diretora da Assem-
bleia Legislativa do Rio de Ja-
neiro (Alerj) aceitou  na terça-
feira (4), por 6 votos a 1, a soli-
citação do PSOL para abertura
de impeachment contra o gover-
nador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão (MDB), e seu
vice Francisco Dornelles (PP).
O pedido havia sido protocola-
do em fevereiro de 2017 e se
arrastava desde então.

A decisão de mesa diretora
ocorre cinco dias após a prisão
do governador, acusado de inte-
grar esquemas criminosos orga-
nizados pelo ex-governador Sér-
gio Cabral (MDB) e de receber
“valores vultuosos, desviados
dos cofres públicos”. Ele foi le-
vado, na última quinta-feira (29),
do Palácio Guanabara para o Ba-
talhão Especial Prisional (BEP)
da Polícia Militar, em Niterói,
durante a Operação Boca de
Lobo. Desde então, Dornelles
ocupa interinamente o cargo.

O pedido de impeachment
apresentado pelo PSOL lista di-
versas práticas que são denunci-
adas como crime de responsa-
bilidade. Entre elas, estão o des-
cumprimento de decisões judi-
ciais, a não aplicação do míni-
mo constitucional na área de
saúde, e crimes contra a guarda
e o emprego do dinheiro públi-
co na conservação do patrimô-
nio do Rioprevidência, um fun-

Alerj aceita pedido e
dá andamento à

impeachment de Pezão
do de previdência dos servido-
res estaduais.

Em maio do ano passado, o
pedido foi arquivado pelo então
presidente da Alerj, Jorge Pic-
ciani (MDB), que atualmente
também se encontra preso. Di-
ante da decisão monocrática, o
PSOL acionou o Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro (TJRJ)
que, em setembro desse ano,
determinou que mesa diretora da
casa legislativa apreciasse a so-
licitação.

A assessoria da Casa infor-
mou que “o rito do processo de
impeachment será decidido nes-
ta quarta-feira (5) e deverá re-
produzir o adotado por ocasião
do julgamento do impeachment
do governador do Amapá, João
Capiberibe, em 1998, o único
caso envolvendo um governador
desde a Constituição de 1988

O mandato de Pezão se en-
cerra no dia 31 de dezembro.
Além disso, a última sessão no
plenário da Alerj antes do reces-
so de fim de ano está prevista
para 20 de dezembro. Essa data
só deve ser adiada caso a Lei
Orçamentária de 2019 não seja
votada até lá. Dessa forma, com
apenas 16 dias restantes, não há
tempo hábil para a conclusão de
um processo de impeachment
conforme os prazos estabeleci-
dos pela Lei Federal 1.079/
1950. (Agencia Brasil)

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0023840-37.2003.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) MARTA ROMANENGHUI FANTI GOUVEIA, RG 9.103.271, CPF 990.685.838-91, FRANCISCO MANOEL DE CARVALHO 
ARAÚJO GOUVEIA,, RG W469368-X, CPF 633.108.488-68, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial 
por parte de Chaouki Hani Naji, para cobrança da quantia de R$ 39.930,70, ref. alugueres e demais encargos locatícios do 
imóvel situado nesta Capital, na Rua Fulvio Morganti, 192, Jd. Paraíso, sendo deferida intimação da penhora, realizada no rosto 
dos autos nº 016062001.037.02.00.7, da 37ª Vara do Trabalho/SP, em que são partes Tadeu Lemos da Silva e Frama 
Embalagens Ltda e outro, dos valores cabentes aos executados, ou seja R$ 123.433,41( nov/2013). Ficam os executados 
intimados do prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, para impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo                                                                                        [4,5] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012288-04.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER 
a(o) PATRICIA DANIELLE STINGHEN, CPF 821.979.119-53, que Associação Protetora Infância Província de São Paulo ajuizou 
ação de execução objetivando a quantia de R$14.122,60(Abril/2016),referente ao Contrato de Prestação de Serviços Educacio-
nais que restaram inadimplidos.Estando a executada em local incerto/não sabido,expede-se o presente edital,para que em 3dias a 
fluir do prazo do presente edital pague o débito atualizado, com honorários advocatícios de 10% que serão reduzidos pela metade 
em caso de pronto pagamento, ou em 15 (quinze) dias a contar dos 20 dias deste edital apresentem embargos, podendo ainda 
neste prazo reconhecendo o crédito exequendo com depósito de 30 % do débito, acrescido de custas e honorários de advogado, 
poderá requerer o restante em 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1 % ao mês, nomeando-se 
no caso do silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.        [4,5] 

