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Ministro do STF autoriza depoimento
de Michel Temer à PF por escrito

Osmar Serraglio recusa Ministério da
Transparência e retorna à Câmara
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Meirelles diz que não vê chances
de reversão da política econômica

Governadores tentam unificar
posição sobre projeto que

regulariza incentivos

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 31 de maio de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,26
Venda:       3,26

Turismo
Compra:   3,24
Venda:       3,44

Compra:   3,64
Venda:       3,64

Compra: 117,80
Venda:     154,10

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

16º C

Quarta: Céu nu-
blado com possi-
bilidade de garoa
de dia e à noite.

Previsão do Tempo

A edição 2017 do Challen-
ge Internacional São Paulo 3x3
começa neste final de semana,
sábado e domingo (dias 3 e 4
de junho), com a realização da
etapa classificatória da compe-
tição, no Parque da Juventude
Citttà Di Marostica, em São

São Bernardo do Campo
recebe etapa classificatória
do Challenge Internacional

São Paulo 3×3
Bernardo do Campo.

O Challenge Internacio-
nal de Basquete 3×3 é um even-
to chancelado pela FIBA (Fede-
ração Internacional de Basque-
te) e organizado pela ANB 3x3
(Associação Nacional de Bas-
quete 3×3).               Página 8

Suzuki terá rali de
regularidade neste sábado

no Beto Carrero World
Neste sábado, dia 03 de

junho, o parque Beto Carre-
ro World, em Penha (SC),
abre as portas para receber o
rali de regularidade Suzuki
Off-Road. As inscrições es-
tão abertas e devem ser fei-
tas pelo site
www.suzukiveiculos.com.br.
Assista e conheça: https://
youtu.be/lKNwdHIX4iY. A
competição reúne amigos e
famílias para um dia diverti-
do com muito off-road, pas-
sando por belas paisagens de
todo o Brasil.             Página 8
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Muitos desafios pelo caminho

Reinaldo Colucci atinge
objetivo e é top 5 do

Ironman Florianópolis

Técnico da Shimano realiza atendimento durante o Ironman

O triatleta Reinaldo Colucci
(SESC/Scott) atingiu seu objeti-
vo no Ironman Florianópolis, ao
garantir a quarta colocação da
17ª edição da prova internacio-
nal de triathlon, que pelo tercei-
ro ano consecutivo teve o servi-
ço de Suporte Neutro da Shima-
no, com mais de 800 atendimen-
tos realizados. No Desafio Blu-
menau de MTB, Ricardo Pscheidt

(Trek/Shimano) conquistou o
título da competição catarinen-
se, enquanto no Campeonato
Estadual de Ciclismo de Pista
do Rio de Janeiro os atletas da
Adi Indaiatuba/HTPro Nutriti-
on/Shimano, Armando Camar-
go e Gideoni Monteiro, subi-
ram no pódio, com o segundo
e o quarto lugares, respectiva-
mente.                          Página 8
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Fittipaldi e Barbosa buscam
primeira vitória na temporada

nas ruas de Detroit
Quatro etapas, três pódios

(dois segundos lugares e um ter-
ceiro) e a vice-liderança da tem-
porada 2017, mas a dupla Chris-
tian Fittipaldi e João Barbosa,
da equipe Action Express Ra-
cing, quer mais e espera voltar
ao topo do pódio neste sábado
(03) na disputa nas ruas de Bel-
le Isle, em Detroit (EUA). A
quinta prova do IMSA Weather-
Tech Sportscar Championship
de 2017 acontece num traçado
que tem sido favorável aos pi-
lotos do #5 Mustang Sampling
Cadillac DPi-V.R.           Página 8
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Christian Fittipaldi e João Barbosa têm bom retrospecto
em Detroit

Conselho valida
vitória de

Hassan Rohani,
que tomará

posse em agosto
no Irã

O Conselho de Guardiães do
Irã confirmou na terça-feira (30)
a validade dos resultados do plei-
to presidencial deste mês no
país, que reelegeu Hassan Roha-
ni para seu segundo mandato,
cuja cerimônia de posse deve
ocorrer em 6 de agosto, ao tér-
mino de sua primeira gestão. A
informação é da agência EFE.

A decisão foi tomada de-
pois que o órgão responsável
por supervisionar as eleições
analisou as denúncias de irre-
gularidades apresentadas por
alguns candidatos, segundo a
imprensa estatal. Rohani foi
reeleito com 57% dos votos,
contra 38% do segundo colo-
cado, o clérigo conservador
Ebrahim Raisi.           Página 3

Ariana Grande
fará show

beneficente em
Manchester no

próximo
domingo

A cantora americana Aria-
na Grande participará, no pró-
ximo domingo (3), de uma
apresentação beneficente no
Estádio Old Trafford , em Man-
chester, Reino Unido, para arre-
cadar fundos para as vítimas do
atentado terrorista ocorrido no
último dia 23 naquela cidade, ao
final do seu show.A artista ame-
ricana, que após ataque suspen-
deu a turnê “Dangerous Wo-
man”, tinha prometido retornar
a Manchester. A informação é da
agência EFE.               Página 3
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O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg,
coordena os trabalhos do Fórum Permanente de Governadores

Governadores de 16 estados
se reuniram  na terça-feira
(30), em Brasília, para discutir

a unificação de posição em pro-
jetos de interesse dos estados
na Câmara dos Deputados e no

Senado, entre eles, o projeto de
lei que trata da convalidação
dos incentivos fiscais. A crise
política e a busca de financia-
mento para projetos também
foram temas do Fórum Perma-
nente de Governadores, ocor-
rido na residência oficial do
governador do Distrito Federal,
Rodrigo Rollemberg.

O projeto de lei comple-
mentar (PLP) 54/2015 que re-
gulariza os incentivos fiscais
havia sido incluído na pauta da
Câmara de terça-feira (30). Ele
trata da convalidação dos bene-
fícios a empresas já concedi-
dos pelos estados e estipula
normas para o fim desses in-
centivos. A proposta foi apro-
vada em abril de 2015 pelo Se-
nado, mas está parada na Câma-
ra dos Deputados.        Página 4

O ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, disse  na
terça-feira (30) que não vê
chances de reversão da políti-
ca econômica implementada
pelo governo atual. “Não ve-
mos hoje, no país, condições
ou pessoas que estejam propon-
do uma reversão destas medi-
das [reformas e reequilíbrio
econômico]. Não vejo uma
iminência de que vamos voltar
à matriz econômica que trou-
xe o Brasil a esta crise”, afir-
mou, ao participar do Fórum
de Investimentos Brasil 2017
na capital paulista.

O ministro disse que não
trabalha com a possibilidade de
uma eventual saída de Michel
Temer da Presidência da Re-
pública. “A minha hipótese de
trabalho é que não vai haver
mudança no comando da Pre-
sidência. O Temer deve con-
cluir seu mandato até 2018”,
afirmou.

Segundo o ministro, não foi
criado um plano para enfrentar
turbulência na economia diante
do julgamento de cassação da
chapa Dilma-Temer, na próxi-
ma semana, no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).  Página 3
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Situação política do país
eleva Indicador de Incerteza

da Economia, diz FGV

Estado e Município integram
regulação de leitos para
dependentes químicos

Fizemos muito em pouco
tempo, diz Temer a

investidores em São Paulo
O presidente Michel Temer, em

discurso para uma plateia de investi-
dores internacionais, disse que o seu
governo fez “muito em pouco tem-
po” e garantiu que os estrangeiros
encontram no país “uma economia
que se recupera e que se moderniza”.
O presidente participou  na terça-fei-

ra (30) do Fórum de Investimentos
Brasil 2017, na capital paulista.

