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Defesa de Loures entrega à Polícia
Federal mala com R$ 465 mil

Congresso continuará votando questões
fundamentais para o país, diz Meirelles
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Saldo de investimentos no Tesouro
Direto tem recorde de R$ 44,6 bi

STF condena Maluf a mais
de sete anos de prisão e à

perda de mandato de deputado

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,26
Venda:       3,26

Turismo
Compra:   3,13
Venda:       3,40

Compra:   3,65
Venda:       3,65

Compra: 117,80
Venda:     153,52

A prova feminina do lança-
mento do martelo será uma das
atrações do Grande Prêmio
Brasil Caixa de Atletismo, a ser
disputado no próximo dia 3 de
junho, na Arena Caixa, em São
Bernardo do Campo, na Gran-
de São Paulo, com entrada li-
vre para o público. A Confede-
ração Brasileira de Atletismo
(CBAt) confirmou na segunda-
feira (22) a participação de

Bicampeã olímpica do
martelo é atração do GP

Brasil Caixa de Atletismo
dois grandes destaques da
competição: a polonesa Ani-
ta Wlodarczyk, bicampeã
olímpica em Londres 2012 e
no Rio 2016, e líder do
Ranking Mundial da IAAF de
2017, e a norte-americana
Gwen Berry, dona da segunda
melhor marca do mundo este
ano, que venceu no domingo
(21) o Golden Grand Prix
Kawasaki, no Japão. Página 8

IRONMAN Florianópolis
reunirá o melhor do esporte

no dia 28
No domingo, dia 28 de

maio, a capital de Santa Cata-
rina se transformará, mais uma
vez, na capital mundial do tri-
atlo. O IRONMAN Florianó-
polis 2017 será o motivo dis-
so, reunindo mais de 2500
atletas de 42 nações, recorde
na história da competição, que
completará 17 edições. O
evento terá, mais uma vez, sta-
tus de Sul-Americano, distri-
buindo pontos no ranking e 150
mil dólares de prêmio para a
Elite, além de 75 vagas para os
triatletas da Faixa Etária para
a final do Mundial IRONMAN
no Havaí.                     Página 8
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IRONMAN Florianópolis 2017

Beto Carrero World (SC)
será palco do rali de

regularidade Suzuki Off-Road
Uma mis tu ra  inus i t ada

com a certeza de muita diver-
são.  No dia 3 de junho,  o
Beto Carrero World, maior
parque temático da América
Latina, recebe a terceira eta-
pa do rali  de regularidade
Suzuki Off-Road, que reúne
famílias e amigos para uma
aventura em meio à natureza
e muito 4x4.              Página 8F
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Percurso terá muitos
desafios

IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia:

Guaíra terá 40 duplas
no final de semana

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia

A quarta temporada do Cir-
cuito Paulista de Vôlei de Praia
começará neste final de semana,
entre os dias 26 e 28 de maio, na
cidade de Guaíra, na região de

Barretos, no interior paulista.
A cidade, que esteve em todas
as edições da competição, re-
ceberá as principais duplas do
estado.                         Página 8
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Manhã Tarde Noite

26º C

13º C

Quarta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nu-
vens aumentam no
decorrer da tarde.

Previsão do Tempo

Trump reduz
ajuda à

América
Latina em
proposta

orçamentária
A primeira proposta orça-

mentária do presidente dos Es-
tados Unidos, Donald Trump,
inclui um substancial corte na
ajuda exterior à América Lati-
na, com reduções à assistência
proporcionada a todos os paí-
ses da região, uma mudança que
poderá ser sentida especial-
mente no México e na Améri-
ca Central. A informação é da
agência EFE.

O orçamento - apresentado
na terça-feira (23), e que pre-
cisa ser aprovado pelo Con-
gresso onde pode sofrer alte-
rações -  prevê US$ 37,6 bi-
lhões para o Departamento de
Estado, dos quais US$ 1,093
bilhão são para operações no
continente americano e no Ca-
ribe, uma queda de US$ 614
milhões em relação ao ano fis-
cal 2016.                    Página 3

ONU quer o
fim da fístula,

um dos
ferimentos
mais sérios

do parto
A data de terça-feira, 23 de

maio, marca a passagem do Dia
Internacional pelo Fim da Fís-
tula Obstétrica, considerada
pela Organização das Nações
Unidas (ONU) um dos “feri-
mentos mais sérios e mais trá-
gicos que podem ocorrer na
hora do parto”.          Página 3

O estoque do Tesouro Di-
reto chegou ao recorde de R$
44,6 bilhões em abril. A Secre-
taria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda infor-
mou na terça-feira (23) que
houve crescimento de 2,2% no
estoque em relação ao mês an-
terior (R$ 43,6 bilhões) e de
45,9% sobre abril de 2016 (R$
30,5 bilhões).

Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume do estoque,

alcançando 64,6%. Na
sequência aparecem os títulos
indexados à taxa Selic, com
participação de 19,3%, e os tí-
tulos prefixados, com 16,2%.

A maior parte do estoque,
49,8%, é composta por títulos
com vencimento entre 1 e 5
anos. Os títulos com prazo en-
tre 5 e 10 anos correspondem a
27,8% e os com vencimento aci-
ma de 10 anos, a 17,2% do to-
tal. Cerca de 5,2% dos títulos
vencem em até 1 ano. Página 3
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Deputado Paulo Maluf

A Primeira Turma do Su-
premo Tribunal Federal (STF)
condenou  na terça-feira (23)
o deputado Paulo Maluf (PP-
SP) a sete anos, nove meses e

10 dias de reclusão pelo cri-
me lavagem de dinheiro e a
pagamento de multa. A pena
será cumprida, inicialmente,
em regime fechado. Os minis-

tros determinaram ainda a per-
da do mandato parlamentar e
interdição dele para exercício
de cargo ou função pública de
qualquer natureza.      Página 4
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Postos de combustíveis
estão na mira da

Secretaria da Fazenda

Defesa de Aécio recorre ao
STF para retomar mandato

Página 5

Ex-governadores fraudaram
outras obras além do Mané

Garrincha, diz juiz
Página 4

Petrobras quita dívida
 de US$ 500 milhões

com Citibank
A Petrobras informou na

terça-feira,  (23) que efetuou
uma operação de pré-paga-
mento de dívida com o Citi-

bank, no valor de US$ 500 mi-
lhões vencimentos previstos
para 2017 e 2018.

                                  Página 3



Postos de combustíveis estão na
mira da Secretaria da Fazenda

Página 2 São Paulo
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São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2017

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A 

Vereador Mario Covas, presidente do PSDB municipal, se-
gue exigindo que o senador Aécio nunca mais volte ao comando
nacional do partido. Vereador Adilson Amadeu (PTB) tá tão por
cima da ‘carne seca’, ... 

P A U L I S T A N A 

... que os taxistas de todo o Estado, em especial após a audi-
ência pública pra que tenham as mesmas ferramentas dos tidos
com ‘geladeiras’ da Uber e outros, votam nele em 2018 pra ALESP
ou Câmara Federal.    

P R E F E I T U R A  

Assim como em relação a criminosos que mudam de partidos
políticos mas não de seus modus operandi, criminosos
e traficantes de drogas ilícitas etc., bem como os clientes ‘nóias’
da ‘cracolândia’ na região ...

P A U L I S T A N A 

... central - vão mudando de local mas não de consumo. Doria
(PSDB) diz que ‘acabou a cracolândia’, deixando o governador
Alckmin (PSDB) - que colocou as polícias pra tal desmonte - em
plano menor pra 2018.     

      
H I S T Ó R I A S

Enquanto as denúncias de Palocci, que podem pegar
grandes banqueiros e agentes públicos de bancos estatais e mer-
cado financeiro, do ex-ministro de Lula e depois de Dilma (am-
bos PT) não vem, o Ministério ...

D A 

... Público Federal (PGR de Janot em campanha por
possível reeleição em setembro) vai exorbitando nos pedidos -
junto ao Supremo - e quanto aos métodos usados pra que os ir-
mãos Batista (JBS) gravassem ...

P O L Í T I C A 

... o Presidente Temer (PMDB) pra que possa ser
‘impedido’ ou ter a chapa cassada - 2014 junto com Dilma - na
Justiça Eleitoral. Enquanto isso, Lula vai ser condenado por Moro
(Lava Jato), tanto no caso ...

N O 

... do apartamento - de Marisa - no Guarujá, como no caso
do sítio de Atibaia. Quanto a Paulo Maluf, isolado no ‘novo’ PP,
finalmente o Supremo o condenou a quase 8 anos por crimes de
lavagem de dinheiro ...

B R A S I L 

Nos anos 1970-80, durante governos militares dos quais foi
ministro, Delfim Netto, frequentava a pizzaria Camelo (São Pau-
lo - SP), a mesma em que o deputado federal (de Temer) recebeu
mala de dinheiro.   

EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de polí-

tica desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via da li-
berdades  possíveis. Ele está dirigente na Associação
dos Cronistas de Política (São Paulo) e API. 

CESAR
 NETO
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A Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo deflagrou,
nesta terça-feira (23), a opera-
ção “De Olho na Bomba”, que
fiscaliza 30 postos de combus-
tíveis da capital paulista. A for-
ça-tarefa mobiliza 60 agentes
fiscais das três delegacias tribu-
tárias da cidade.

Os estabelecimentos visto-
riados estão localizados nos
bairros da Aclimação, Barra Fun-
da, Bom Retiro, Butantã, Cam-
buci, Cangaíba, Cursino, Ipiran-
ga, Jardim Aricanduva, Jardim
Itapemirim, Parque Paineiras,
Parque São Jorge, Perdizes,
Quarta Parada, Rio Pequeno,

Sé, Vila Carmosina, Vila Espe-
rança, Vila Jacuí, Vila Lageado,
Vila Mariana e Vila Nova Ca-
choeirinha.

Documentação
Os alvos foram seleciona-

dos a partir de denúncias de con-
sumidores que apontaram pos-
síveis irregularidades. Revende-
dores que não cumprem as obri-
gações acessórias quanto ao
envio dos livros fiscais digitais
também são fiscalizados duran-
te a ação.

Foram considerados tam-
bém os postos que apresenta-
ram preço de venda de combus-

tível em valores significativa-
mente inferiores ao de aquisi-
ção ou que comercializaram
combustível em volume supe-
rior ao adquirido. Outro ponto
identificado pelo Fisco são es-
tabelecimentos que negociaram
os produtos com valor abaixo
do preço médio de mercado
apurado pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP).

As equipes de fiscalização
conferem os dados cadastrais e
coletam amostras do combus-
tível. As são amostras encami-
nhadas à Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) para
análise.

Resultados
Em todo o Estado de São

Paulo, já foram cassadas as ins-
crições estaduais de 1.132 pos-
tos que revendiam combustível
fora das normas da ANP. A lis-
ta completa de estabelecimen-
tos impedidos de funcionar
pode ser consultada no portal
da Fazenda. Para28 denunciar
postos suspeitos de comerci-
alizar combustível adulterado,
o contribuinte pode ligar para
a Ouvidoria da Secretaria, nos
telefones (11) 3243-3676 e
(11) 3243-3683, ou enviar um
e - m a i l :
ouvidoria@fazenda.sp.gov.br.