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 25ª e 26ª e 27ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (Su-
cessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017). Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebí-
veis Imobiliários da 25ª e 26ª e 27ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. 
a partir de 01/09/2017), nos termos da cláusula 14.1 do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários a reunirem-se em 2ª convocação para 
Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 18 de dezembro 2018, às 10:30 hs, Rua Tabapuã, 1123 – 25º andar, Itaim Bibi – São 
Paulo – SP, para deliberarem sobre o seguinte descumprimento da devedora que se enquadra na hipótese de vencimento antecipado:  I – Não reali-
zação da recompra dos contratos dispostos no anexo da notifi cação encaminhada na data de 19 de setembro de 2018, conforme determina Cláusula 
5.4 e seguintes do Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários. Os Titulares dos CRI poderão se fazer representar por procuração emitida por instru-
mento público ou particular, acompanhado de cópia do documento de identidade do outorgado. Os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por 
procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, nas 
instalações do Agente Fiduciário, a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, Conjunto 202, 
CEP 01452-000, São Paulo, bem como devem encaminhar via E-mail no endereço eletrônico: agentefi duciario@vortx.com.br, com, pelo menos, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia ou no momento da referida assembleia.

São Paulo, 30 de novembro de 2018                                    ISEC SECURITIZADORA S.A.

Ceos Administradora de Bens S.A - CNPJ/MF nº 23.698.040/0001-54 - Companhia Fechada
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira)