Temer disse que os investido-
res encontram no país um gover-
no determinado em completar as
reformas “que estão transforman-
do o país e abrindo novas oportu-
nidades para todos”.     Página 4



Prefeitura lança plataforma digital
para auxiliar novos empreendedores

Página 2 São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 31 de maio de 2017

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A 

Somando a escola religiosa mundial da igreja protestante Ba-
tista e o ‘amassar do barro que um dia foi usado pra moldar Adão’,
fizeram do ex- assessor especial de Antonio Carlos Rodrigues
(ex-vereador. ... 

P A U L I S T A N A 

... ex senador , ex-ministro / Transportes e hoje
presidente nacional do PR) - Isac Felix - um dos mais preparados
vereadores enquanto grande conhecedor de como as coisas
rolam nas Prefeituras Regionais.   

P R E F E I T U R A 

Era tudo o que o prefeito paulistano Doria precisava pra cada
vez que alguém abrir a boca sobre traficantes e consumidores de
drogas - agora nas ‘cracolândias’ - jogar pra cima da legislação
federal ...

P A U L I S T A N A 

... e da Justiça de São Paulo a impossibilidade de fazer da Pau-
liceia Desvairada modelo pro Brasil. Se for candidato à Presi-
dência, a mudança desta legislação será uma das suas principais
prioridades.  

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

Ex-vereador paulistano (7 mandatos) e pai do vereador Geor-
ge Hato (PMDB), o deputado Jooji Hato (PMDB) - que é médi-
co - recupera-se bem de um AVC. Aos 74 de idade, tem a
solidariedade dos 93 colegas. 

G O V E R N O  ( S P )   

Nem o maior cabo eleitoral da história de Alckmin faria o
‘trabalho’ que fez um desembargador do Tribunal de Justiça de
São Paulo, impedindo que a prefeitura de Doria começasse a aca-
bar com ‘cracolândia’. 

   
C O N G R E S S O 

Ex-deputado federal, ex-prefeito paulistano, ex-governador
(SP), ex-candidato Presidencial (PSDB) e ex-ministro de
FHC (PSDB) e Temer (PMDB), José Serra tá com a saúde, in-
clusive espiritual, bem fragilizada.   

P R E S I D Ê N C I A 

Seres ‘invisíveis’, que andam entre nós como se humanos fos-
sem, aumentaram suas ‘visitas’ ao que é a área energética do Ja-
buru, residência de Temer (PMDB). Nem estudiosos sabem se
são anjos ou demônios. 

J U S T I Ç A S

Qual o crime de membros (Ministérios Públicos), magistra-
dos (Judiciários) e OABs serem militantes do que resta das filo-
sofias e ideologias político-partidárias, se buscarem a justiça no
acusar, no julgar e no advogar ?

P A R T I D O S 

PP (ex-ARENA): o ex-prefeito paulistano (1 vez indireto),
ex-governador (SP - indireto), ex-líder paulista e atual deputado
federal (SP) Paulo Maluf, condenado no Supremo, nunca mudou
de sigla. Tá com 85 de idade.      

H I S T Ó R I A S 

Qual o crime de donos ou sócios de meios e
veículos (comunicação) assumirem (editorial) militância a favor
deste e não daquele grupo político, desta e não daquela ideia (ide-
al), se mantiverem a essência jornalística ?  

E D I T O R    

Desde 1992, esta coluna diária é publicada pelo jornalista
Cesar Neto. Ela foi se tornando referência na política e uma via
das liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos
Cronistas de Política de São Paulo.

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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Seguindo a meta da nova ges-
tão de transformar São Paulo em
“cidade amiga do empreende-
dor”, a Prefeitura de São Paulo
lançou nesta terça-feira (30) a
plataforma digital “Criado em
Sampa On-line”, direcionada a
novos empreendedores. A inici-
ativa é uma ação da Secretaria
Municipal do Trabalho e Empre-
endedorismo (SMTE), por meio
da Agência São Paulo de Desen-
volvimento (Adesampa).

A ferramenta será disponibi-
lizada a todos que buscam supor-
te para empreender, principal-
mente no segmento da economia
criativa. O projeto faz parte das
ações do programa Empreenda
Fácil e também é um desdobra-
mento dos cursos presenciais do
Criado em Sampa, que já capa-
citaram mais de 500 pessoas em
diversas regiões da cidade de São

Paulo neste ano.
Desenvolvida em parceria

com o Conselho Britânico do
Brasil, que elaborou os materi-
ais didáticos dos cursos presen-
ciais, a plataforma é inédita no
Brasil e conta com áreas exclu-
sivas para os que já tiveram con-
tato com a temática, mas tam-
bém oferece conteúdo aberto
para quem deseja dar os primei-
ros passos na atividade. Os em-
preendedores certificados terão
acesso a mentoria, capacitação
profissional, parcerias, acesso a
financiamentos e investidores
anjos, laboratórios e incubação
de empresas, que possibilitem
criar sua empresa.

O secretário municipal de
Trabalho e Empreendedorismo,
Eliseu Gabriel, explica que a ini-
ciativa vem ao encontro dessa
gestão, que é a de fomentar o

empreendedorismo, principal-
mente o desenvolvimento local,
gerando emprego e renda de for-
ma descentralizada. “Estamos
dando mais um passo para tornar
São Paulo a cidade amiga do em-
preendedor”, justifica. Ele ainda
explica que, em cada Prefeitura
Regional, os agentes de desenvol-
vimento local da Adesampa tam-
bém estão treinados para dar todo
o suporte para o atendimento a
esses futuros empreendedores,
inclusive para orientá-los na aber-
tura do negócio.

Para o presidente da Ade-
sampa, José Alexandre Sanches,
a plataforma atua como uma ex-
tensão para os empreendedores
que passaram pela formação e
necessitam desenvolver seus
projetos. “É uma forma de dar
continuidade e oferecer alterna-
tivas para a concretização dos

negócios. Por outro lado, quem
não teve oportunidade de parti-
cipar dos cursos terá acesso a um
conteúdo que o encoraje a tirar
as ideias do papel e transformá-
las em empreendimentos sus-
tentáveis”, destaca Sanches.

Também será possível aces-
sar todo o material pedagógico
e didático dos módulos Adesam-
pa/Nesta e Adesampa/The Stu-
dio, metodologias também bri-
tânicas que permitem ao empre-
endedor planejar o negócio e
descobrir suas potencialidades,
além de alavancar os já formali-
zados. A plataforma foi elabora-
da com linguagem acessível,
permite downloads, é compatí-
vel com dispositivos móveis e
vai funcionar em ambientes de
baixa conectividade, com áreas
que podem ser visualizadas sem
a necessidade de fazer login.

Estado e Município integram regulação
de leitos para dependentes químicos
A Prefeitura e o Governo do

Estado decidiram, durante uma reu-
nião realizada nesta terça-feira
(30), integrar a regulação de leitos
para internação psiquiátrica de de-
pendentes químicos. Com isso, os
leitos de estado e município esta-
rão disponíveis conjuntamente para
atendimento dos pacientes da Nova
Luz. Participaram do encontro re-
presentantes dos projetos Reden-
ção e Recomeço.