Alckmin prestigia feira internacional
para a indústria farmacêutica

O governador Geraldo Alck-
min participou, nesta terça-fei-
ra (23), da abertura da 22ª edi-
ção da FCE Pharma – Exposição
Internacional de Tecnologia para
a Indústria Farmacêutica. O
evento é considerado a principal
plataforma de marketing e ven-
das da área, com papel funda-
mental para a evolução do setor.

Ao visitar as instalações da
feira, Alckmin comentou como
o lançamento de tendências,
produtos e serviços gera diver-
sos benefícios aos brasileiros.

“Destaco a importância da
feira internacional de tecnolo-
gia, tanto na área farmacêutica
como de cosméticos, perfuma-
ria e higiene pessoal. São dois

ramos estratégicos e bons ter-
mômetros do Brasil. Nós esta-
mos crescendo. O país é o quar-
to mercado de cosméticos e já
chegou ser o segundo na indús-
tria farmacêutica de ponta”, res-
saltou o governador.

Realizada até 25 de maio, na
capital paulista, a exposição
conta com uma área nova, dire-

cionada à logística, além de con-
gressos e uma rodada internaci-
onal de negócios.

Mais de 200 expositores fo-
ram cadastrados para participar
da feira e mostrar as inovações
em matéria-prima, embalagens,
engenharia, controle de qualida-
de, vidraria e máquinas e equi-
pamentos, entre outros.

Prefeitura inicia revitalização
do viaduto Santa Ifigênia

A Prefeitura de São Paulo
anunciou nesta terça-feira (23)
o início das ações de revitaliza-
ção do viaduto Santa Ifigênia, na
região central de São Paulo. O
viaduto passará por um proces-
so de limpeza e nova pintura,
ganhará novos canteiros, além de
recuperação de iluminação. A
previsão é que os trabalhos du-
rem até o final de outubro. 

“O Viaduto Santa Ifigênia é
um ícone histórico e centená-
rio da nossa cidade. A última
reforma foi há quase 18 anos e
dentro do programa de revita-
lização do Centro será feito o
restauro de todo o viaduto,
como pintura, iluminação e ele
voltará a ter a beleza já visível
em sua arquitetura”, disse o pre-
feito João Doria.

A empresa Inova doará toda
a mão de obra e parte do materi-
al para o restauro do viaduto. No
total, serão cerca de 30 funcio-
nários trabalhando em três eta-
pas. Primeiro, haverá a lavagem
de toda a estrutura metálica,

com água e detergente neutro, e
escova de cerdas macias, não
abrasiva, para remoção de pó,
gorduras, e focos de fuligem in-
crustada.

Depois da remoção com
água e detergente, deverão ser
realizadas diversas lavagens sem
pressão, para a remoção com-
pleta do detergente. A remo-
ção desses elementos é es-
sencial para que a pintura seja
aplicada sobre superfície lim-
pa, garantindo a boa ancora-
gem da tinta e durabilidade,
evitando o seu descolamento.
Não é necessário remover as
pichações, já que a repintura será
aplicada sobre elas.

Logo em seguida é preciso
fazer o nivelamento da superfí-
cie, com massa plástica à base
de poliéster. Depois da secagem
total da massa, a superfície po-
derá ser nivelada com lixa fina,
para eliminar os “degraus” de-
correntes dos descascamentos
das camadas de tinta.

Por último, será realizada a

pintura, por meio de duas apli-
cações de tinta esmalte sintéti-
co acetinado ou fosco, na cor já
existente. No total, cerca de 259
galões de 3,60 litros cada devem
ser utilizados. O Sindicato da
Indústria de Tintas e Vernizes do
Estado de São Paulo (Sitivesp)
auxiliou a Prefeitura na busca
por um parceiro para doação do
material.

A parte elétrica do viaduto
foi alvo de vandalismo e utiliza-
ção indevida por   equipamen-
tos  como geladeiras, fogões
elétricos e micro-ondas, que
funcionavam em barracas de
pessoas em situação de rua. O
processo de iluminação do via-
duto, como a reinstalação dos
cabos, está sendo realizado pelo
Ilume (Departamento de Ilumi-
nação Pública).

Além disso, os 15 postes
antigos tiveram as lâmpadas de
vapor de sódio substituídas por
duas lâmpadas de 250 watts de
vapor metálico, em cada poste,
num total de 30 unidades. Em-

baixo do viaduto foi instalado
um poste com lâmpada de 250
watts e, na Praça Pedro Lessa
(Praça do Correio), 21 lâmpa-
das de 400 watts de vapor me-
tálico nos postes antigos. Ao
final do processo de revitali-
zação do viaduto, está prevista
a instalação de seis câmeras para
monitoramento. 

História do viaduto
Com 225 metros de exten-

são e 18,5 metros de largura, o
viaduto Santa Ifigênia, segundo
viaduto da cidade de São Paulo,
foi inaugurado em 26 de julho
de 1913 para ligar o centro novo
ao centro velho, como já fazia o
Viaduto do Chá.

O viaduto foi construído com
1.100 toneladas de ferro. As pe-
ças que compõe o estilo art no-
veau do viaduto vieram da Bél-
gica. Em 1978, foi entregue re-
formado e reinaugurado como
calçadão, com peças da mesma
empresa que havia fornecido as
estruturas originais.

Quarta semana do Maio Amarelo
conscientiza sobre respeito

 a vagas especiais
A quarta semana do Maio

Amarelo promoverá atividades
de conscientização sobre res-
peito às vagas especiais, reser-
vadas a idosos e pessoas com
deficiência. Desde segunda-fei-
ra (22), um posto móvel de
atendimento foi aberto no Sho-
pping Eldorado, na Zona Oes-
te, para que motoristas possam
se cadastrar e solicitar os car-
tões que autorizam o estacio-
namento especial.

A etapa iniciada nesta se-
mana tem como foco a circu-
lação segura dos veículos de
passeio.  As ações integram um
movimento que acontece du-
rante todo mês em várias par-

tes do mundo, com o objetivo
de incentivar a convivência en-
tre os modais e conscientizar
sobre a importância de reduzir
os índices de mortos e feridos
no trânsito.

O posto móvel funciona
até sexta-feira (26), das 13h às
17h. No local, motoristas po-
dem tirar dúvidas e dar entra-
da na documentação para ob-
ter a autorização. Todas as re-
gras para tirar os cartões do
idoso e da pessoa com defici-
ência estão disponíveis na pá-
gina da Secretaria Municipal
de Transportes.

Nesta semana também serão
distribuídos panfletos nas can-

celas da entrada do shopping
para conscientizar os moto-
ristas sobre a importância
do respeito às vagas prefe-
renciais. Também estão pro-
gramadas apresentações de
teatro e atividades em esco-
las .  Na úl t ima semana do
evento, as ações serão vol-
tadas para os veículos cole-
tivos e de carga. 

Programação
O Maio Amarelo conta com

a parceria da Fundação Bloom-
berg, do aplicativo 99 e das
empresas Shimano e Caloi. Nas
três primeiras semanas, pro-
moveu atividades voltadas à

conscientização de pedestres,
ciclistas e motociclistas. Além
da programação definida pela
Prefeitura, entidades de clas-
se e a sociedade civil também
podem participar e sugerir pro-
gramações próprias por meio
do site do evento.

Confira os próximos even-
tos programados:

Veículos coletivos e de car-
ga – 28 a 31 de maio

Um ônibus antigo e um novo
vão ficar expostos em frente ao
Pátio do Colégio, e receberão o
público, que conhecerá a evolu-
ção dos coletivos no decorrer
dos anos.

Precisa agendar RG ou CNH?
O Poupinha pode ajudar!

Precisa resolver alguma
questão com seu RG ou CNH?
Fale com o Poupinha! O aten-
dente virtual do Poupatempo
está disponível para esclare-
cer dúvidas e até ajudar nos
agendamentos. O objetivo é
garantir conforto para 180 mil
pessoas atendidas diariamen-
te nas 72 unidades do projeto.

“O Poupinha está ajudando
São Paulo a usar os recursos
públicos de forma mais eficien-

te”, afirma Ilídio Machado, di-
retor de Serviços ao Cidadão da
Prodesp – Tecnologia da Infor-
mação, empresa responsável
pela gestão do Poupatempo.

Além de assegurar mais con-
forto aos usuários, o agendamen-
to também distribui a demanda de
maneira uniforme ao longo do
expediente, evitando deixar o sis-
tema e os funcionários sobrecar-
regados ou com ociosidade.

Mais agilidade

O Poupinha é um dos exem-
plos de como as novas tecnolo-
gias podem deixar o atendimen-
to cada vez mais ágil.

O serviço foi muito bem re-
cebido e logo nos 100 primeiros
dias de atendimento, registrando
mais de 8,5 milhões de mensa-
gens. Isso dá, em média, mais de
5 mil atendimentos por dia.

Tudo isso foi possível graças
ao Pitch Gov SP – convocação
de empresas tecnológicas reali-

zada em 2015, que viabilizou a
parceria entre a start up criado-
ra do Poupinha – a Nama – com
o governo do Estado.

Fale com o Poupinha
No Portal: https://

www.poupatempo.sp.gov.br/
No Messenger: https://

www.messenger.com/t/Poupi-
nhaSP

No Facebook: https://
www.facebook.com/Poupi-
nhaSP/

A demolição de imóvel na
Cracolândia, pela prefeitura de
São Paulo, deixou três pesso-
as feridas. De acordo com o
Corpo de Bombeiros, uma de-
las está com suspeita de fratu-
ra na perna. 

O acidente ocorreu na Rua
Dino Bueno. As primeiras in-
formações são de que, no mo-
mento da demolição, foi atin-
gido um imóvel vizinho, onde
pessoas estavam dormindo. 

Moradores relatam que ha-
via pessoas dormindo no imó-
vel e não foram avisadas da de-
molição. Eles protestam com
faixas dizendo: “Somos famí-
lia, não lixo”. 

Demolição de imóvel deixa
feridos na Cracolândia

A prefeitura ainda não se
pronunciou sobre o ocorrido.

O prefeito João Doria
anunciou recentemente o Pro-
jeto Redenção, que pretende
erradicar o tráfico de drogas
em oito regiões da cidade, cha-
madas de Cracolândia. O pro-
jeto prevê ações em cinco cam-
pos: policial, social, medicinal,
urbanístico e de zeladoria ur-
bana. As iniciativas, segundo a
prefeitura, envolverão grupos
de trabalho que serão coorde-
nados por quatro frentes: go-
verno municipal, governo esta-
dual, governo federal e socie-
dade civil organizada. (Agencia
Brasil)
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Trump reduz ajuda à
América Latina em

proposta orçamentária
A primeira proposta orçamentária do presidente dos Esta-

dos Unidos, Donald Trump, inclui um substancial corte na ajuda
exterior à América Latina, com reduções à assistência pro-
porcionada a todos os países da região, uma mudança que po-
derá ser sentida especialmente no México e na América Cen-
tral. A informação é da agência EFE.

O orçamento - apresentado na terça-feira (23), e que pre-
cisa ser aprovado pelo Congresso onde pode sofrer altera-
ções -  prevê US$ 37,6 bilhões para o Departamento de Esta-
do, dos quais US$ 1,093 bilhão são para operações no conti-
nente americano e no Caribe, uma queda de US$ 614 milhões
em relação ao ano fiscal 2016.