Emissão Pública de Debêntures da Ceos Administradora de Bens S.A
Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 5 
séries, da espécie quirografária, com garantia real adicional, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da 
Ceos Administradora de Bens S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”, “Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) para 
reunirem-se em 1ª convocação, em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, no dia 20.12.2018, às 11 horas, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.954, 10º andar, conjunto 101, São Paulo/SP (“AGD”), a fi m de deliberar sobre as 
seguintes matérias: (i) nova eleição de conselheiros, vice conselheiros e membros do conselho, nos termos do Termo de 
Constituição e Regulamento do Conselho de Conselho de Credores da CEOS Administradora de Bens S.A. (“Regulamento”), 
conforme aprovado na Assembleia de Debenturistas da Emissão ocorrida em 01/02/2018; (ii) medidas a serem tomadas acerca da 
excussão das garantias da Emissão; (iii) contratação de assessor legal para assessorar os Debenturistas na Recuperação Judicial 
da Companhia, que tramita nos autos nº 00937156920158190001 (“Recuperação Judicial”); e (iv) outros assuntos relacionados à 
Recuperação Judicial que eventualmente vierem a ser levantados na presente assembleia; (v) ratifi car os atos praticados pelo 
Agente Fiduciário, abaixo defi nido, nos autos da Recuperação Judicial para defesa dos interessas dos Debenturistas; e (vi) da 
autorização para que a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fi duciário da Emissão 
tome todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações aprovadas no âmbito da AGD convocada por meio deste 
edital. Rio de Janeiro, 03.12.2018. Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
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ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Isec 
Securitizadora S.A. (Sucessora por Incorporação da Isec Brasil Securitizadora S.A. a partir de 01/09/2017).Isec Securitizadora S.A (“Securitizadora”) e 
Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), pelo presente edital de convocação, convocam os Srs. Titulares dos 
Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. (sucessora por incorporação da Isec Brasil 
Securitizadora S.A., nova denominação da SCCI - Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A.) (“CRI”), nos termos da cláusula 12.1 do “Termo de 
Securitização de Créditos Imobiliários Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 16ª e 17ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora” (“Termo de 
Securitização”), a reunirem-se em 1ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 27/12/2018, às 10h00, na Rua Tabapuã, 
1123 - 21º andar, Itaim Bibi - São Paulo/SP para deliberar acerca: (i) Das medidas a serem tomadas incluindo, mas não se limitando, ao vencimento 
antecipado da CCBI (conforme defi nido abaixo), e por consequência dos CRI, em razão do descumprimento de obrigação pecuniária assumida pela Nex 
Group Participações S.A (“Devedora”), referente ao pagamento da parcela de amortização e dos juros remuneratórios (“PMT”) dos meses de Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro e Novembro de 2018, conforme dispõe a Cláusula 2.6.1 da Cédula de Crédito Bancário Imobiliária Financiamento Imobiliário para 
aplicação em Empreendimentos Habitacionais emitida em 27/08/2015 (“CCBI”); (ii) Da aprovação, ou não, dos termos da proposta apresentada pela 
Devedora em 07/08/2018, acerca da repactuação do fl uxo de pagamento dos CRI (“Proposta NEX”), fi cando certo que a Proposta NEX poderá ser 
reapresentada pela Devedora até a data da assembleia; (iii) Das medidas a serem adotadas, incluindo, mas não se limitando, ao vencimento antecipado 
da CCBI, e por consequência dos CRI, em razão da não apresentação pela Devedora da declaração indicada no Anexo III da CCBI assim como das 
Demonstrações Financeiras anuais de 2017, conforme deliberado na AGCRI realizada em segunda convocação no dia 04/07/2018; (iv) Das medidas a 
serem adotadas, incluindo, mas não se limitando, ao vencimento antecipado da CCBI, e por consequência dos CRI, em razão do não cumprimento, pela 
Devedora, prazo estabelecido na AGCRI realizada em 02/08/2018 acerca da apresentação da minuta de Promessa de Cessão Fiduciária do excedente da 
Alienação Fiduciária de Imóveis; (v) Da aprovação de proposta de honorários de escritório de advocacia para a elaboração da minuta da nova garantia de 
cessão fi duciária de excedente, conforme deliberado na AGCRI de 02/08/2018, sendo pagamento realizado através de recursos do Patrimônio Separado; 
(vi) Autorização para que a Devedora possa alienar o imóvel dado em garantia à Emissão matriculado sob o nº 82.639 perante o Registro de Imóveis da 
Comarca de Gravataí/RS, descriminado no item 10 da CCBI, nos termos da minuta de Procuração de Venda e Compra a ser aprovada nesta assembleia; e 
(vii) Aprovação da minuta do 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças, referente a mudança 
de percentual para 48,83% do saldo devedor dos CRI Seniores, aprovada AGCRI realizada em 25/05/2017. (viii) Aprovação dos aditamentos de todos 
documentos necessários para a formalização da alteração da instituição fi nanceira e conta do patrimônio separado da 16ª e 17ª série ocorrida em 
19/06/2017. A Securitizadora deixa registrado, que o quórum de instalação, em 1ª convocação, é de Titulares dos CRI que representem pelo menos, 50% 
mais um dos CRI em Circulação e, em 2ª convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de pelo menos 50% mais um dos CRI Seniores 
em Circulação. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada 
de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não 
exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento 
de fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma efi caz, solicitamos que os 
instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e à Pentágono S.A 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.
br; ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48hs de antecedência em relação à data de realização da 
assembleia, devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, munidos do documento de identidade, bem como, dos documentos originais 
previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 30/11/2018. Isec Securitizadora S.A. - Pentágono DTVM S.A
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7ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro/SP. 7º Oficio Cível. Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc.
1010003-61.2018.8.26.0100. A Dra. Cláudia Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do
Foro II – Santo Amaro/SP. FAZ SABER a Fabiana Arruda Torres, CPF 274.098.048-58, que Gp Tecnologia Em
Segurança Ltda, lhe ajuizou ação de Procedimento Comum, para a cobrança de R$.6.615,07 (janeiro/2018),
oriunda de prestação de serviços. Estando a ré em lugar ignorado, pelo presente edital, fica citada para em
15 dias úteis, após os 20 dias supra, contestar a ação, sob pena de revelia (caso em que será nomeado curador
especial), nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o edital, afixado e publicado, na forma da Lei.



Esporte
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Stock Car: Hero Motorsport anuncia
encerramento das atividades

Página 8

Com atuação pautada pela inovação, em apenas dois anos equipe causou forte impacto na história do automobilismo nacional

Bruno Baptista venceu duas corridas na Porsche Cup pela Hero

O nome da última etapa da
Stock Car, no próximo domingo
(9), em Interlagos, pode até ser
lido com sentido duplo: Hero
Super Final. Além de ser a corri-
da que decidirá o título, também
será a última participação da equi-
pe Hero Motorsport na categoria
segundo a FS, detentora da marca
Hero. A empresa anunciou na ter-
ça-feira (5) que interromperá as
atividades do time que já conquis-
tou 14 vitórias em três das mais
tradicionais categorias do espor-
te a motor nacional: Stock Car (3
vitórias), Marcas (3) e Porsche
Cup (8). A medida se deve a uma
alteração na estratégia de merca-
do da FS para o biênio 2019/
2020, e encerra uma vitoriosa e
marcante campanha de dois anos
no esporte a motor brasileiro.