Como parte das iniciativas, a
cidade de São Paulo criou 270

leitos para desintoxicação, que
se somarão às 3 mil vagas do
Estado. Os leitos serão disponi-
bilizados nos hospitais Mãe de
Deus, Cantareira e São João, que
tiveram o convênio com a Pre-
feitura retomado. Com eles, o
município poderá integrar os
serviços já existentes de atendi-
mento aos dependentes.

Pacientes em surtos psicó-
ticos passarão por avaliações das
equipes multidisciplinares. Se-
rão feitos ajustes nos protoco-

los de atendimento para que cada
situação receba o tratamento
mais adequado, sempre de for-
ma clara, objetiva e dentro da lei.

A ideia deste trabalho é fa-
zer com que os tratamentos te-
nham começo, meio e fim, com
toda reabilitação necessária dos
dependentes químicos. Para ga-
rantir a autonomia dos pacientes,
serão disponibilizadas, por meio
do programa Trabalho Novo, va-
gas de emprego a esta população.

Este foi o primeiro encon-

tro do Comitê de Coordenação
Conjunta do Redenção e do Re-
começo, criado com o objetivo
de integrar as atividades muni-
cipais e estaduais, além de apri-
morar as ações desenvolvidas
para o tratamento de dependen-
tes químicos pelos programas.
Participam dele os secretários
David Uip (estadual de Saúde),
Wilson Pollara (municipal de
Saúde), além de psiquiatras e
especialistas de diferentes áre-
as assistenciais e de saúde.

Dia do Desafio promete
movimentar os paulistanos

Nesta quarta-feira (31), a ci-
dade de São Paulo, através da
Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer,  participará do Dia
do Desafio (World Challenge
Day), competindo com a capital
do Rio Grande do Sul, Porto Ale-
gre, pelo maior percentual de
pessoas praticando qualquer tipo
de atividade física nesta data.

O Dia do Desafio é uma cam-
panha global e tem a finalidade
de despertar o interesse pela
prática de esportes e atividade
física, por meio de uma compe-
tição amigável entre cidades,
pessoas e instituições. A ação
foi criada em 1983 no Canadá
e ocorre sempre na última
quarta-feira de maio, justamen-
te para inspirar as pessoas a in-
serir o exercício físico na sua
rotina, mesmo num dia corri-
do de semana.

A iniciativa é coordenada na
América Latina pelo SESC e
conta com o apoio da Unesco e
da International Sport and Cul-
ture Association (ISCA). As pre-
feituras de cada cidade se envol-
vem diretamente na realização

do evento, através das secretari-
as de Esportes, Saúde e de Edu-
cação.

“Toda Possibilidade de divul-
gar a importância da prática de
atividade física é um grande
evento para o desafio de cum-
prirmos nossa meta de aumen-
tar em 10% a taxa de atividade
física na cidade de São Paulo”,
diz o secretário de Esportes e
Lazer, Jorge Damião.

Desafio Online 
Há também um desafio onli-

ne, em que as pessoas chamam os
amigos a postar fotos e vídeos nas
redes sociais no dia 31, provan-
do que fazem exercícios mesmo
nos dias de semana. As hashtags
são #SampaAtiva e #DiaDoDesa-
fio2017. Ao fim do dia, cada pos-
tagem conta um ponto para a ci-
dade em que foi realizada.

Atividades SampaAtiva 
Desta vez, o evento promete

agitar a Avenida Paulista: a Se-
cretaria Municipal de Esportes
e Lazer, em conjunto com aca-
demias de ginástica e marcas li-

gadas ao esporte, está promo-
vendo várias atividades abertas à
população. Uma aula aberta no
vão livre do Masp, suporte a ci-
clistas com oficinas de bikes nas
duas pontas da Avenida Paulista
e zumba na frente do Shopping
Center 3.

Por todas as regiões da ci-
dade, os clubes municipais ofe-
recerão atividades gratuitas. E
grupos de ciclistas marcarão pre-
sença ao longo do dia pelas ci-
clovias da cidade. Academias
privadas e estúdios de ioga e pi-
lates funcionarão no esquema
catraca-aberta nesta data, bus-
cando o aumento da atividade fí-
sica e redução do sedentarismo.
Algumas empresas estão incen-
tivando os funcionários a incluir
atividades físicas na rotina de um
dia de trabalho, ir trabalhar de
bicicleta, ou ainda trocar os ele-
vadores pelas escadas.

www.diadodesafio.org.br
https://www.facebook.com/

Secretariadeesportesoficial

Atividades
Avenida Paulista:

Praça Oswaldo Cruz e Praça
do Ciclista: das 10h às 19h. Ofi-
cina de bicicletas (Shimano)

Masp: das 10h às 19h: Aulas
da Bodytech de ioga e dança
(BodyTech)

Masp: das 10h às 19h: de-
monstrações e desafios : desa-
fio de cestas, chute a gol, bad-
minton, tênis de Mesa, Mini tê-
nis, boxe (Decathlon)

Shopping Center 3: das 12
às 14h: Aulão de Zumba na
Paulista

Parque das Bicicletas:
12h: Programação de ginás-

tica laboral
12h: treino com o Ultrama-

ratonista Carlos Dias e o Secre-
tário de Esportes Jorge Damião.

Por toda a cidade:
Todos os clubes da prefei-

tura terão programação espe-
cial  para o Dia do
D e s a f i o :  h t t p s : / /
www.google .com/maps /d /
edit?mid=1 o2BgZNmsoh1Kl
ORGBQI2MZZ6lKE&ll=-
23.458314137469777%2C-
46.794877581982405&z=12

Prefeitura recebe doação
 de itens de higiene para

banheiros públicos e CTA
A Prefeitura de São Paulo

recebeu nesta terça-feira (30) a
doação de itens de higiene da
empresa Santher para o abaste-
cimento de dois banheiros públi-
cos móveis e também para o Cen-
tro Temporário de Atendimento
(CTA) do Brás, equipamento vol-
tado ao atendimento de pessoas
em situação de rua. A expectativa
é que a doação envolva cerca de
R$ 130 mil ao ano. 

“Nós tínhamos uma necessi-
dade específica na área de as-
sistência social, que é o forne-
cimento de toalhas de mão,
papel higiênico, sabonete lí-
quido, entre outros, que agora
deixam de representar despe-
sa, pois serão fornecidos sem
contrapartida pela Santher.

Com isso vamos melhorar a
qualidade do atendimento às
pessoas em situação de rua”,
disse o prefeito João Doria.  

A Santher irá se responsabi-
lizar pelo fornecimento de pa-
pel higiênico folha dupla, toalha
de papel, sabonete líquido, pro-
tetores de assento, além dos res-
pectivos depósitos, durante 12
meses, atendendo cerca de
2.230 pessoas/mês em cada uni-
dade de banheiro móvel – um
deles é o que percorre as feiras
livres da cidade e o outro, com
acessibilidade, está em fase fi-
nal de construção.   

No CTA Brás, a empresa irá
suprir por 3 meses a demanda de
papel higiênico. O prefeito João
Doria ressalta a importância para

a capital de parcerias com as
empresas e se coloca à disposi-
ção de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.

Segundo o presidente da San-
ther, Ruy Haidar Filho, o apoio
a iniciativas que contribuam para
a melhoria da qualidade de vida
dos brasileiros faz parte do com-
promisso da empresa com seus
consumidores. “Nosso propósi-
to é oferecer soluções de cui-
dados pessoais, que melhorem a
vida das pessoas, para a valori-
zação da sociedade em que es-
tamos inseridos. Por isso, sem-
pre buscamos participar de pro-
jetos que colaborem para a me-
lhoria da qualidade de vida da
população. A parceria com a Pre-

feitura da Cidade de São Paulo é
mais uma excelente oportunida-
de para retribuirmos o carinho
da cidade conosco”, afirmou.