A supressão país por país desse orçamento para o ano fis-
cal 2018 mostra cortes em todas as nações da região e elimi-
na as verbas dedicadas a Cuba, que no ano fiscal 2016 recebeu
US$ 20 milhões, e à Venezuela, que este ano obteve US$ 6,5
milhões e desta vez não terá recursos específicos.

Além disso, devem ser somados aos  fundos para cada país
as quantias destinadas aos programas de segurança, democra-
cia, luta contra o narcotráfico e imigração, que têm contas
conjuntas para todo o continente e distribuem verbas confor-
me necessário.

Se este orçamento for aprovado, o México receberia US$
87,7 milhões, uma redução de 45,3% em relação ao ano fis-
cal 2016, quando obteve US$ 160,1 milhões.

Américas Central e do Sul
O corte para a América Central é também substancial, e

reduz a ajuda ao desenvolvimento e ao fortalecimento institu-
cional, que tinha sido potencializado no governo anterior, de
Barack Obama.

A Guatemala obteria US$ 80,7 milhões frente aos US$
131,2 milhões que recebeu no ano fiscal 2016; Honduras ga-
nharia US$ 67,8 milhões contra US$ 98,2 milhões de 2016, e
El Salvador faturaria US$ 46,3 milhões frente aos US$ 67,9
milhões anteriores, entre outros exemplos.

Na América do Sul, o Brasil sofrerá uma redução bem gran-
de, passando dos 12,8 milhões de 2016 para US$ 815 mil,
valor que chega a ser irrisório comparado a orçamentos de
outros países. A Colômbia, por exemplo, receberia US$ 251,4
milhões, uma quantia não muito inferior aos US$ 299,4 mi-
lhões que obteve em 2016, mas notavelmente menor que os
fundos aprovados pelo Congresso para o período 2017, um
total de US$ 391 milhões, contemplados no plano de paz ce-
lebrado para por fim aos conflitos no país.

No entanto, é possível que haja mais verbas para a Colôm-
bia nas remessas previstas para operações regionais em todo
o continente (US$ 300 milhões), temas de narcotráfico e se-
gurança (US$ 167 milhões) ou ajuda humanitária e promoção
da democracia. (Agencia Brasil)

ONU quer o fim da
fístula, um dos
ferimentos mais
sérios do parto

A data de terça-feira, 23 de maio, marca a passagem do Dia
Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica, considerada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) um dos “ferimentos mais
sérios e mais trágicos que podem ocorrer na hora do parto”. A
ONU destaca a data como dia de observação internacional pelo
combate ao problema e de informação sobre a fístula obstétrica.
Este ano, o tema da data é “Esperança, cura e dignidade” para
todas as mulheres. As informações são da ONU News.

A fístula é uma ruptura entre o canal vaginal e a bexiga ou o
reto, causada por partos muito prolongados ou complicados, em
situações que a grávida não tem acesso a tratamento médico de
alta qualidade. Como resultado, as pacientes ficam com inconti-
nência urinária ou fecal, dor crônica, podendo provocar infec-
ções e até depressão e isolamento social. O Fundo de População
das Nações Unidas (Unfpa) calcula que 2 milhões de mulheres
no mundo tenham fístula.

Prevenção
Segundo o conselheiro sênior da Unfpa, Elizeu Chaves, é pos-

sível evitar a fístula obstétrica. “Normalmente, ela é consequência
de um  trabalho de parto prolongado, os bebês quase sempre mor-
rem, é um absurdo que ainda exista. A fístula obstétrica está vincu-
lada a características de pobreza, situações em que o sistema de
saúde não funciona para atuar na prevenção e na provisão de servi-
ços obstétricos de emergência. Realmente é muito triste.”

De acordo com Chaves, países desenvolvidos praticamente
erradicaram a fístula obstétrica. A maioria das mulheres com a
condição vive na África Subsaariana, na Ásia e nos países árabes.
Há casos registrados também na América Latina e no Caribe.

Apesar dos avanços, ainda são registrados por ano entre 50
mil e 100 mil novos casos de fístula obstétrica. Nos últimos 14
anos, o Unfpa contribuiu para que 85 mil mulheres e jovens fI-
zessem a cirurgia reparadora, sendo 15 mil somente no ano pas-
sado. Acabar com essa falha é prioridade para a agência da ONU.
(Agencia Brasil)

O estoque do Tesouro Dire-
to chegou ao recorde de R$ 44,6
bilhões em abril. A Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda informou na terça-
feira (23) que houve crescimen-
to de 2,2% no estoque em rela-
ção ao mês anterior (R$ 43,6
bilhões) e de 45,9% sobre abril
de 2016 (R$ 30,5 bilhões).

Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume do estoque,
alcançando 64,6%. Na sequên-
cia aparecem os títulos indexa-
dos à taxa Selic, com participa-
ção de 19,3%, e os títulos pre-
fixados, com 16,2%.

A maior parte do estoque,
49,8%, é composta por títulos
com vencimento entre 1 e 5
anos. Os títulos com prazo en-

tre 5 e 10 anos correspondem a
27,8% e os com vencimento aci-
ma de 10 anos, a 17,2% do to-
tal. Cerca de 5,2% dos títulos
vencem em até 1 ano.

Investidores
O acréscimo mensal de in-

vestidores cadastrados ficou em
44.389, totalizando mais de
1,366 milhão de participantes
inscritos no final de abril, o que
representa aumento de 85,2% nos
últimos 12 meses. Já o número de
novos investidores ativos (que efe-
tivamente possuem aplicações)
no mês foi de 14.606. Com isso,
o total de investidores ativos no
programa alcançou 476.141, uma
variação de 67,7% nos últimos
doze meses.

O Tesouro também registrou

aumento da participação femini-
na no total de investidores ca-
dastrados, que tem se elevado
seguidamente nos últimos 28
meses, atingindo o novo recor-
de de 25,4% do total (batendo
os 25,2% do mês anterior).

No período, as aplicações no
Tesouro Direto atingiram RS
1,491 bilhão. Já os resgates che-
garam a R$ 871,4 milhões, sen-
do R$ 870,7 milhões relativos
às recompras e R$ 700 mil aos
vencimentos.

Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os in-
dexados à inflação (Tesouro
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais), cuja partici-
pação nas vendas atingiu 46%. O
título indexado à Selic (Tesouro
Selic) correspondeu a 36,6% do

total e os prefixados (Tesouro
Prefixado e Tesouro Prefixado
com Juros Semestrais), 17,4%.

Em relação ao prazo, 17,6%
dos investimentos ocorreram
em títulos com vencimentos aci-
ma de 10 anos. As aplicações em
títulos com prazo entre 5 e 10
anos representaram 78,1% e as
com prazo entre 1 e 5 anos,
4,3% do total.

No mês, foram realizadas
109.633 operações de investi-
mento no programa. O valor
médio por operação de inves-
timento foi de R$ 13.602,59.
A maior parte dessas opera-
ções (67%) é relativa a aplica-
ções de  até R$ 5 mil, o que
evidencia a utilização do pro-
grama por pequenos investido-
res. (Agencia Brasil)

Congresso continuará votando questões
fundamentais para o país, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse acreditar
que o Congresso Nacional con-
tinuará votando os projetos fun-
damentais para o país, como as
reformas trabalhista e a da Pre-
vidência, apesar da crise políti-
ca. “Esta é a agenda em que o
Brasil está engajado e vai conti-
nuar , independentemente de
qualquer coisa.”

Meirelles discursou durante
o seminário Financiamento e
Garantias para a Infraestrutura,
promovido pela Associação Bra-
sileira de Desenvolvimento e
Indústria de Base (ABDIB) na
capital paulista, e deixou o local

sem falar com a imprensa.
O ministro disse que conti-

nua com agenda intensa de tra-
balho e reuniões com lide-
ranças, empenhado na aprova-
ção das reformas. “Estou, de
fato, trabalhando dia e noite”,
declarou. Segundo ele, o pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), pretende votar a reforma
da Previdência nas próximas
semanas.

Desde a última quarta-feira
(17), quando vieram à tona de-
núncias sobre o suposto esque-
ma de pagamento de propina e
troca de favores com empresá-

rios do grupo JBS, no âmbito das
investigações da Lava Jato, o
Congresso teve atividades sus-
pensas ou canceladas e não vo-
tou nenhuma medida.

Mudanças na aposentado-
ria

Durante sua apresentação,
Meirelles rebateu críticas à re-
forma da Previdência, entre elas
a de que a mudança vai privilegi-
ar os mais ricos. “Ao contrário.
Hoje, os 20% de menor renda na
população não conseguem con-
tribuir os 35 anos com carteira
assinada, porque acabam recor-
rendo ao mercado informal. Os

pobres tendem a aposentar por
idade. Vão contribuir mais aque-
les com renda um pouco mais
elevada”, argumentou.

Para o ministro, à medida que
os gastos públicos diminuírem,
a taxa de juros estrutural da eco-
nomia deve cair. “No Brasil, ela
é muito alta, sabemos disso”,
disse. O Produto Interno Bruto
(PIB, soma das riquezas do país)
também crescerá, na avaliação
de Meirelles. A projeção dele
para o período de 2018 a 2027
é de alta de 3,7% caso as refor-
mas sejam aprovadas; e de 2,3%
sem aprovação das reformas.
(Agencia Brasil)

Expectativa do consumidor em
relação à inflação é a menor

desde agosto de 2013
A expectativa mediana dos

consumidores brasileiros para a
inflação nos 12 meses seguin-
tes recuou em maio deste ano 0,4
ponto, para 7,1%, o menor nível
desde agosto de 2013. Na com-
paração com o mesmo período
no ano anterior, o indicador re-
gistrou recuo de 3,2 pontos per-
centuais.

A constatação é da pesquisa
Expectativa de Inflação dos Con-
sumidores, divulgada na terça-
feira (23), pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Em agos-
to de 2013, a expectativa de in-
flação estava em 7%.

O economista da FGV Pedro
Costa Ferreira avaliou que a que-
da na expectativa de inflação por
parte dos consumidores corres-
ponde à “queda generalizada dos
preços, refletida no Indice de
Preços ao Consumidor, medido
pelo IBGE [Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística]”. Se-
gundo ele “as pessoas estão, cada
vez mais, acreditando no com-
promisso do Banco Central em
manter a inflação na meta”.
Além disso, avalia Ferreira, “a
profunda recessão econômica e
o alto desemprego ajudam a di-
recionar as expectativas de infla-
ção para níveis inferiores”.

Migração das expectativas
Mais da metade dos consu-

midores ouvidos pela pesquisa
agora em maio (50,9%) previram
inflação inferior a 6% nos 12
meses seguintes, “dando conti-
nuidade ao movimento de migra-
ção das expectativas para valo-
res inferiores ao limite superi-
or da meta de inflação estabele-
cida pelo Banco Central para este
ano”, avalia Ferreira.

As respostas prevendo taxas
inferiores à meta de 4,5% redu-
ziu 4 pontos percentuais em re-
lação ao mês anterior, passando
a 20,3% do total. No extremo
oposto, o percentual de citações

prevendo índices superiores a
10% recuou 1,3 ponto percen-
tual, para 15,4%, o mesmo nível
de março passado.