Nas temporadas 2017 e 2018,
a marca Hero ganhou o reconhe-
cimento do público do automo-
bilismo por suas iniciativas ino-
vadoras e por uma atuação sem-
pre pautada pela valorização do
esporte. Desde o início a FS e sua
equipe Hero Motorsport conta-
ram com apoio da promotora Vi-
car, que organiza a Stock Car e o
Brasileiro de Marcas, em uma ali-
ança que gerou frutos inesquecí-
veis para os fãs. Já em sua primei-
ra temporada na Stock, a marca
inovou ao apoiar a implantação do
Hero Push, votação inédita no
esporte nacional pela qual os in-
ternautas interagem e elegem pi-

lotos que poderão aplicar o bo-
tão de ultrapassagem uma vez a
mais.

A marca da FS também patro-
cinou o Hero Pole na Stock Car,
iniciativa que revitalizou um dos
momentos mais nobres do esporte
a motor: a briga pelo lugar de hon-
ra, na qual os pilotos aplicam todo
o talento e habilidade para conse-
guir a volta mais veloz e perfeita.
Outra iniciativa marcante foi a
homenagem aos grandes campe-
ões históricos da categoria, que
rendeu reconhecimento à trajetó-
ria e façanhas de nomes como
Ingo Hoffmann, Paulo Gomes,
Chico Serra, Giuliano Losacco,
Alencar Júnior, Zeca Giaffone e
Marcos Gracia, apenas para citar
alguns. Todos foram agraciados
com credenciais vitalícias, frisan-
do sua condição de verdadeiros pa-
trimônios do esporte a motor bra-
sileiro. Paulo Gomes, a propósi-
to, atuou como embaixador da
marca Hero nas duas temporadas.

A equipe Hero Motorsport foi
responsável por trazer ao Brasil
o piloto Lucas Di Grassi, compe-
tidor brasileiro de maior sucesso
internacional na última década e,
atualmente, grande exemplo para
as novas gerações que sonham
com carreiras no automobilismo,
seja dentro ou fora do cockpit. O
talento e a conhecida capacidade
técnica de Di Grassi proporcio-
naram ao piloto a oportunidade de
aproveitar ao máximo a estrutura

profissional montada pela Hero
Motorsport, fato que resultou em
três vitórias até a penúltima das
12 etapas de 2018 – fazendo de
Lucas o piloto que mais venceu
em sua temporada de estreia en-
tre os competidores atualmente
em atividade, ao lado de Cacá
Bueno.

Além de Di Grassi, pilotos de
capacidade reconhecida mundial-
mente estiveram ao volante dos
Stock Cars da equipe, casos do
português Félix da Costa, do ar-
gentino Estebàn Guerrieri e dos
brasileiros Diego Nunes e Augus-
to Farfus. A Hero Motorsport re-
velou para a Stock Car o talento
do jovem Bruno Baptista, que se
firmou como promessa de um fu-
turo de grandes momentos para a

categoria. Bruno venceu duas eta-
pas da Porsche Cup pela Hero. Al-
guns nomes ofereceram impor-
tantes colaborações na implanta-
ção e consolidação da equipe. São
os casos dos pilotos Betinho Va-
lério, Diego Nunes e Nonô Fi-
gueiredo que, em 2017, deu à
Hero o vice-campeonato brasilei-
ro de Marcas em uma campanha
que registrou ainda três vitórias.

Nonô também deu à Hero
uma de suas mais sensacionais
conquistas: a vitória nos 500 da
Porsche Cup Endurance Series
2018, a prova mais importante do
campeonato de resistência da
marca alemã, que já havia sido
vencida pela equipe no ano ante-
rior. Figueiredo passou a atuar
como dirigente do time a partir

de 2018, assumindo o posto de di-
retor técnico e sendo um dos res-
ponsáveis pela arrancada dada na
segunda temporada, na qual a equi-
pe poderia já ter brigado pelo tí-
tulo se as condições permitissem.
Completando o lineup na Stock,
em 2018 a Hero contou com o
charme e talento de Bia Figueire-
do, exemplo de valentia e femini-
lidade neste esporte que ainda
abre as portas para as mulheres.