Sobre a Santher
Fundada há 78 anos, a San-

ther é uma empresa 100% bra-
sileira que está posicionada en-
tre as quinze maiores empresas
produtoras de papéis descartá-
veis no mundo em capacidade de
produção. O volume produzido,
nas suas unidades, é de 200 mil
toneladas por ano, sendo 155 mil
de papéis descartáveis e 45 mil
de papéis para uso industrial.
Fazem parte da empresa as mar-
cas de higiene e cuidados pes-
soais Personal, Sym, Kiss, Snob
e Santepel.
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Conselho valida vitória de
Hassan Rohani, que tomará

posse em agosto no Irã
O Conselho de Guardiães do Irã confirmou na terça-feira (30)

a validade dos resultados do pleito presidencial deste mês no
país, que reelegeu Hassan Rohani para seu segundo mandato, cuja
cerimônia de posse deve ocorrer em 6 de agosto, ao término de
sua primeira gestão. A informação é da agência EFE.

A decisão foi tomada depois que o órgão responsável por su-
pervisionar as eleições analisou as denúncias de irregularidades
apresentadas por alguns candidatos, segundo a imprensa estatal.
Rohani foi reeleito com 57% dos votos, contra 38% do segundo
colocado, o clérigo conservador Ebrahim Raisi.

Derrotado nas urnas, Raisi denunciou irregularidades no pro-
cesso eleitoral, como a de que escritórios do governo teriam
sido usados pela campanha de Rohani e a de que em vários distri-
tos nos quais ele era favorito as cédulas chegaram com horas de
atraso.

Diante destas críticas, o Ministério do Interior defendeu a
lisura das eleições, afirmando que aconteceram de forma “total-
mente legal e limpa”.

O deputado Ahmad Amirabadi explicou à imprensa que a ceri-
mônia de posse de Rohani será realizada quatro ou cinco dias
após a sua ratificação por parte do líder supremo, Ali Khamenei.
Após a posse, o presidente terá duas semanas para apresentar a
composição do novo governo ao Parlamento iraniano. (Agencia
Brasil)

Ariana Grande fará show
beneficente em Manchester

no próximo domingo
A cantora americana Ariana Grande participará, no próximo

domingo (3), de uma apresentação beneficente no Estádio Old
Trafford , em Manchester, Reino Unido, para arrecadar fundos
para as vítimas do atentado terrorista ocorrido no último dia 23
naquela cidade, ao final do seu show.A artista americana, que após
ataque suspendeu a turnê “Dangerous Woman”, tinha prometido
retornar a Manchester. A informação é da agência EFE.

A artista tinha acabado de encerrar seu espetáculo no Man-
chester Arena - com capacidade para 22 mil pessoas - quando o
terrorista suicida Salman Abedi, de 22 anos, detonou um explo-
sivo caseiro, matando 22 pessoas e ferindo 64, muitas delas
menores de idade.

Os organizadores do evento anunciaram na terça-feira (30)
que cantora se apresentará junto com os músicos Justin Bieber,
Kathy Perry, Miley Cyrus e Coldplay. O local tem capacidade
para 50 mil pessoas e a previsão é de que o show seja transmitido
ao vivo pela rede BBC.

O valor arrecadado irá para o fundo de emergência “We Love
Manchester”, que apoia os afetados pela tragédia. Quem estava
na Manchester Arena no dia do crime receberá gratuitamente o
convite. (Agencia Brasil)

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse  na terça-
feira (30) que não vê chances de
reversão da política econômica
implementada pelo governo atu-
al. “Não vemos hoje, no país,
condições ou pessoas que este-
jam propondo uma reversão des-
tas medidas [reformas e reequi-
líbrio econômico]. Não vejo
uma iminência de que vamos
voltar à matriz econômica que
trouxe o Brasil a esta crise”,
afirmou, ao participar do Fórum
de Investimentos Brasil 2017 na

capital paulista.
O ministro disse que não tra-

balha com a possibilidade de
uma eventual saída de Michel
Temer da Presidência da Repú-
blica. “A minha hipótese de tra-
balho é que não vai haver mudan-
ça no comando da Presidência.
O Temer deve concluir seu man-
dato até 2018”, afirmou.

Segundo o ministro, não foi
criado um plano para enfrentar tur-
bulência na economia diante do
julgamento de cassação da chapa
Dilma-Temer, na próxima sema-

na, no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). Ele argumenta que as in-
certezas políticas afetam econo-
mias muito fragilizadas e que o
Brasil já apresenta fundamentos
sólidos, com o reestabelecimen-
to da confiança do investidor.

O ministro prevê que o cres-
cimento da economia continua-
rá no segundo trimestre e, mais
intensamente, no último trimes-
tre do ano. “Esperamos o quarto
trimestre crescendo a um ritmo
de 3% ao ano”. Ele destaca a
queda da inflação, que gera gan-

ho no poder de compra de 3% e
consequente ampliação do mer-
cado consumidor.

O plano B para viabilizar a
reforma da Previdência, diante do
atraso na análise da proposta pelo
Congresso, foi novamente des-
cartado pelo ministro. “A nossa
estratégia não contempla plano B,
temos o plano de reforma como
configurado no relatório a ser
votado na Câmara. É dentro des-
sa hipótese que eu trabalho. Acho
a melhor alternativa no momen-
to”, disse. (Agencia Brasil)

Comércio registra maior nível de
pontualidade de pagamentos em abril

A pontualidade de  pagamen-
tos das micro e pequenas empre-
sas atingiu 95,7% em abril des-
te ano, o que significa que a cada
mil pagamentos feitos no mês,
957 foram quitados à vista ou
com atraso máximo de sete dias.
Este nível de pontualidade foi
maior que os 94,5% registrados
em março e superior também
aos 95,4% de abril do ano pas-
sado. Foi o terceiro mês do ano
em que a pontualidade de paga-
mentos ficou superior ao valor

registrado no ano passado.
Os dados foram divulgados

na terça-feira (30) pela Serasa
Experian, serviço de informa-
ções para empresas. Segundo os
economistas da entidade, a redu-
ção da inflação, dos juros, a re-
tomada gradual do crescimen-
to da economia e a racionali-
zação de custos e despesas re-
fletem na redução do valor
médio de pagamentos e “têm
contribuído para a pequena
melhora dos níveis de pontua-

lidade deste ano em relação
aos observados no ano anteri-
or”, diz o comunicado.

As micro e pequenas em-
presas do setor comercial
apresentaram o maior nível de
pontualidade de pagamentos
em abril representando 96,4%.
Nas indústrias, a pontualidade
de pagamentos foi 95,4% nes-
te quarto mês do ano e nas mi-
cro e pequenas empresas do
setor de serviços a pontualida-
de foi 94,8% em abril.

Em abril, o valor nominal
médio dos pagamentos feitos
em dia foi R$ 1.941, queda de
2,9% em termos nominais
comparando-se com abril de
2016. O valor médio mais alto
foi registrado pelos pagamen-
tos pontuais das empresas co-
merciais (R$ 1.970), seguido
pelos pagamentos das empre-
sas de serviços (R$1.851) e
pelas micro e pequenas empre-
sas industriais (R$ 1.845).
(Agencia Brasil)

Situação política do país eleva Indicador
 de Incerteza da Economia, diz FGV

O Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre/FGV) informou, no
Rio de Janeiro, que o momento
político vivido pelo país levou o
Indicador de Incerteza da Eco-
nomia (IIE-Br) a subir 9,3 pon-
tos em maio, passando para
128,1 pontos. Em abril, ele es-
tava em 118,8.