A pesquisa constatou, ainda,
que a expectativa de taxas de in-
flação menores recuou em todas
as faixas de renda, exceto para
as famílias que recebem entre
R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil, cuja
previsão ficou relativamente es-
tável em relação ao mês anteri-
or.

Neste mês, a redução mais
forte da expectativa de inflação
ocorreu entre as famílias com
renda até R$ 2,1 mil mensais.
(Agencia Brasil)

BC projeta continuidade de resultados
positivos nas contas externas em maio

As contas externas devem
registrar em maio deste ano o
terceiro resultado positivo se-
guido. A projeção do Banco
Central (BC) é que o superávit
em transações correntes, que
são as compras e as vendas de
mercadorias e serviços e trans-
ferências de renda do país com
o mundo, fique em US$ 1,5 bi-
lhão. De acordo com dados di-
vulgados  na terça-feira (23),
em abril, o saldo positivo ficou
em US$ 1,153 bilhão.

A expectativa do BC é de
resultado positivo mesmo com
a crise política gerada após a
divulgação pelo jornal O Glo-

bo de parte da delação da em-
presa JBS, envolvendo o pre-
sidente da República, Michel
Temer, e o senador afastado do
PSDB, Aécio Neves.

“Com o evento da semana
passado, tivemos aumento de
incertezas, mas a mensagem é
que o Banco Central atua para
manter o bom funcionamento do
mercado”, disse o chefe adjun-
to do Departamento Econômico
do BC, Fernando Rocha.

No dia 18, primeiro dia de
funcionamento do mercado fi-
nanceiro após a divulgação da
delação, houve mais entrada de
dólares do que saídas nos seg-

mentos comercial e financeiro,
no total de US$ 2,338 bilhões.
No dia seguinte (19), o saldo
também foi positivo: US$
1,124 bilhão. “Nesses dois
dias, houve ingressos líquidos
no mercado de câmbio domés-
tico. Quanto às incertezas, tem
que ver como esse cenário
evolui”, acrescentou.

“É muito difícil definir pre-
cisamente o que está acontecen-
do em um dia específico no mer-
cado de câmbio. Teve um aumen-
to na taxa de câmbio que pode
ser favorável para o exportador
que decida internalizar [trazer o
dinheiro para o país] recursos”,

acrescentou Rocha.

Investimento estrangeiro
Rocha disse ainda que o BC

projeta continuidade da entrada
de investimento estrangeiro di-
reto no país, recursos aplicados
no setor produtivo. Neste mês,
até a última sexta-feira (19), hou-
ve ingresso de US$ 1,4 bilhão. A
projeção para todo o mês de maio
é de US$ 2,8 bilhões. “Para os
próximos períodos a expectativa
é que o investimento direto con-
tinue sendo a principal fonte de
financiamento do déficit em
transações correntes”, disse
Rocha. (Agencia Brasil)

Petrobras quita dívida de
US$ 500 milhões com Citibank

A Petrobras informou na ter-
ça-feira,  (23) que efetuou uma
operação de pré-pagamento de
dívida com o Citibank, no valor
de US$ 500 milhões vencimen-
tos previstos para 2017 e 2018.

Simultaneamente, contratou
novo financiamento com a ins-
tituição, no mesmo valor, com
prazo de vencimento em 2022 e
sem garantias reais (unsecured).

Em comunicado, apetrolei-

ra disse que “continuará avali-
ando novas oportunidades de fi-
nanciamento, de acordo com a
sua estratégia de gerenciamen-
to de passivos, que visa a me-
lhora do perfil de amortização

e a redução do custo da dívida,
levando em consideração as
metas de desalavancagem pre-
vistas em seu Plano de Negóci-
os e Gestão 2017-2021”.
(Agencia Brasil)
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Defesa de Loures entrega à Polícia
Federal mala com R$ 465 mil

Nacional
Jornal O DIA SP
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A Primeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) con-
denou  na terça-feira (23) o
deputado Paulo Maluf (PP-SP)
a sete anos, nove meses e 10
dias de reclusão pelo crime la-
vagem de dinheiro e a paga-
mento de multa. A pena será
cumprida, inicialmente, em re-
gime fechado. Os ministros
determinaram ainda a perda do
mandato parlamentar e interdi-
ção dele para exercício de car-
go ou função pública de qual-
quer natureza. Além disso, Ma-
luf não poderá ocupar o cargo
de diretor e membro de Conse-
lho de Administração pelo do-
bro do tempo da pena aplicada a
ele, como prevê a lei de com-
bate à lavagem de dinheiro.

Os ministros Edson Fachin
(relator do caso), Luís Rober-

STF condena Maluf a
mais de sete anos de
prisão e à perda de

mandato de deputado
to Barroso, Rosa Weber e Luiz
Fux votaram pela condenação,
enquanto Marco Aurélio Me-
llo foi favorável à absolvição
por entender que o crime já
prescreveu.

Na decisão, os ministros da
Primeira Turma do STF decre-
taram a perda, em favor da
União, dos bens, direitos e va-
lores, objetos da lavagem de di-
nheiro pela qual foi o réu con-
denado, ressalvado o direito do
lesado ou de terceiro de boa-fé.

Conforme a denúncia apre-
sentada pelo Ministério Públi-
co Federal, Maluf usou contas
no exterior para lavar dinheiro
desviado da prefeitura de São
Paulo no período em que ele
comandou o Executivo local,
entre os anos de 1993 e 1996.
(Agencia Brasil)

A defesa do deputado afasta-
do Rodrigo Rocha Loures
(PMDB-PR) entregou  na segun-
da-feira (22) à Polícia Federal
(PF),  em São Paulo, uma mala
com R$ 465 mil. Em abril, Lou-
res foi filmado pela PF receben-
do a mala, que, segundo as inves-
tigações, continha R$ 500 mil,
e foi enviada pelo empresário
Joesley Batista, dono da JBS.
No documento em que atesta-
ram a apreensão, os policiais
contaram 9.300 notas de R$ 50.

Os documentos que com-

provam a entrega foram enviados
nesta manhã ao gabinete do mi-
nistro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Edson Fachin,
que, na semana passada, deter-
minou o afastamento de Rocha
Loures do mandato após pedi-
do da Procuradoria-Geral da
República (PGR). Os advoga-
dos não se manifestaram sobre
a falta de R$ 35 mil.

Pela denúncia, Loures apare-
ce ainda em uma das conversas
gravadas com Ricardo Saud, ex-
diretor de Relações Instituições

da J&F, concordando em apre-
sentar uma prévia do relatório da
Medida Provisória do Refis, que
ainda não era público. Na con-
versa, os dois falam sobre es-
conder o que a JBS queria no
texto, incluindo os pontos como
sugestão da Associação Brasilei-
ra das Indústrias Exportadoras
de Carnes. 

Posteriormente, Rocha Lou-
res foi filmado recebendo R$
500 mil enviados por Joesley
Batista. Loures é apontado como
intermediário do presidente Mi-

chel Temer para assuntos do gru-
po J&F com o governo, de acor-
do com denúncia do Ministério
Público Federal (MPF), com
base em áudio de conversa gra-
vada por Joesley.

Em pronunciamento no últi-
mo sábado (20), o presidente
Temer afirmou que indicou Ro-
cha Loures apenas para ouvir “as
lamúrias” de Joesley Batista e
negou que, com isso, o empre-
sário fosse obter alguma vanta-
gem ou benefício no governo.
(Agencia Brasil)

Ex-governadores fraudaram outras
obras além do Mané Garrincha, diz juiz

Ao autorizar a prisão tempo-
rária, na terça-feira (23), de dois
ex-governadores do Distrito Fe-
deral, José Roberto Arruda e
Agnelo Queiroz, além do ex-vice
de Agnelo, Tadeu Fillipelli, e de
mais seis pessoas, o juiz federal
Vallisney de Souza Oliveira, do
Tribunal Regional Federal da
Primeira Região (TRF1), disse
haver inúmeras provas de que as
supostas irregularidades não se
restringem às obras de recons-
trução do Estádio Mané Garrin-
cha, um dos palcos da Copa do
Mundo de 2014.

“Existem inúmeros outros
elementos probatórios de que as
irregularidades são mais amplas
[…], pois, no mesmo [período],
ao menos outros dois procedi-
mentos licitatórios e contratos
de obras e serviços foram exe-
cutados na capital federal, com
a participação direta ou indireta
das mesmas empreiteiras, além
de outras”, aponta o juiz.

As provas, segundo o magis-
trado, vêm dos acordos de dela-
ção premiada firmados por três
altos executivos da construtora
Andrade Gutierrez (Rogério

Nora de Sá; Clóvis Renato Pei-
xoto Primo e Flávio Gomes
Machado), além dos depoimen-
tos à Polícia Federal (PF) de
outros funcionários das empre-
sas envolvidas e de servidores de
órgãos públicos. A construtora
também firmou acordo de leni-
ência com o Ministério Público
Federal, já homologado pela Jus-
tiça Federal. 

Os outros “dois procedi-
mentos licitatórios” a que se re-
fere o juiz federal são relativos
às obras de implementação do
Sistema BRT Sul (obra de mo-
bilidade urbana custeada com
recursos federais do Programa
de Aceleração do Crescimento
- PAC) e de realização dos ser-
viços urbanísticos no entorno do
Mané Garrincha.

“É quase o mesmo grupo cri-
minoso dividido, segundo o
MPF, em núcleo econômico
[em cujo centro está a Constru-
tora Andrade Gutierrez]; núcleo
administrativo [gestores públi-
cos]; núcleo financeiro operaci-
onal [receptores, atravessadores
e operadores das supostas pro-
pinas] e núcleo político”, men-

ciona o juiz.
Às autoridades, os executi-

vos contaram que a licitação foi
forjada para que o consórcio Via
Engenharia & Andrade Gutierrez
fosse escolhido para executar a
obra. Em contrapartida, as em-
presas teriam pago propina para
o então governador, José Rober-
to Arruda, para seu sucessor,
Agnelo Queiroz, e seu vice, Ta-
deu Fillipelli.

Em sua decisão, o juiz fede-
ral menciona que, segundo a PF,
a reforma do estádio causou um
prejuízo de R$ 1,3 bilhão à Ter-
racap e à União, que detém 49%
das ações da Terracap. E que a
licitação foi executada e conclu-
ída sem que os órgãos compe-
tentes tivessem realizado ao
menos um estudo de viabilidade
econômica. O próprio Tribunal
de Contas do Distrito Federal e
Territórios (TCDFT) já havia
constatado um superfaturamen-
to de cerca de R$ 900 milhões,
em valores atualizados. Além
disso, no laudo entregue ao TRF,
a PF confirma, de acordo com o
juiz, a existência de “fortes in-
dícios” de fraude à licitação.

No pedido de autorização
judicial para as prisões preven-
tivas, a delegada federal respon-
sável pelo inquérito policial,
Fernanda Costa de Oliveira,
apontou que, em liberdade, Ar-
ruda, Agnelo, Fillipelli e os ou-
tros investigados ofereciam
“riscos à ordem pública e à ins-
trução do processo”. Para a de-
legada, eles podiam “empreen-
der novas operações de lavagem
de dinheiro, dissipar ativos e
efetuar tratativas visando a ma-
cular e destruir provas, além de
movimentar contas bancárias
ainda não identificadas”.