Nas duas temporadas da Sto-
ck, a Hero Motorsport optou por
esquemas técnicos distintos. Em
2017 a equipe teve como parcei-
ra a Full Time-Bassani, dos enge-
nheiros Maurício Ferreira e
Eduardo Bassani, com a qual teve
um ano de crescimento e aprendi-
zado. Na segunda temporada, a
Hero firmou acordo com a RCM,
time dirigido pelo consagrado Ro-
sinei “Meinha” Campos e por seu
filho Marcel Campos, um jovem
engenheiro que nos surpreendeu
pelo comprometimento, serenida-
de em todos os momentos e, cla-
ro, qualidade técnica. Com a RCM,
a Hero Motorsports alcançou as
três vitórias na Stock Car.

Essa trajetória de apenas dois
anos, mas ainda assim repleta de
tantos grandes nomes e realiza-
ções históricas, foi também mar-
cada por inúmeras descobertas,
novas amizades e respeito mútuo

dentro e fora do paddock. Por
competir de forma ética, traba-
lhar para a grandeza do esporte e
enaltecer os heróis e companhei-
ros de pista, a Hero Motorsport
anuncia sua retirada da categoria
com um sentimento de orgulho,
a sensação de missão cumprida e
satisfação de ter se enriquecido
com inúmeros novos amigos no
paddock e milhares de novos fãs
em todo o Brasil.

Como última contribuição ao
esporte que abraçou com tanto
entusiasmo, além de patrocinar a
etapa que decidirá o título da Sto-
ck Car, a Hero também concede-
rá ao jovem Gaetano Di Mauro a
oportunidade de fazer sua estreia
na principal categoria brasileira.
“É a nossa maneira de dizer que,
apesar do fim deste ciclo, apos-
tamos no futuro do automobilis-
mo brasileiro. Essa estreia do
Gaetano representa tudo isso”,
resume o diretor técnico Nonô
Figueiredo. “É uma forma de
agradecer a todos que acompa-
nharam e colaboraram em nossas
campanhas em 2017 e 2018, fri-
sando que a paixão pelo esporte
permanece no nosso DNA. Jus-
tamente por isso, continuaremos
a fomentar ações esportivas de
uma forma geral – e o automobi-
lismo em particular”, completa
Figueiredo.
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Kartismo

The Heart Racing fecha
campeonato neste sábado

em Interlagos (SP)

Disputa final do THR será em Interlagos

O campeonato The Heart
Racing encerra sua temporada
neste sábado (8) com a disputa
da sexta e última etapa no Kartó-
dromo de Interlagos, na zona sul
de São Paulo (SP). Na principal
categoria (Gold) Alberto Otazú
(Alpie Escola de Pilotagem/Ba-
terias Tudor/Mundo Koi/AVSP/
No Fire Services/Rolley Ball)
é o líder, na Silver a lideran-
ça é de Rodrigo Luchiari, en-
quanto que na Strong Fábio
Nakiri assegurou o título na
rodada anterior. 

Certame disputado semes-
tralmente, o The Heart Racing
terá pontuação dobrada para
esta sexta rodada e com 63 pon-
tos em jogo – 62 pontos pela
vitória e um pela volta mais rá-
pida -, qualquer um dos 20 pi-
lotos do THR Gold pode se sa-
grar campeão. Os cinco com
maiores chances por terem
vencido pelo menos uma etapa
são Alberto Otazú, com 92 pon-
tos, Bruno Rodrigues e Flavio
Alves, empatados com 90, Pau-
lo Sant’Anna, com 88,5, e Fá-
bio Nakiri, com 78,5 pontos.

Entre os pilotos da Silver,
os 14 primeiros têm chance
matemática de garantir o título

da categoria. Mas as maiores
possibilidades ficam com os três
primeiros, com Rodrigo Luchi-
ari liderando com 84,5 pontos,
seguido de seu irmão Júlio Lu-
chiari, com 83, e de Marcos Pau-
lo Fish, com 78 pontos. Mas
muita coisa pode acontecer com
63 pontos em disputa.

A categoria Strong, que é
disputada anualmente com 12
etapas, Fábio Nakiri garantiu o
título por antecipação, depois de
vencer nove corridas.  Nesta
modalidade para pilotos lastre-
ados em 110 quilos, o campeão
Nakiri soma 201 pontos, e quem
briga pelo vice-campeonato são
Danilo Zampol, com 159, Ma-
rio Ibarra, com 134, Vilson Pu-
gliessa, com 130,5, Cláudio Pu-
gliessa, com 128,5, Marcelo
Brasil, com 128, e Marcelo
Munhoz, com 126 pontos.