O economista Pedro Costa
Ferreira, da Fundação Getúlio
Vargas, disse que essa elevação
de incerteza da economia veri-

ficada em maio inverteu uma ten-
dência de queda do indicador,
que vinha ocorrendo nos meses
anteriores.

Segundo ele, “essa mudança
de trajetória pode ser creditada
quase que totalmente à crise po-
lítica deflagrada pela divulgação
da gravação de conversa do pre-
sidente Temer com o empresá-
rio Joesley Batista. Ou seja, a
incerteza política gerando a in-
certeza econômica”.

Para o economista, “a ligação

direta entre incerteza política e
econômica deve-se, em grande
parte, à conexão que especialis-
tas e a mídia econômica fazem
entre a estabilização da economia
e a aprovação das reformas, prin-
cipalmente a previdenciária”.

Mídia e Mercado
O Indicador de Incerteza da

Economia Brasil (IIE-Br), divul-
gado pela FGV, avalia que o au-
mento do indicador, relativo a
maio, ocorreu nos componentes

Mídia e Mercado.
Segundo o levantamento, o

fator que mais influenciou a ele-
vação foi o IIE-Br Mídia, com alta
de 8,5 e contribuição de 7,6 pon-
tos para a evolução do IIE-Br no
mês. Já o IIE-Br Mercado subiu
14,9 pontos, contribuindo com
1,9 ponto para o crescimento do
indicador agregado de incerteza.

O IIE-Br Expectativa foi o
único componente que teve que-
da de 0,8 e impacto de -0,2 pon-
to no IIE-Br. (Agencia Brasil)

Eletrobras terá até 2026 para devolver
R$ 1,41 bilhão a fundo do setor elétrico

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) decidiu  na
terça-feira (30) que a Eletrobras
deverá devolver R$ 1,41 bilhão
referente à amortização de finan-
ciamentos não transferidos pela
empresa ao fundo Reserva Glo-
bal de Reversão (RGR). A devo-
lução deverá ser feita  entre ju-
lho deste ano até dezembro de

2026, em parcelas mensais.
A dívida é referente ao não

pagamento dos valores ao fundo
setorial entre 1998 e 2011. A
empresa recorreu de uma deci-
são anterior da Aneel, que havia
dado 90 dias para a devolução
dos recursos, por causa do uso
indevido dos valores do fundo.

A Eletrobras também deverá

devolver ao fundo RGR, em 30
dias, os recursos obtidos com a
alienação das ações da Compa-
nhia Energética de Alagoas
(Ceal), da Companhia Energé-
tica do Piauí (Cepisa), das
Centrais Elétricas de Rondô-
nia (Ceron) e da Companhia de
Eletricidade do Acre (Eletro-
acre), no valor máximo de R$

506 milhões.
A Reserva Global de Rever-

são (RGR) é usada para financi-
ar o Programa Nacional de Uni-
versalização do Acesso e Uso da
Energia Elétrica (Luz para To-
dos) , projetos de eficiência
energética e obras de melhoria
e expansão do sistema elétrico.
(Agencia Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001892-
42.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Marrone de Castro Sampaio, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Mistura Comunicação Ltda, CNPJ 09.069.160/0001-61 que
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Banco Santander (brasil) S.a. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a quantia de R$ 80.122,13 (01/
2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito
e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2017.   B. 31/05 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016731-20.2015.8.26.0005.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Andre Luis do Nascimento, Rua Eneas de Barros, 25, letra a, Vila Santana -
CEP 03613-000, São PauloSP, CPF 216.883.308-79, RG 30072944, Brasileiro, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Escola de Educação
Superior São Jorge, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$ 8.089,47 referente
pelo Contrato de Fixação de Encagos Educacionais Ano Letivo de 2014 . 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 publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 23 de março de 2017.                                                     B. 31/05 e 01/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008574-92.2014.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) LUIZ ANTONIO DE LIMA, Rua Higienópolis,, 138, Vila ABC - CEP 86015-
010, Londrina-PR, CPF 105.841.409- 75, Não Identificado, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Santander (Brasil) S/
A, alegando em síntese: Trata-se de Execução de título na importância de R$ 15.490,25,
representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 4600000340860168, firmado entre as
partes em 22/05/2013. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
pagamento integral do débito no prazo de 3 dias ou no prazo de 15 dias para oferecer
embargos à execução podendo no mesmo prazo firmar pedido de parcelamento do
débito mediante reconhecimento da dívida e depósito judicial de 30% do valor da
execução, incidente também sobre custas e honorários e pagamento do saldo de 70%
em seis parcelas mensais, corrigidos monetariamente. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
07 de março de 2017.                                                                                     B. 31/05 e 01/06

EDITAL  DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1044018-
32.2013.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Og Cristian Mantuan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Rimed Comércio e Representações Ltda, CNPJ 51.165.363/0001-18, na pessoa de seu
representante legal, Surya Samandhi Cerqueira, CPF 272.051.738-09, RG 30.274.489-
7, Brasileiro e Ademir José Brovino, CPF 431.658.778-15, RG 6672754, Solteiro, Brasileiro,
Empresário, Faz saber a RIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ
51.165.363/0001-18 na pessoa de seu representante legal, SURYA SAMANDHI
CERQUEIRA, CPF 272.051.738-09 e ADEMIR JOSÉ BROVINO, CPF 431.658.778-15
que ROCHE DIAGNÓSTICA DO BRASIL LTDA ajuizou ação Monitoria p/ cobrança de R$
1.342.943,00 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e três
reais). (Junho/2012), referente débitos relativos ao Instrumento Particular de Assunção de
Dívida e Nota Promissória anexos aos autos. Estando os réus em local ignorado, expede-
se edital para que no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, pague o debito isento de
custas e honorários ou ofereça embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título
executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do
artigo 700 à 702 do NCPC. Não sendo apresentados embargos monitórios, os réus serão
considerados revéis, 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 16 de maio de 2017.                  B. 31/05 e 01/06

w w w. j o r n a l o d i a s p . c o m . b r
Viaduto 9 de julho, 180, 1º andar

3258-1822

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Enem 2017 tem 6,1 milhões
de inscrições confirmadas

O Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) terá pelo me-
nos 6.135.418 candidatos, segun-
do balanço divulgado  na terça-
feira (30) pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). O número poderá
mudar, pois a pasta ainda recebe
recursos dos estudantes. Ao todo,
7.603.290 fizeram a inscrição no
sistema entre os dias 8 e 19 de
maio. As inscrições só são con-
firmadas após o pagamento da
taxa do exame que, neste ano, foi
de R$ 82.

Mais de 1,4 milhão de estu-
dantes não pagaram a taxa. Segun-
do o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), o percen-
tual de candidatos que não con-
firmaram a inscrição foi o maior
desde 2012 e chegou a 19,3%.
Em 2012, 10,8% dos candidatos
não confirmaram a inscrição. Em
2013, a taxa foi 8,4%, em 2014,
8,1% e em 2016, 7%.