Concordando com os riscos,
o MPF endossou os pedidos de
prisões, mas sugeriu que, ao in-
vés da prisão preventiva (prazo
maior de detenção), fossem
decretadas as prisões temporá-
rias (cinco dias podendo ser
renovada). Foi o MPF quem in-
cluiu entre os alvos dos man-
dados de busca e apreensão de
Afrânio Roberto de Souza Fi-
lho, apontado pelos procurado-
res como “operador financei-
ro” de Tadeu Fillipelli. (Agen-
cia Brasil)

Com 354 deputados pre-
sentes, a Câmara iniciou  na
terça-feira(23), por volta das
17h, a ordem do dia com a
apreciação de duas medidas
provisórias.  Apesar de ter
anunciado que obstruiria as
votações, os oposicionistas
concordaram em votar o tex-
to da Medida Provisória (MP)
763/16, que permite o saque
de contas inativas do Fundo de
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). Também está na
pauta a MP 765/16, que rea-
justa a remuneração de carrei-
ras do Executivo federal.

A MP do FGTS tem que ser
votada também pelo Senado
até a próxima quinta-feira (1º),
do contrário, perderá eficácia.
Se isso ocorrer , as pessoas
que têm recursos inativos do
fundo para sacar precisarão
aguardar uma nova medida.

A proposta dá a todo traba-
lhador que pediu demissão ou
teve o contrato de trabalho en-
cerrado com justa causa até
31 de dezembro de 2015 o di-
reito ao saque das contas ina-
tivas de FGTS. Na última ro-
dada, realizada neste mês, a
Caixa Econômica Federal pa-
gou R$ 24,4 bilhões aos be-
neficiários, na terceira roda-
da de saques de contas inati-
vas do Fundo de Garantia, até
o dia 16. Tiveram direito ao
saque os nascidos nos meses
de junho, julho e agosto. Até
o momento, o valor pago nas
três primeiras fases equivale
a 84,3% do total previsto (R$
29 bilhões) para as etapas já
liberadas.

O número de trabalhadores
que já sacaram os recursos das
contas inativas do FGTS supe-
rou 15,8 milhões e represen-
ta 79% das 20,1 milhões de
pessoas nascidas no período
de janeiro a agosto.

A MP 763 também aumen-
ta a remuneração das contas
do FGTS ao distribuir para os
trabalhadores 50% do resulta-
do obtido no exercício finan-
ceiro pelo uso dos recursos no
financiamento de programas de
habitação, saneamento básico e
infraestrutura urbana.

Em meio à crise,
Câmara tenta votar
MPs do FGTS e de

aumento no Executivo
Reajuste no Executivo
A MP 765/16, que reajusta

a remuneração de carreiras do
Executivo federal, beneficia
médicos peritos e supervi-
sores médicos previdenciá-
rios, auditores fiscais e ana-
listas tributários, auditores
fiscais do trabalho e os po-
l i c ia i s  c iv i s  dos  ex t in tos
territórios federais do Acre,
Amapá, de Rondônia e Rora-
ima ,  a l ém dos  ca rgos  do
Ministério de Relações Exte-
riores e de analista de infra-
estrutura e especialista de in-
fraestrutura sênior.

Antes do início da votação,
deputados da oposição volta-
ram a pedir a saída do presi-
dente Michel Temer, argu-
mentando que ele não tem
mais condições de permane-
cer no cargo, em razão das
denúncias em que aparece em
uma gravação do presidente da
JBS, Joesley Batista.

Os deputados prometeram
obstruir os trabalhos, até que
seja votada a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
227/15, de autoria de Miro
Teixeira (Rede-RJ), que pre-
vê a convocação de eleições
diretas no caso de vacância da
Presidência da República, ex-
ceto nos seis últimos meses
do mandato. “Não vivemos
uma situação de normalidade.
Não é pouca coisa ter uma gra-
vação em que o presidente da
República aparece tramando
com um criminoso o paga-
mento de propina para compra
de silêncio”, disse o deputa-
do Luiz Sergio (PT-RJ). “Este
Parlamento não pode funcio-
nar e dar cara de normalidade
a uma situação como essa”,
acrescentou.

O vice-líder do governo,
Darcísio Perondi (PMDB-
RS), defendeu a permanência
de Temer e disse que o empre-
sário Joesley Batista agiu
como um “delinquente”. “O
Brasil vai continuar produzin-
do, o juro vai continuar cain-
do, e este Congresso vai con-
tinuar votando matérias im-
portantes”, afirmou Perondi.
(Agencias Brasil)

Líderes da oposição definem estratégias
de obstrução de trabalhos na Câmara
Os líderes dos partidos da

bancada de oposição ao gover-
no se reuniram na terça-feira
(23) pela manhã para definir es-
tratégias de obstrução dos traba-
lhos na Câmara dos Deputados.
A liderança decidiu que não vo-
tará nenhum projeto até que a
presidência da Casa decida ins-
talar uma comissão especial de
impeachment do presidente Mi-
chel Temer.

Até o momento, foram pro-
tocolados na Câmara nove pedi-
dos de afastamento de Temer em
razão das denúncias de seu en-
contro com o empresário Joes-
ley Batista, dono da JBS, envol-
vido em esquema de pagamento
de propina e troca de favores
com integrantes do governo e do
Congresso.

Na próxima quinta-feira (25)
será entregue o pedido de impe-
achment da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). A maioria
dos conselheiros da entidade
considera que Temer cometeu
crime de responsabilidade ao
não informar às autoridades
competentes o teor da conversa
que teve com o empresário no
Palácio do Jaburu, no início de
março deste ano.

As solicitações ainda estão
sob análise do presidente da Câ-

mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
a quem cabe decidir se haverá a
instalação de uma comissão es-
pecial para tocar o processo de
impedimento de Temer. A ten-
dência é de que Maia rejeite os
pedidos.

Pauta de votações
Na segunda-feira  (22), Maia

disse que a prioridade da Casa
neste momento é continuar a
agenda de votações, principal-
mente das medidas provisórias
que trancam a pauta e da refor-
ma da Previdência proposta pelo
governo.

Segundo o deputado Ales-
sandro Molon (Rede-RJ), a opo-
sição já elaborou recursos que
devem ser apresentados na Con-
gresso e na Justiça contra a de-
cisão de rejeitar os pedidos de
impeachment.

“Além da obstrução pra mos-
trar ao país que não é normal um
presidente receber um empresá-
rio naquela circunstância e ter
aquele diálogo, nós já esta-
mos com os recursos prepa-
rados contra a decisão de
Rodrigo Maia de engavetar
nossos pedidos de impeach-
ment. Estamos também pre-
parando medidas ao Supre-
mo Tribunal Federal para ga-

rantir que os pedidos de te-
nham andamento”, afirmou Mo-
lon.

O líder da minoria, José Gui-
marães (PT-CE), e o líder do PT,
Carlos Zarattini (SP), admitiram
que a bancada pode discutir as
matérias de interesse popular na
pauta de votações desta semana,
como a MP 763/16, que permi-
te o saque do dinheiro de contas
inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). O
prazo de votação da medida ex-
pira em 1º de junho. A decisão
final da oposição, contudo, será
a obstrução.

“Evidentemente nós temos
preocupação com o Fundo de
Garantia, nós achamos que tem
que ser resolvida a situação, mas
nós sabemos que foi uma medi-
da provisória feita pelo governo,
cabe à base do governo aprovar
essa medida”, disse o deputado
Carlos Zarattini, líder do PT.

Eleições diretas
A única matéria que tem

apoio da oposição neste momen-
to é a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 227/15, que
acaba com a possibilidade de
escolha do presidente interino
pelo Parlamento e prevê a con-
vocação de eleições diretas no

caso de vacância da Presidência
da República, exceto nos seis
últimos meses do mandato. A
PEC está sob análise da Comis-
são de Constituição, Justiça e
Cidadania da Câmara, que tem
reunião prevista para hoje À tar-
de.

“Nós não conseguimos con-
ceber que o Congresso, que tem
tantos problemas e que tem sido
olhado com tanta desconfiança
pela população, possa substituir
o povo na escolha do próximo
presidente da República”, disse
Molon.

O deputado Sílvio Costa
(PTdoB-PE), apesar de ser um
dos vice-líderes da minoria, se
posicionou de forma contrária à
estratégia adotada pelos colegas
de obstruir as votações. Para
Costa, a decisão da minoria é um
“erro” que pode favorecer a ima-
gem da base aliada do governo,
que tem maioria dos votos no
plenário.

“Se eles [base aliada] conse-
guirem votar a pauta com a opo-
sição obstruindo, eles vão con-
seguir vender o que eles não tem,
a chamada governabilidade. Eu
não vou compactuar com este
erro, vou defender que a oposi-
ção vote pelo Brasil”, disse Cos-
ta.   (Agencia Brasil)

Grupo Eletrobras lança plano
de aposentadoria para
4,6 mil funcionários

Cerca de 4,6 mil funcionári-
os da Eletrobras e suas contro-
ladas Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica (Cepel), Com-
panhia de Geração Térmica de
Energia Elétrica (CGTEE),
Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco (Chesf), Eletro-
nuclear, Eletronorte, Eletrosul,
Eletropar e Furnas poderão ade-
rir ao Plano de Aposentadoria
Extraordinária (PAE) lançado
pela holding. O plano é uma das
iniciativas do Plano Diretor de
Negócios e Gestão da estatal

para o período de 2017 a 2021.
Em nota, a Eletrobras infor-

mou que o programa pretende
reduzir custos e “adequar o
corpo de funcionários à nova
realidade do setor elétrico
brasileiro”.

As adesões voluntárias serão
feitas em dois períodos, sendo
que o primeiro termina no dia 30
de junho. O segundo período se
estenderá de 10 a 31 de julho.
Os desligamentos serão feitos
em sete turmas, entre junho e
dezembro deste ano.

Regras
Para aderi r  ao Plano de

Aposentadoria Extraordiná-
ria,  o empregado deve ter
mais de 55 anos de idade e
pelo menos 10 anos de traba-
lho na empresa no momento
do desligamento.

A medida abrange aposenta-
dos pela Previdência oficial, fun-
cionários em condições de apo-
sentadoria pela Previdência ofi-
cial até a data de desligamento,
empregados reintegrados e anis-
tiados à empresa por meio da

Comissão Especial Interminis-
terial (Lei nº 8.878/1994). Nes-
te último caso, a Eletrobras es-
clareceu que não há exigência de
tempo mínimo de empresa, ida-
de mínima ou obrigatoriedade
de ser aposentado ou estar em
vias de se aposentar.