Alberto Cesar Otazú tem o
apoio de Alpie Escola de Pilo-
tagem, Baterias Tudor/Autó-
dromo Virtual de São Paulo
(AVSP), No Fire Services,
Mundo Koi, Rolley Ball, Imab
Fechaduras, Studio 67 Design
e LEAG. O jovem apoia as
ações da Associação Cruz Ver-
de e Direção para a Vida.
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Brasil mantém domínio na

América do Sul
Atletismo nacional venceu as principais competições continentais

Darlan em Cochabamba
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O Brasil venceu as princi-
pais competições sul-america-
nas na temporada, mesmo par-
ticipando com equipes menores
do que em anos anteriores.
Além de perder atletas impor-
tantes por causa de contusões.

Nos Jogos Sul-Americanos,
disputado de 5 a 8 de junho, em
Cochabamba, na Bolívia, A Se-
leção Nacional manteve a sua
hegemonia. Com 35 atletas –
18 no masculino e 17 no femi-
nino – o time conquistou 27
medalhas: 9 de ouro, 9 de prata
e 9 de bronze.

O torneio foi organizado
pela ODESUR e a delegação
nacional foi formada pelo Co-
mitê Olímpico do Brasil. Os
brasileiros quebraram seis re-

cordes do Campeonato:
-110 m com barreiras, com

Eduardo de Deus (13.44 – 0.2);
-Arremesso do peso, Darlan

Romani (21,21 m);
-200 m, Vitória Cristina Al-

ves Rosa (22.87 – 1.0);
-Heptatlo, Giovana Apareci-

da Cavaleti (6.081 pontos);
-Salto em distância, Eliane

Martins (6.66 m – 1.5);
-Triplo, Nubia Soares

(14,59 m – 0.2) – Recorde Bra-
sileiro na época.

Sul-Americano Sub-23
O Campeonato Sul-Ameri-

cano de Atletismo Sub-23 foi
disputado nos dias 29 e 30 de
setembro no Estádio Jefferson
Perez, em Cuenca, no Equador.

A Seleção Brasileira somou
283 pontos na classificação
geral e garantiu novamente o
título continental da categoria.

A equipe nacional ainda foi
a primeira no masculino com
162 pontos e a segunda no fe-
minino com 121.

No quadro de medalhas, o
Brasil obteve com 34 lugares
no pódio: 15 ouros, 12 pratas e
7 bronzes. No total, o Equador
ganhou 24 medalhas e a Colôm-
bia, 20.

Sul-Americano Sub-18
O Brasil confirmou a con-

dição de favorito e conquistou
o título do Campeonato Sul-
Americano Sub-18, realizado
em 30 de junho e 1º de julho,
também no Estádio Jefferson
Perez, em Cuenca. A equipe
nacional conquistou 30 meda-
lhas nos dois dias de competi-
ção: 14 de ouro, 11 de prata e
5 de bronze. No total, o Brasil
fez 319 pontos.

Sul-Americano de Mar-
cha Atlética

Erica Rocha de Sena con-
quistou a medalha de ouro dos
20 km do Sul-Americano de
Marcha Atlética, disputado no
dia 10 de março na cidade de
Sucuá, no Equador. A pernam-
bucana, quarta colocada no
Mundial de Londres 2017,
completou a prova em 1:30:22.

Por equipes, o Brasil subiu ao
pódio, com o terceiro lugar,
somando 24 pontos.

Nos 50 km feminino, a ca-
tarinense Nair da Rosa ficou
com a medalha de bronze, com
4:38:48, melhorando o recor-
de brasileiro, que era dela mes-
ma, com 4:39:28.

Sul-Americano de Meia
Maratona

Samuel Souza do Nasci-
mento ganhou no dia 5 de agos-
to a medalha de bronze do
Campeonato Sul-Americano de
Meia Maratona, disputado em
Paramaribo, no Suriname. Sa-
muel completou os 21,1 km do
percurso em 1:13:18.

Sul-Americano de Cross
Country

Valério Fabiano e Francis-
co Perrout Lima foram os des-
taques brasileiros no Sul-Ame-
ricano de Cross Country, dis-
putado no dia 17 de fevereiro,
simultaneamente com o PAN da
modalidade, em San Salvador,
capital de El Salvador, na Amé-
rica Central.

Valério Fabiano foi o ter-
ceiro entre os atletas da Amé-
rica do Sul, com 31:22, nos
10 km da prova adulta. Fran-
cisco Perrout foi o terceiro
entre os sul-americanos, nos
8 km sub-20 masculino, com
25:43.