Segundo a pasta, o número de
inscritos confirmados ainda pode
mudar. Vários candidatos recla-
maram que pediram isenção no
exame e atendem aos critérios,
mas tiveram o pedido negado. O
ministério abriu um prazo até dia
25 de junho para que esses can-
didatos enviem documentos
comprobatórios ao Inep.

“A orientação do MEC é que
se faça cumprir a legislação”,
disse o ministro da Educação,
Mendonça Filho. “A disposição é
no sentido de quem tiver feito a
inscrição, o direito será preser-
vado e assegurado. Mas não po-
demos assegurar que pessoas que
não tenham condições de isenção
possam se beneficiar dessa gra-
tuidade”, acrescentou.

De ontem para hoje, cerca de
7 mil candidatos tiveram o pedi-
do de isenção negado. A autarquia
não informou quantos pedidos
foram feitos. Neste ano, a com-
provação era feita na hora da ins-
crição, mediante a inserção de
documentos no próprio sistema
que cruzava automaticamente as
informações com a base de da-

dos da Receita Federal e do Ca-
dÚnico, além do Censo Escolar.

Pelas regras do exame, estão
isentos os estudantes que cursem
o último período do ensino mé-
dio em escola pública; integran-
tes de famílias que recebam até
três salários mínimos (R$ 2.811)
no total ou até meio salário mí-
nimo (R$ 468,50) por pessoa e
que, além disso, estejam inscri-
tos no CadÚnico; e os membros
de famílias com renda per
capita igual ou menor a um salá-
rio mínimo e meio (R$
1.405,50) e que cursaram todo o
ensino médio em escola pública
ou como bolsista integral em es-
cola privada.

Expectativa
O número de inscritos total

(mais de 7,6 milhões) bateu os
7,5 milhões esperados pelo Inep.
O número é menor que o regis-
trado no ano passado (9,3 mi-
lhões). A redução já era esperada
pelo governo porque, a partir des-
te ano, o Enem não servirá mais
para certificar o ensino médio.
Cerca de 1 milhão de candidatos
usavam a prova para obter o di-
ploma dessa etapa de ensino. Ago-
ra, isso será feito exclusivamen-
te pelo Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências de Jo-
vens e Adultos (Encceja).

De acordo com o balanço do
MEC, 4.135.822 tiveram a isen-
ção confirmada e 1.999.596 pa-
garam o exame. Este ano, 32,6%
pagaram a taxa, maior porcenta-
gem desde 2014, quando 26,5%
eram pagantes; em 2015, foram
25,5% e, em 2016, 23,2%.

Neste ano, o Enem será nos
dias 5 e 12 de novembro. O re-
sultado pode ser usado para
concorrer a vagas em institui-
ções públicas pelo Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), a bol-
sas de estudo em instituições
privadas pelo Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) e a
financiamento pelo Fundo de
Financiamento Estudantil
(Fies). (Agencia Brasil)



Ministro do STF autoriza depoimento
de Michel Temer à PF por escrito
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fachin
autorizou  na terça-feira (30) a
Polícia Federal (PF) a tomar o
depoimento do presidente Mi-
chel Temer. De acordo com a
decisão, Temer deverá depor por
escrito e terá 24 horas para res-
ponder aos questionamentos dos
delegados após receber as per-
guntas sobre as citações nos de-
poimentos de delação da JBS. 

“A oitiva deve ocorrer, por

escrito, com prazo de 24 (vinte
e quatro) horas para as respos-
tas formuladas pela autoridade
policial, a contar da entrega, ante
a existência de prisão preventi-
va vinculada ao caderno indiciá-
rio”, decidiu Fachin.

Na semana passada, a defesa
de Temer recorreu Supremo
para suspender a tentativa da PF
de ouvir o presidente, investiga-
do na Corte após Temer ter sido
citado nos depoimentos de de-

lação premiada da JBS.
Em petição enviada ao minis-

tro, relator do inquérito contra o
presidente no STF, os advogados
sustentam que Temer não pode
prestar depoimento porque ainda
não está pronta a perícia que está
sendo feita pela própria PF no áu-
dio no qual o empresário Joesley
Batista, dono da JBS, gravou uma
conversa com o presidente.

“Não obstante, com o devi-
do respeito, entende-se como

providência inadequada e preci-
pitada, conquanto ainda penden-
te de conclusão a perícia no áu-
dio gravado por um dos delato-
res, diligência extremamente ne-
cessária diante das dúvidas gra-
víssimas levantadas – até o mo-
mento – por três perícias divul-
gadas”, disse a defesa.

Na mesma decisão, Fachin
concedeu prazo de dez dias para
que a PF finalize a investigação.
(Agencia Brasil)

Governadores tentam
unificar posição sobre projeto

que regulariza incentivos
Governadores de 16 esta-

dos se reuniram  na terça-feira
(30), em Brasília, para discutir
a unificação de posição em
projetos de interesse dos esta-
dos na Câmara dos Deputados
e no Senado, entre eles, o pro-
jeto de lei que trata da convali-
dação dos incentivos fiscais. A
crise política e a busca de fi-
nanciamento para projetos tam-
bém foram temas do Fórum
Permanente de Governadores,
ocorrido na residência oficial
do governador do Distrito Fe-
deral, Rodrigo Rollemberg.

O projeto de lei comple-
mentar (PLP) 54/2015 que re-
gulariza os incentivos fiscais
havia sido incluído na pauta da
Câmara de terça-feira (30). Ele
trata da convalidação dos bene-
fícios a empresas já concedi-
dos pelos estados e estipula
normas para o fim desses in-
centivos. A proposta foi apro-
vada em abril de 2015 pelo Se-
nado, mas está parada na Câma-
ra dos Deputados.

Segundo o governador de
Goiás, Marconi Perillo, o as-
sunto deve ser discutido pelos
governadores com o presiden-
te da Câmara, deputado Rodri-
go Maia (DEM-RJ). “Ainda
não temos um consenso em
relação a essa votação, até por-
que os governadores do Nor-
deste defendem que o projeto
seja aquele que foi aprovado
pelo Senado”, disse Perillo.

O encontro também tentou
definir posição sobre outros
temas. “Falamos sobre em-
préstimos junto ao governo fe-
deral para a realização de obras
de interesse social, a criação
desse fórum que unifica os go-
vernadores do Brasil, indepen-
dentemente das siglas partidá-
rias”, relatou Marconi Perillo.

O governador do Piauí,

Welligton Dias, por sua vez,
disse que a intenção é realizar,
na próxima semana, uma reu-
nião com representantes do
Ministério da Fazenda, do Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social
(BNDES), do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal
para tratar de questões finan-
ceiras.

“São conversas no sentido
de garantir o cumprimento da
lei do alongamento das dívidas
com o BNDES que permita
mais investimentos e, o mais
importante, uma pauta comum
para que possamos colocar
uma campanha no sentido de
que o Brasil não pode parar, o
país precisa neste instante ter
investimentos da União, dos
estados, dos municípios, a li-
beração de créditos para que
possam gerar emprego e ren-
da”, disse o governador piaui-
ense.