Segundo a estatal, as condi-
ções para adesão ao programa
foram submetidas à aprovação da
Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Esta-
tais e apresentadas às entidades
sindicais. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos 
da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0159599-54.2009.8.26. 
0100(USU.564) O(A)Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 
MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do 
Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de 
São Paulo,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o)(s) herdeiros 
dos titulares de domínio: Piero Roversi, Honorina Zuasnabar 
Roversi e Leonardo Perego;também aos herdeiros dos titula-
res José Gonçalves Carneiro e s/m Judith da Cunha Carneiro 
ou Judit Py da Cunha Carneiro,a saber:José Antonio da Cu-
nha Carneiro e s/m Heloisa Helena Freitas Carneiro, Placídia 
Maria Sayão Carneiro,José Luiz da Cunha Carneiro e Alice 
Contijo Carneiro;aos confrontantes Gercina Silveira da Cruz, 
Maria Aparecida de Assis,réus ausentes,incertos,desconhe-
cidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se 
casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Maria de Fáti-
ma Quitério Santos ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida 
Coronel Manuel Py,nº606, Bairro Vila Amália, Subdistrito Vila 
Nova Cachoeirinha,São Paulo,SP,com área de 230,00m2, 
inscrito no cadastro municipal sob o nº071.399.0149-1, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [23,24] 
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0060470-
08.2011.8.26.0100 (USU. 03) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eduardo Bufarah e s/m Doralice Alves do Nascimento Bufarah ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Engenheiro José Paes Esteves, 
nº 50, Bairro do Imirim, 8º Subdistrito - Santana, São Paulo - SP, com uma área de 249,60m², cadastrado na 
Municipalidade de São Paulo sob o nº 071.438.0043-0 (parte), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0349350-60.2009.8.26.0100-
1171/09.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a).RENATA 
PINTO LIMA ZANETTA,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)+Miguel de Meo,Helio de Moraes,Aristides de Barros,Importadora Ex-
por +Jose Raimundo Lima e Maria Lucia Ferreira Lima,Melino Moraes Santos,réus ausentes,incertos,desço-
nhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Ivanir Borsotte Cruz,Geise Borsotte Cruz, 
Leandro Borsotte Cruz,Gisele Borsotte Cruz,Andréa Loise Ferreira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado Rua Julião Cosme,177,antiga Rua Urbano dos Santos,Vl.Siqueira,São Miguel Paulista SP,alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para,no prazo de 15(quinze) dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias.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.          [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005909-12.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 45ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
à ATELIER BRUNA MEDEIROS LTDA ME, CNPJ 13.995.404/0001-04, na pessoa de seu representante legal, que 
CONFECÇÕES SENHORITA BLACK LTDA ME ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando a 
inexigibilidade do débito referente à NF 012, valor R$ 1.444,00, determinando o cancelamento definitivo do protesto, 
condenando a ré ao pagamento de danos morais em R$ 20.000,00, acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias a fluir do 
prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                      [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022743-
44.2013.8.26.0100 ( USU. 369) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Vitória Valéria Leoni ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado em unidade autônoma, consistente na vaga de garagem de nº 51 do Edifício Joelma 
Regência, situaddo na Rua Domingos de Morais, nº 300, Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP, com área territorial de 
18,79 m2, inscrita no cadastro municipal sob o nº 037.021.0599-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0020615- 22.2011.8.26.0100 
(USU. 439) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) titular de domínio 
Nigro-Herme Sociedade Civil de Imóveis Ltda, Samuel Soares, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Araújo Gomes Filho e s/m Maria de 
Lourdes Oliveira Gomes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Campo Florido, nºs. 133 e 135, no Jardim Paraguassú, 26º Subdistrito da Vila Prudente, São Paulo - SP, com área de 183,84 m², 
contribuinte nº 149.157.0022-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                                            [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0042705- 
53.2013.8.26.0100 (USU. 774) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
José Barbosa e s/m Julieta Giordani, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, 
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Raed El Ali ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Canindé, nº 281 e 283 (antigo nº 37, antes nº 25), 26º Subdistrito - Pari, São Paulo - Capital, 
com área de 300,00m², contribuinte nº 018.073.0008-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo 
de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                                                    [23,24] 

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1125013-61.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central 
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera, na forma da Lei, etc. F az saber a Terceiros Interessados, que Presbitério 
Paulistano da Ipi do Brasil, ajuizou a ação de Procedimento Comum objetivando o Nomear e por Sentença declarar Gilberto Santo s Rodrigues, 
Pastor da Organização, para o cargo de administrador provisório, pelo prazo de 180 dias, tempo es te que deverá gerir a organização, reunir a 
assembléia para eleger a nova diretoria e adequar seu estatuto às normas estabelecidas pela lei nº 10.406/02. Ficam terceiros interessad os 
ci tados por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no  prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  24 e 25/05

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1054166-03.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara 
Cível, do Foro Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a(o) Nilson Mathias de Oliveira CPF/MF. 083.698408-09, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum 
por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento de R$ 38.834,13 (Set/2016) 
referente a colisão em 12/06/2016. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de Maio de 2017.  24 e 25/05

Edital de citação - Prazo de 01 Mês. Processo nº 0008097-23.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a Fenix FM Comercio de Veículos Novos e Usados Ltda. (Fibra Multimarcas - Nome Fantasia), por seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum (obrigação de fazer/ não fazer), por parte de 
Alipio Francisco Santos, objetivando que o veículo Ford Ranger XLT 10X, ano 98/99, azul, Placa CTH35 66, chassi: 
8AFDR10X1WJ065543, Renavam 728485400, deva ser transferido para o nome da Fenix FM Comercio de Veículos 
Novos e Usados Ltda., bem como seus débitos a parti de jan/02, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em caso de seu 
descumprimento, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.033,88, bem como qualquer outro valor oriundo 
deste veículo a parti de jan/02, bem como a devolução deste valor que foi pago pelo autor com juros e correção monetária, 
desde o desembolso e a indenização por dano moral no importe de 20 salários mínimos vigentes, com juros e correção 
monetária. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para que, no prazo de 
15 dias, a fluir após o prazo supra, conteste a ação sob pena de revelia, presumindo-se aceitos pelo réu como verdadeiros 
os fatos articulados pelo autor, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2016. 24 e 25/05

Edital de citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0011032- 13.2011.8.26.0100 - 
249/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Gilberto Souza de Almeida, Maria Aparecida Pereira de 
Souza, 1. Judith Pereira de Souza, 2. Espólio de Adelaide Vasconcellos Motta, pela sucessora Maria  do Carmo Motta, 
Edina Aparecida Motta Silva e José Salviano da Silva, Ednir Maria Cuesta e s/m Mauricio Florencio Cuesta, Edmea 
Catarina Motta, Edison José Motta, Edyneusa Teresinha Motta, Elza Lazara Motta, Elisabeth de Lourdes da Motta, Maria 
do Carmo Motta, Edward Antonio Motta, Maria Esabel Motta, Edgard Geraldo da Motta, Evanilde Aparecida Motta, Valeria 
Rodrigues Cavarzere dos santos e s/m Djulian Cavarzere dos Santos, 3. Sebastião Peixoto Neto e s/m Maria Isabel Motta 
Peixoto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
David Veloso do Carmo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Av 
Aricanduva, 2038, V. Nova Manchester, São Paulo SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em 
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir 
após o prazo de 20 dias. 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.  24 e 25/05
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Autor do atentado de
Manchester é filho de

refugiados líbios
Salman Abedi, identificado pela polícia britânica como autor

do atentado da Manchester Arena que deixou na noite de ontem
22 mortos e 59 feridos, nasceu nessa cidade inglesa e é filho de
um casal de refugiados líbios que fugiram da ditadura de Mua-
mar Al Kaddafi, disseram na terça-feira (23) à Agência Efe fon-
tes de Segurança de Trípoli.

Segundo tais fontes, Abedi, de 22 anos, nasceu em 1994 em
Manchester e é o segundo filho do casal de refugiados líbios
Samia Tabal e Ramadan Abedi.

Antes de se mudar para o sul de Manchester, onde reside há
mais de uma década, o pai de Salman, Ramadan Abedi, que traba-
lhava no setor de segurança, viveu em Londres durante algum
tempo, disseram as fontes líbias.

Identificação
O chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins, afirmou em

um comparecimento perante os meios que as forças de seguran-
ça tentam agora determinar se Abedi atuou sozinho ou contou
com uma rede de colaboradores.

O policial indicou que os restos de Abedi ainda não fo-
ram reconhecidos de forma oficial por um juiz forense, por
isso recusou-se a dar mais detalhes sobre ele nesta etapa da
investigação.

Segundo a rede britânica BBC, Abedi tinha pelo menos dois
irmãos, também britânicos. O núcleo familiar vive em diversos
domicílios no bairro de Fallowfield, ao sul de Manchester, onde
a polícia realizou uma batida, informou o canal público.

Vizinhos do imóvel onde ocorreu a inspeção disseram à BBC
que a família ondeava bandeiras líbias em certas ocasiões.

Ian Hopkins confirmou que ocorreram batidas em dois do-
micílios na área de Manchester e em um deles aconteceu uma
explosão controlada para poder acessar ao local. A detenção de
um jovem de 23 anos no sudoeste de Manchester é até agora a
única prisão relacionada com o ataque, que ocorreu ao término
de um show da norte-americana Ariana Grande.

O chefe da polícia advertiu, além disso, sobre as “especula-
ções” nas redes sociais sobre os nomes das vítimas da explosão.
“Sabemos que isto é inevitável, mas pedimos às pessoas que dei-
xem que a polícia e o juiz forense publiquem os nomes”, afirmou.

Até agora há apenas três vítimas fatais identificadas: uma
menina de 8 anos, Saffie Rose Roussos, uma jovem estudante de
18, Georgina Callander, e um jovem de 26, John Atkinson. (Agen-
cia Brasil)

Macri conclama
executivos da

Odebrecht a colaborar
com a Justiça argentina

O ministro argentino da Justiça, German Garavano, informou
na terça-feira (23), após uma reunião de gabinete com o presi-
dente Mauricio Macri, que o governo “conclamou os diretores
da empresa brasileira Odebrecht para que disponibilizem toda a
informação que tenham dos atos de corrupção que tenham co-
metido na Argentina e a facilitem à Justiça”. As informações são
da agência Télam.

“Há uma ordem muito precisa do presidente Macri de cola-
borar com a Justiça para saber quem são as pessoas que cobra-
ram os 35 milhões de dólares que a própria Odebrecht reconhe-
ceu ter  pago em  nosso país”, disse Garavano.

Ele confirmou o pedido à empresa brasileira para que forne-
ça informação sobre eventuais atos de corrupção cometidos no
país para que a Justiça possa avançar com as investigações. (Agen-
cia Brasil)

A defesa do senador Aécio
Neves (PSDB-MG) recorreu na
terça-feira (23) ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para revo-
gar a decisão que afastou o par-
lamentar das atividades legisla-
tivas. Na semana passada, ao
atender a um pedido cautelar da
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), o ministro do STF
Edson Fachin decidiu afastar
Aécio das funções parlamenta-
res após o senador ter sido gra-
vado em uma conversa com o

empresário Joesley Batista.
No recurso, além de pedir

que Aécio Neves retome o man-
dato, os advogados sustentam que
a investigação não deve permane-
cer com Edson Fachin e que a
decisão do ministro não poderia
ser tomada individualmente, mas
pela Segunda Turma do STF.

“Com todo o respeito, num
cenário tal, é absolutamente te-
merário aplicar a um senador da
República medida dessa gravida-
de e violência, que o retira do

cargo para o qual – insista-se – foi
eleito pelo povo, especialmente
porque, rememoremos, não há
expressa autorização legal e cons-
titucional para medida dessa natu-
reza que, ao fim e ao cabo, revol-
ve princípios básicos de separação
de poderes”, diz a defesa.