Participaram da reunião, os
governadores do Distrito Fe-
deral, Rodrigo Rollemberg; de
Mato Grosso, Pedro Taques; de
Goiás, Marconi Perillo; do
Acre, Tião Viana; do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão; de
Minas Gerais, Fernando Pi-
mentel; do Tocantins, Marce-
lo Miranda; de Alagoas, Renan
Filho; da Bahia, Rui Costa; de
Pernambuco, Paulo Câmara; de
Sergipe, Jackson Barreto; do
Piauí, Wellington Dias; do Ce-
ará, Camilo Santana; do Rio
Grande do Norte, Robinson
Faria; de São Paulo, Geraldo
Alckmin; e do Maranhão, Flá-
vio Dino. Também estiveram
presentes os vice-governado-
res de Mato Grosso do Sul,
Rose Modesto; do Rio Grande
do Sul, José Dornelles; e da
Paraíba, Ana Lígia Costa.
(Agencia Brasil)

Apesar de críticas, ministros do STF mantêm
prisão preventiva de Renato Duque

A Segunda Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), co-
legiado responsável por julgar as
questões relativas à Lava Jato,
decidiu por unanimidade manter
o ex-diretor da Petrobras Rena-
to Duque preso no âmbito da
Operação Lava Jato.

Os ministros Gilmar Men-
des e Ricardo Lewandowski, no
entanto, aproveitaram a oportu-
nidade para criticar o uso de pri-
sões provisórias durante longos
períodos de tempo. Duque, por
exemplo, está preso preventiva-
mente há mais de dois anos em
Curitiba, por determinação do
juiz federal Sérgio Moro, res-
ponsável pela Lava Jato na pri-
meira instância.

“A prisão provisória tem
pressupostos muito claros. Não
se faz também para satisfazer
uma sanha da opinião pública ou
uma sanha da opinião publicada.

Não é para isso que se faz a pri-
são provisória. Ela tem pressu-
postos que devemos observar”,
afirmou Mendes. “Não se jus-
tifica prisão provisória de dois
anos sem que haja outros fun-
damentos. Nós temos que dis-
cutir”.

Apesar da manifestação,
Mendes acompanhou os outros
ministros e negou o pedido de
liberdade feito pela defesa de
Duque, que havia solicitado
uma extensão do habeas cor-
pus concedido a José Dirceu,
numa tentativa de pegar carona
na decisão tomada no início
deste mês pela Segunda Turma
de libertar o ex-ministro-chefe
da Casa Civil.

Também foram mantidos
presos os empresários Eduardo
Aparecido de Meira e Flávio
Henrique de Oliveira Macedo, da
construtora Credencial, também

investigados na Lava Jato. Assim
como Duque, eles foram conde-
nados somente em primeira ins-
tância pelo juiz Sérgio Moro.

“Chama a atenção o fato de
que Renato de Souza Duque, ti-
tular de ativos milionários se-
cretos no exterior, realizou mo-
vimentos nas contas buscando
dissipá-los, mesmo durante as
investigações”, disse o minis-
tro Dias Toffoli, relator dos
pedidos de extensão, durante o
julgamento.

Além de Mendes, acompa-
nharam o relator, no sentido de
manter Duque e os empresários
presos, os ministros Edson Fa-
chin, Celso de Melo e Ricardo
Lewandowski.

Tortura
Ao criticar as prisões pre-

ventivas, Mendes chegou a com-
pará-las a métodos de tortura, o

que para ele seria incompatível
com o atual Estado Democráti-
co de Direito. “Será que nós não
estamos pervertendo então o
sentido da prisão provisória?
Será que não estamos a usan-
do como instrumento de tor-
tura? E é justo que assim se
faça? É condizente com o mo-
delo liberal da Constituição de
1988 ou nós estamos reescre-
vendo o texto?”, questionou o
ministro.

O ministro Ricardo Lewan-
dowski lembrou ter enviado,
quando era presidente do Con-
selho Nacional de Justiça
(CNJ), uma sugestão de projeto
de lei, hoje em tramitação no
Congresso Nacional, para obri-
gar juízes a aprofundarem a fun-
damentação de prisões preven-
tivas. “Essa é uma preocupação
que todos compartilhamos”, dis-
se. (Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin decidiu  na terça-feira (30)
separar as investigações sobre o
presidente Michel Temer e o
senador afastado Aécio Neves
(PSDB-MG), abertas a partir do
acordo de delação premiada da
JBS. Com a decisão, o inquérito
tramitará de forma separada. To-
dos os acusados passaram a ser
investigados no mesmo proces-
so no STF porque foram citados
nos depoimentos de Joesley
Batista, dono da JBS.

As decisões foram motiva-
das por pedidos de desmembra-
mento dos inquéritos pelos ad-
vogados de defesa. Na semana
passada, em recurso encaminha-
do ao Supremo, após ser afasta-
do do mandato por Fachin, os
advogados de Aécio Neves sus-

Fachin separa investigação sobre
Temer e Aécio Neves no STF

tentaram que a investigação não
deve permanecer com o minis-
tro e que a decisão do ministro
Fachin, relator da Lava Jato no
Supremo, não poderia ser toma-
da individualmente, mas pela
Segunda Turma do STF.

De acordo com a defesa de
Temer, o presidente deve res-
ponder aos fatos em um inqué-
rito separado porque as condu-
tas imputadas a ele não têm re-
lação com as acusações contra
o senador Aécio Neves (PSDB-
MG) e o deputado federal Ro-
drigo Rocha Loures (PMDB-
PR).

Procurada pela Agência
Brasil, a assessoria de impren-
sa do Palácio do Planalto infor-
mou, por e-mail, que não vai se
manifestar sobre o assunto.
(Agencia Brasil)

Osmar Serraglio recusa
Ministério da Transparência

 e retorna à Câmara
O ex-ministro da Justiça Os-

mar Serraglio não aceitou o con-
vite do presidente Michel Temer
para ocupar o cargo de ministro
da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União
(CGU). No último domingo
(28), Temer anunciou que troca-
ria o comando dos dois minis-
térios e fez o convite a Serra-
glio, que estava no cargo desde
março. Serraglio assumiria a pas-
ta ocupada por Torquato Jardim
que, por sua vez, assume o Mi-
nistério da Justiça.

A assessoria de Serraglio di-
vulgou na manhã de  terça-feira
(30) a carta de recusa enviada ao
presidente da República, na qual
também anuncia que voltará a
ocupar o mandato de deputado na
Câmara dos Deputados. “Volto
para a Câmara dos Deputados,
onde prosseguirei meu trabalho
em prol do Brasil que quere-
mos”, diz a carta.

Apesar de o anúncio ter sido fei-
to no dia 28, por meio de nota do
Palácio do Planalto, as exonerações
e nomeações ainda não foram publi-

cadas no Diário Oficial da União.
Serraglio reassume seu man-

dato na Câmara, pelo PMDB do
Paraná, que vinha sendo ocupado
por seu suplente, Rodrigo Rocha
Loures (PMDB-PR), ex-assessor
especial de Temer flagrado pela
Polícia Federal (PF) carregando
uma mala com R$ 500 mil que,
segundo investigações, foi envia-
da pelo empresário Joesley Batis-
ta, dono do frigorífico JBS, como
pagamento de propina.

Leia a íntegra da carta divul-
gada pela assessoria de Serra-
glio:

“Excelentíssimo Senhor
Presidente da República,

Agradeço o privilégio de ter
sido Ministro da Justiça e Segu-
rança Público do nosso País.

Procurei dignificar a confi-
ança que em mim depositou.

Volto para a Câmara dos De-
putados, onde prosseguirei meu
trabalho em prol do Brasil que
queremos.