De acordo com as investiga-
ções, baseadas nas delações dos
irmãos Joesley e Wesley Batis-
ta, donos da JBS, Aécio recebeu
R$ 2 milhões em propina. Na
semana passada, após Aécio Ne-

ves ser afastado do cargo pelo
ministro, a assessoria do parla-
mentar afirmou que ele está ab-
solutamente tranquilo quanto à
correção de todos os seus atos.
“No que se refere à relação com
o senhor Joesley Batista, ela era
estritamente pessoal, sem qual-
quer envolvimento com o setor
público”. A defesa do senador
informou que sua intenção
era vender a Joesley  um
imóvel para pagar a dívida.
(Agencia Brasil)

Justiça bloqueia R$ 155 milhões de
envolvidos em superfaturamentos no DF

O juiz federal Vallisney de
Souza Oliveira, do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região
(TRF1), autorizou o bloqueio de
bens dos ex-governadores do
Distrito Federal José Roberto
Arruda e Agnelo Queiroz, do ex-
vice-governador na gestão de
Agnelo, Tadeu Filippelli, e de
mais sete pessoas, entre elas o
dono da construtora Via Enge-
nharia, Fernando Márcio Quei-
roz. Além das contas pessoais, a
decisão também afeta os bens e
ativos da construtora, que teve
R$ 100 milhões bloqueados.

Arruda, Agnelo, Filippelli,
Queiroz e mais seis pessoas fo-
ram alvo de dez mandados de
prisão temporária expedidos
pela Justiça Federal, durante a
Operação Panatenaico, um des-
dobramento da Operação Lava
Jato. Todas são investigadas por
supostas irregularidades na con-
tratação de obras públicas como
a reforma do Estádio Mané Gar-
rincha, um dos palcos da Copa
do Mundo de 2014, e suspeitas
de fraudar as licitações relativas
às obras de implementação do
Sistema BRT Sul (obra de mo-
bilidade urbana custeada com
recursos federais do Programa
de Aceleração do Crescimento
- PAC) e os serviços urbanísti-
cos no entorno do Estádio Mané

Garrincha.
Segundo o juiz federal, há

indícios, incluindo o balanço
patrimonial da empresa pública
Terracap, de que só a reconstru-
ção do Mané Garrincha causou
um prejuízo de R$ 1,3 bilhão aos
cofres públicos.

Arruda, Agnelo e Márcio
Queiroz tiveram R$ 10 milhões
bloqueados, cada um. Do patri-
mônio do ex-vice-governador (e
assessor especial do Palácio do
Planalto exonerado logo após ser
preso, na terça-feira) Tadeu Fi-
lippelli, o juiz tornou indisponí-
veis R$ 6 milhões. Também fo-
ram bloqueados mais R$ 19,1
milhões de mais seis investiga-
dos, além dos R$ 100 milhões
da Via Engenharia.

Em sua decisão, o juiz fede-
ral afirma haver inúmeras provas
de que as supostas irregularida-
des cometidas pelo mesmo “gru-
po criminoso” não se limitam às
obras de reconstrução do Está-
dio Mané Garrincha.

De acordo com os laudos da
Polícia Federal, informações do
MPF e depoimentos de três exe-
cutivos da construtora Andrade
Gutierrez que firmaram acordo
de colaboração premiada após a
construtora fechar um acordo de
leniência com o MPF, o ex-go-
vernador Arruda foi quem tra-

mou toda a fraude licitatória, ten-
do “inicialmente liderado a as-
sociação criminosa” e conven-
cido outras construtoras interes-
sadas a não participarem do pro-
cesso licitatório que escolheu a
empresa responsável por refor-
mar o Estádio Mané Garrincha.
Segundo o magistrado, Arruda
agiu de forma a beneficiar as
construtoras Via Engenharia e
AG, em troca de propina.

As investigações apontam
que, após ser preso na Operação
Caixa de Pandora, em 2009, Ar-
ruda deixou de receber parte do
valor da propina acertada com as
empresas participantes do su-
posto esquema criminoso. Só
em 2013, já em liberdade, o ex-
governador teria, segundo o juiz
federal Vallisney de Souza Oli-
veira, voltado a “pressionar” as
construtoras para “receber par-
te do dinheiro” prometido. “Para
tanto, foi auxiliado pelo investi-
gado Sérgio Lúcio Silva de An-
drade como seu representante e
receptor do dinheiro das cons-
trutoras”, aponta o magistrado.

Já Agnelo, segundo os autos
do inquérito, atuou para retirar
qualquer obstáculo legal à con-
tinuidade das obras milionárias
contratadas por seu antecessor,
patrocinando inclusive a aprova-
ção, pela Câmara Legislativa do

Distrito Federal, da mudança das
finalidades legais da Terracap.

“Agnelo, segundo os lenien-
tes e colaboradores, recebeu
milionária propina das constru-
toras, por meio de seu interlo-
cutor mais usual, Jorge Luiz Sa-
lomão, sobretudo para custear
eventos do governo, tendo tam-
bém pedido dinheiro para seu au-
xiliar Francisco Cláudio Montei-
ro, e, ainda segundo as declarações
dos colaboradores, por meio do
advogado Wellington Monteiro,
incorrendo a priori em todos os
delitos listados na tipificação da
representação policial”.

O juiz aponta que o ex-vice-
governador se associou e come-
teu delitos de corrupção e lava-
gem de dinheiro, entre outros a
serem apurados, tendo feito di-
versos pedidos de propina da
Andrade Gutierrez. “Inclusive,
recebeu propina para o seu par-
tido PMDB, entre 2013 e 2014,
e valores ilícitos também da
Construtora Via Engenharia tudo
em função da realização das
obras e na execução do contrato
licitatório em que as duas em-
presas saíram vencedoras e exe-
cutaram a obra hiper faturada
[…] se utilizando de Afrânio
Roberto de Souza Filho, seu
operador e interlocutor com as
construtoras.” (Agencia Brasil)

Odebrecht Óleo e Gás pede
recuperação extrajudicial no TJRJ

A empresa Odebrecht Óleo
e Gás (OOG), do grupo Odebre-
cht, protocolou  na terça-feira
(23) no Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
pedido de recuperação extraju-
dicial. De acordo com comuni-
cado da companhia divulgado na
terça-feira, a medida é resulta-
do de acordo fechado com um
grupo de credores para reestru-
turar a dívida financeira da OOG,
avaliada em cerca de US$ 5 bi-
lhões. O grupo representa mais
de 60% do valor total das dívi-
das reestruturadas.

O acordo prevê a troca dos
títulos de dívida com vencimen-
to em 2021 e 2022 por novos
papéis, com amortizações feitas
trimestralmente, em duas etapas.

A empresa esclareceu que

desde o final de 2015 vinha ne-
gociando com os detentores das
Notas 2021 e das Notas 2022,
depois que a Petrobras cancelou
contratos de afretamento e ope-
ração da sonda ODN Tay IV, que
deveriam vigorar até 2020, final
do prazo contratual.

Como a companhia não con-
seguiu firmar novos contratos de
afretamento e serviços diante da
instabilidade do mercado inter-
nacional de petróleo, com refle-
xos no setor de óleo e gás mun-
dial, as negociações passaram a
envolver também, a partir de
2016, os principais credores
corporativos da Odebrecht Óleo
e Gás.

A empresa assegurou, entre-
tanto, que se encontra em dia
com os pagamentos a funcioná-

rios e fornecedores e que seus
ativos continuam em atividade
regular. “A OOG possui recursos
suficientes para continuar ope-
rando esses ativos e a reorgani-
zação não deve afetar a capaci-
dade da empresa de cumprir os
termos dos contratos de afreta-
mento e de operação firmados
pela companhia”.

Fortalecimento
Segundo a OOG, a reestrutu-

ração da dívida tem por objetivo
ampliar a liquidez da companhia
e, ao mesmo tempo, fortalecer
“sua posição financeira de curto
e longo prazo, com um equacio-
namento de sua estrutura de ca-
pital, de modo que a empresa
possa voltar a crescer, aprovei-
tando as oportunidades a serem

criadas quando da retomada dos
investimentos na indústria de
óleo e gás”.

Se a recuperação extrajudi-
cial for homologada pelo TJRJ,
os termos da reestruturação se
tornarão obrigatórios para os
detentores dos títulos de 2021
e 2022 e também para os credo-
res corporativos. Estes recebe-
rão, em troca de seus atuais pa-
péis, novos títulos participativos
perpétuos tendo, dessa forma,
assegurado direito de participa-
ção em todas as distribuições de
dividendos da OOG.

A eficácia do plano de rees-
truturação da dívida prevê au-
mento do capital social da OOG,
mediante aporte da holding da
ordem de R$ 100
milhões.(Agencia Brasil)
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IRONMAN Florianópolis reunirá
o melhor do esporte no dia 28

IRONMAN Florianópolis 2017

No domingo, dia 28 de maio,
a capital de Santa Catarina se
transformará, mais uma vez, na
capital mundial do triatlo. O
IRONMAN Florianópolis 2017
será o motivo disso, reunindo
mais de 2500 atletas de 42 na-
ções, recorde na história da com-
petição, que completará 17 edi-
ções. O evento terá, mais uma
vez, status de Sul-Americano,
distribuindo pontos no ranking e
150 mil dólares de prêmio para
a Elite, além de 75 vagas para os
triatletas da Faixa Etária para a
final do Mundial IRONMAN no
Havaí. A largada será às 7h, em
frente ao Restaurante Taikô, a mil
metros de distância (pela linha da
praia) da área de chegada, no Clu-
be Doze de Agosto.

A partir desta semana, Jurerê
Internacional começará a viver a
emoções de uma das mais impor-
tantes competições do calendá-
rio esportivo nacional. Afinal,
além da representatividade, o
IRONMAN Florianópolis tem
quase duas décadas de história,
colocando o país no cenário in-
ternacional através de uma prova
reconhecidamente bem organiza-
da e respeitada.

Isso fica evidente com a pre-
sença de feras do circuito entre

a Elite, com destaque para nomes
como o canadense Brent Mc-
Mahon, atual campeão e que bus-
ca o bicampeonato e o catarinen-
se Igor Amorelli, vencedor em
2014; o britânico Tim Don, atleta
olímpico e com três títulos no Bra-
sil - 70.3 Brasília e 70.3 Palmas -,
o paranaense Guilherme Manoc-
chio, campeão no IRONMAN de
Fortaleza e da Dinamarca, o paulis-
ta Reinaldo Colucci, campeão do
70.3 Rio de Janeiro no ano passa-
do e que tem no currículo a meda-
lha de ouro no Pan de Guadalajara
(México), entre outros.

Entre as mulheres também a
disputa promete ser forte. A pro-
va terá as norte-americanas Ha-
ley Chura, campeã no IRON-
MAN Fortaleza em 2014, e Lin-
sey Corbin, com mais de 20 pro-
vas do circuito na carreira, a ca-
nadense Magali Tisseyre, primei-
ra colocada no 70.3 Palmas em
2016, e as brasileiras Ariane
Monticeli, campeã em Floripa em
2015, Mariana Borges, campeã do
70.3 Rio de Janeiro em 2015, e
Carolina Furriela, sempre com
resultados positivos em provas
nacionais e internacionais.

O Clube Doze de Agosto
será o local da área de transição
e chegada, além de receber o pú-
blico com uma série de atrações,
como a EXPO IRONMAN, que
apresenta empresas e produtos
do segmento esportivo e parcei-
ros da prova. A EXPO em Flori-
anópolis, aliás, teve em 2016
uma movimentação diária de 10
mil pessoas, confirmando seu
sucesso. A programação come-
çará na quarta-feira, dia 24, com
a abertura da EXPO e início da
entrega de kits, das 14h às 19h.

O IRONMAN Florianópolis
2017 é uma realização da ABEE
(Associação Brasileira Esporti-
va Social e Cultural Endurance),
com organização da Unlimited
Sports e patrocínio de Mizuno,
Porsche e Omint. O apoio é da
Secretaria de Estado de Turismo,
Esporte e Cultura de Santa Cata-
rina (Fundesporte), Governo do
Estado de Santa Catarina, Prefei-
tura Municipal de Florianópolis
e Fundação Municipal de Espor-
tes (FME/Fpolis), Localiza, Oak-
ley, Gatorade, Aquasphere, Shi-
mano, Net, Outback, Unimed
Florianópolis, Fetrisc, Eu Atleta
e Trisport. Mais informações no
site oficial:
www.ironmanbrasil.com.br
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Beto Carrero World (SC) será palco do
rali de regularidade Suzuki Off-Road A quarta temporada do Cir-

cuito Paulista de Vôlei de
Praia começará neste final de
semana, entre os dias 26 e 28
de maio, na cidade de Guaíra,
na região de Barretos, no in-
terior paulista. A cidade, que
esteve em todas as edições da
competição, receberá as prin-
cipais duplas do estado, com
as partidas programadas para as
quadras do Parque Maracá,
ponto turístico de Guaíra. E a
abertura será em grande esti-
lo, reunindo nada menos que
40 duplas, sendo 24 no mas-
culino e 16 no feminino.

A programação da etapa de
abertura será a seguinte: 26/05
(sexta-feira) - Jogos do Tor-
neio Qualifying e Congresso
Técnico Torneio Principal; 27
e 28/05 (sábado e domingo) -
Torneio Principal, masculino
e feminino (previsão de encer-
ramento às 13h30).

Criado pela Federação
Paulista de Volleyball para for-
talecer o vôlei de praia paulis-
ta, o Circuito ganha força a
cada ano. A expectativa é re-
petir o sucesso das edições
anteriores, apresentando jogos
de alto nível e bastante equilí-
brio na briga pelos títulos de
etapas e no geral.

Após o término das inscri-
ções, a chave masculina terá os
seguintes pré-classificados: 1)
Gustavo/Tiago (880+880),
1760 pontos; 2) Bruno Malta/
Guto Dulinski (640+680),
1320; 3) Manuel Jr./Diego Ri-
cieri (640+560), 1200; 4) Fa-
bio Toro/Georges (680+480),
1160; 5) Júlio César/Rodrigão
(880+230), 1110; 6) Moacyr/
Luiz Justo (500+500), 1000;
7) Gerson Lilo/Isac
(480+480), 960; e 8) Matheus
Brito/Ale Leite (480+440),
920. O convite (Wild Card) foi
dado à dupla Carlão/Xuxo

IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia:

Guaíra terá 40 duplas
no final de semana

Torneio masculino terá qualicatório na sexta-feira, no
Parque Maracá

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia
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(740+100), 840.
Outras 15 duplas partici-

parão do Torneio de Qualifi-
cação na sexta-feira brigando
por mais sete vagas na Chave
Principal. A programação pre-
vê o início dos jogos do Qua-
li para as 13h. Os destaques
são as duplas Piraju/Rafael
(320+220), com 540 pontos,
João/Valério (120+400), com
520, e Thiago Gean/ Guilher-
me Elies (460+40), com 500.

Feminino
O torneio feminino terá 16

duplas, o que descarta a reali-
zação do Quali. Com isso, as
duplas começarão direto na
Chave Principal a partir de sá-
bado. A relação de inscritas de
acordo com o ranking de en-
trada é a seguinte: 1) Lucilia/
Shirlei (800+800), 1600 pon-
tos; 2) Kawane/Miriam
(800+700), 1500; 3) Marli/
Ana Teixeira (560+720),
1280; 4) Mimi/Lessiana
(400+720), 1120; 5) Camila-
R o d r i g u e s / A m a n d a
(540+360), 900; 6) Val/Eve-
lyn (720+140), 860; 7)Débo-
ra/Ariele (680+180), 860; 8)
Samantha/Bia (500+300),
800; 9) Camila Paixão/Welly
(420+320), 740; 10) Jessica
Borges/Gaby (520+100),
620; 11) Vitória/Cléo
(520+80), 600; 12) Kedma/
Mari (320+0), 320; 13) Lívia/
Raffaela (50+0), 50; 14) Ja-
queline/ Jessica Tozine (0+0),
0; 15) Franciele Alves/Letie-
ri (0+0), 0; e 16) Carol/Pame-
la (0+0), 0.

O IV Circuito Paulista de
Vôlei de Praia tem organiza-
ção e realização da Federação
Paulista de Volleyball, com
apoio, na etapa de abertura, da
prefeitura de Guaíra. Mais in-
formações no site oficial,
www.fpv.com.br

Belas paisagens durante o percurso

Uma mistura inusitada com
a certeza de muita diversão. No
dia 3 de junho, o Beto Carrero
World, maior parque temático
da América Latina, recebe a ter-
ceira etapa do rali de regulari-
dade Suzuki Off-Road, que re-
úne famílias e amigos para uma

aventura em meio à natureza e
muito 4x4.

Assista e conheça: https://
youtu.be/lKNwdHIX4iY

“Quando fazemos o rali,
queremos não só proporcionar
uma experiência off-road para
nossos clientes, mas também a

oportunidade de aproveitar um
fim de semana divertido com
toda a família. Nesta etapa, além
das belas trilhas de Santa Cata-
rina, onde a prova será realiza-
da, todos poderão se divertir nas
atrações do parque”, garante
Fernando Julianelli, diretor de
marketing da Suzuki Veículos.

Depois de passar por Itupe-
va (SP) e Pirenópolis (GO), as
duplas irão se aventurar por tri-
lhas e estradas da região lito-
rânea de Penha (SC) com sua
incrível beleza.

“Eu adoro o mundo off-road
e sou apaixonada pelo meu Ji-
mny. O legal dos eventos da Su-
zuki é que dá para aproveitar a
cidade e o turismo. É perfeito:
juntar a cultura, conhecer o car-
ro e fazer amizades”, explica a
participante Eliene dos Anjos.

Para fazer a prova, não é ne-
cessária nenhuma experiência,

nem preparação extra nos veí-
culos. As inscrições estão aber-
tas e podem ser feitas pelo site
www.suzukiveiculos.com.br.
Não há taxa de inscrição e cada
carro faz a doação de uma ces-
ta básica, que é destinada à en-
tidades assistenciais do muní-
cipio. Podem competir veícu-
los 4x4 das linhas Grand Vita-
ra, Vitara, Jimny, Samurai e Si-
dekick.

Acompanhe as novidades
através das redes sociais: Facebook
(www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram (www.instagram.com/su-
zukibr), Twitter (www.twitter.com/
suzukiveiculos) e YouTube
(www.youtube.com/suzukiveicu-
los).

O Suzuki Off-Road tem pa-
trocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Au-
toport Vix, Miolo e Made in
Silk.
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Bicampeã olímpica do martelo é
atração do GP Brasil Caixa de Atletismo

A prova feminina do lança-
mento do martelo será uma das
atrações do Grande Prêmio
Brasil Caixa de Atletismo, a ser
disputado no próximo dia 3 de
junho, na Arena Caixa, em São
Bernardo do Campo, na Gran-
de São Paulo, com entrada li-
vre para o público.

A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) confir-
mou na segunda-feira (22) a
participação de dois grandes
destaques da competição: a po-
lonesa Anita Wlodarczyk, bi-
campeã olímpica em Londres
2012 e no Rio 2016, e líder do
Ranking Mundial da IAAF de
2017, e a norte-americana
Gwen Berry, dona da segunda
melhor marca do mundo este
ano, que venceu no domingo
(21) o Golden Grand Prix Ka-
wasaki, no Japão.

Anita Wlodarczyk, nascida
no dia 8 de agosto de 1985, é

ainda bicampeã mundial em Pe-
quim 2015 e Berlim 2009, en-
tre muitas outras conquistas.

Ela é, por exemplo, a mais
vitoriosa atleta da prova e tem
10 das 10 melhores marcas de
toda a história. Na Olimpíada do
Rio, havia quebrado o recorde
mundial, com 82,29 m para ga-
rantir o ouro, mas pouco depois,
no dia 28 de agosto, melhorou a
marca em Varsóvia, capital da
Polônia, para 82,98 m.

Este ano, Anita marcou
79,73 m no dia 6 de maio, em
Doha, no Catar, na etapa local
da Liga Diamante e assim tem
a melhor marca do mundo na
temporada.

Já Gwen Berry, nascida a 29
de junho de 1989, que disputou
a Olimpíada do Rio, no Enge-
nhão, obteve a 6 de maio últi-
mo, em Oxford, no Mississip-
pi (Estados Unidos), o seu re-
corde pessoal, ao lançar o mar-

telo a 76,77 m. A marca lhe ga-
rante a segunda colocação no
Ranking da IAAF. Neste domin-
go, venceu em Kawasaki, com
74,13m, demonstrando a boa
fase.

A melhor brasileira da prova
é a catarinense Mariana Grasie-
lly Marcelino (B3 Atletismo),
que este ano quebrou duas vezes
o recorde nacional do martelo.
A primeira vez no dia 30 de mar-
ço, em Buenos Aires, na Argen-
tina, com 65,75 m, e depois no
dia 6 de maio, em Zagreb, na
Croácia, com 66,64 m.

Uma curiosidade. Anita,
Gwen e Mariana conseguiram
as melhores marcas de 2017 no
dia 6 de maio em eventos to-
talmente diferentes.

As outras brasileiras con-
firmadas são Anna Paula Maga-
lhães Pereira (Pinheiros),
Mveh Viviane Jeane de Dieu
Gracielle (Rezende Unimep) e

Carla Michel (B3 Atletismo).
“É uma grande alegria o GP

Brasil contar com a participa-
ção de grandes nomes do nos-
so esporte e servir de referên-
cia para os nossos atletas”, co-
mentou José Antonio Martins
Fernandes, o Toninho, presi-
dente da Confederação Brasi-
leira de Atletismo (CBAt). “E a
entrada para público é absolu-
tamente livre”, frisou.

O GP Brasil faz parte do
IAAF World Challenge, é orga-
nizado pela CBAt, com patro-
cínio da CAIXA e apoio da Pre-
feitura de São Bernardo do
Campo. Disputado desde 1985,
o GP Brasil já teve como sede,
além de São Bernardo, também
São Paulo, Rio de Janeiro e Be-
lém. Mais informações no hot
site do evento pelo endereço:
http://www.cbat.org.br/compe-
t i c o e s / g p _ b r a s i l / 2 0 1 7 /
default.asp

A CORRIDA PERFEITA 
PARA QUEM JÁ VIVE 
NA CORRERIA.

SALVADOR_14.05

SÃO PAULO_04.06

RIO DE JANEIRO_30.07

BUENOS AIRES_20.08

BRASÍLIA_29.10

LIMA_05.11 

BELO HORIZONTE_EM BREVE

SANTIAGO_EM BREVE ASICSGOLDENRUN.COM.BR 
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