Osmar Serraglio
(Agencia Brasil)

Fizemos muito em pouco tempo, diz
Temer a investidores em São Paulo

Temer disse que os investidores encontram no país um
governo determinado em completar as reformas “que estão
transformando o país e abrindo novas oportunidade para todos

O presidente Michel Temer,
em discurso para uma plateia de
investidores internacionais, dis-
se que o seu governo fez “muito
em pouco tempo” e garantiu que
os estrangeiros encontram no
país “uma economia que se re-
cupera e que se moderniza”. O
presidente participou  na terça-
feira (30) do Fórum de Investi-
mentos Brasil 2017, na capital
paulista.

Temer disse que os investi-
dores encontram no país um go-
verno determinado em comple-
tar as reformas “que estão trans-
formando o país e abrindo no-
vas oportunidades para todos”.
“Eu quero transmitir uma men-
sagem clara, o nosso governo
devolveu ao Brasil o caminho do
desenvolvimento, e desse cami-
nho não nos afastaremos.”

O presidente criticou gover-
nos anteriores, que, na  sua opi-
nião, implementaram medidas
populistas. “Não permitiremos
que voltem a colocar em risco o
presente e o futuro dos brasilei-
ros”, declarou Temer. Segundo
ele, o foco continua sendo o
equilíbrio das contas.

“Assim que assumi o gover-
no, a primeira palavra foi que é
preciso que o governo corte na
própria carne. Seria muito cô-
modo se assumisse o governo e
deixasse as coisas como esta-

vam”. O presidente destacou a
interação intensa entre Câmara,
Senado e o governo. “Foi a par-
tir da construção desses consen-
sos que conseguimos aprovar a
reforma do teto dos gastos pú-
blicos.”

Além de Temer, outras auto-
ridades também discursaram du-
rante o fórum. O ministro das
Relações Exteriores, Aloysio
Nunes, declarou que o país res-
taurou os fundamentos da eco-
nomia e  tem criado bases para
o desenvolvimento sustentável.
“No momento, estamos efetuan-
do profundas e audaciosas re-

formas, que são consideradas
absolutamente necessárias.”

Para o ministro, a Previdên-
cia é deficitária e socialmente
injusta, assim como a legislação
trabalhista atual, que permite,
por exemplo, o ajuizamento de
4 milhões de ações trabalhistas.
“Quem se conforma com essa
situação são apenas alguns seto-
res mais reacionários”, criticou.

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse que o Brasil,
desde o ano passado, passou a
construir uma agenda de refor-
mas de forma conjunta com a

Câmara e o Senado. “Nos anos
anteriores, o Brasil criou um
Estado gigante, que apenas ga-
rante recursos aos privilegiados.
A sociedade vem usado de for-
ma permanente por poucas cor-
porações de privilegiados e que
agora querem manter os seus
benefícios”, declarou.

Maia reiterou que a agenda
da Câmara dos Deputados tem
como foco o setor privado. “Não
queremos mais que a burocracia
prejudique a capacidade de in-
vestimentos, principalmente a
geração de empregos. Recebe-
mos reformas importantes do
governo, começando pela  pro-
posta de emenda constitucional
(PEC) do Teto, que pra mim foi
uma grande revolução.”

Assim como Maia, o presi-
dente do Senado, Eunício Olivei-
ra (PMDB-CE), afirmou que há
“uma interação perfeita em re-
lação às matérias que são vota-
das na Câmara e no Senado”.
“Assim como as matérias vota-
das no Senado têm recebido uma
verdadeira interação com o Bra-
sil”, completou.

Eunício disse que as reformas
pretendidas pelo governo serão
aprovadas. “Vamos aprová-las, to-
das, porque essa é a vontade dos
representantes do povo no Con-
gresso Nacional. É uma agenda
para o futuro.” (Agencia Brasil)
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Tribunal recomenda rejeição de
contas de 2016 do governo do Rio

Em decisão unânime, o Tri-
bunal de Contas do Estado do
Rio (TCE-RJ) recomendou na
terça-feira (30) a rejeição das
contas referentes ao exercício
de 2016 do governador, Luiz
Fernando Pezão, e do vice
Francisco Dornelles.

Os três conselheiros que
substituem os auditores afas-
tados e a presidente em exer-
cício do TCE-RJ e relatora
do processo, Marianna Mon-
tebello, votaram pela rejei-
ção das contas, e de acordo
com parecer prévio do cor-
po técnico e do Ministério
Público Especial do órgão,
que recomendaram a reprova-
ção das contas.

O principal argumento dos
conselheiros é o descumpri-
mento, pelo governo do esta-
do, do investimento mínimo de
12% das receitas em saúde.

A presidente em exercício
do tribunal TCE-RJ apresentou
a análise das contas e votou

contra a aprovação, apontando
quatro irregularidades, além de
25 impropriedades. Marianna
afirmou que o desajuste entre
receitas e despesas impõe ao
governo a necessidade de re-
formas imediatas. Ela determi-
nou, junto ao voto, a instalação
de cinco auditorias.

O procurador-geral do Mi-
nistério Público Especial, Sér-
gio Paulo de Abreu Martins
Teixeira, reiterou o descumpri-
mento da aplicação mínima de
12% na área de saúde e disse
que o investimento por parte do
governo do estado foi de
10,42% das receitas e transfe-
rências de impostos.

Teixeira destacou ainda que
a prática de não investir o mí-
nimo, além de outras irregula-
ridades encontradas, prejudica
a transparência pública, viola a
constituição e causa prejuízos
sem precedentes ao erário.

O julgamento terminou por
volta das duas da tarde, na sede

do TCE, que teve o policiamen-
to reforçado no entorno para a
sessão. 

O parecer de hoje será en-
caminhado à Assembleia Le-
gislativa do Rio (Alerj). Os da-
dos serão analisados pela Co-
missão de Orçamento e, em
seguida, enviados ao plenário
da casa, que ainda vai analisar
as contas de 2015.

Governo
O governo do estado do

Rio de Janeiro se posicionou
por meio de nota sobre a re-
comendação de reprovação
das contas. Em nota, o gover-
no afirma que o parecer “tem
elevado nível técnico”, mas
se concentra em parâmetros
contábeis e destacou que cabe
à Assembleia Legislativa jul-
gar a recomendação, de acor-
do com as circunstâncias e
contexto.

“A despeito de reconhecer
o importante papel representa-

do pelo TCE e seu elevado ní-
vel técnico, a Secretaria de
Estado de Fazenda tem diver-
gências em relação ao método
de verificação do órgão do
cumprimento dos índices re-
gistrados na contabilidade pú-
blica. Essas divergências serão
apontadas na Alerj, foro de jul-
gamento da contabilidade esta-
dual”, diz o texto.

Na nota, o governo também
destacou números negativos da
economia durante o período.
A administração fluminense
informa que a receita com
royalties teve uma queda de
70%, entre 2013 e 2016, tor-
nando a  cr ise  f luminense
mais profunda que a registra-
da em todo o país.

 A receita com ICMS caiu
7,7%, em 2016, e o Tesouro
Estadual teve uma queda de re-
ceita líquida de R$ 51,96 bi-
lhões em 2014 para R$ 44,08
bilhões em 2016, diz a nota.
(Agencia Brasil)
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Suzuki terá rali de regularidade
neste sábado no Beto Carrero World

Prova no Sul do País será repleta de belas paisagens; inscrições podem ser feitas online

Inscrições  podem ser feitas pelo site

Neste sábado, dia 03 de ju-
nho, o parque Beto Carrero
World, em Penha (SC), abre as
portas para receber o rali de re-
gularidade Suzuki Off-Road. As
inscrições estão abertas e devem
ser feitas pelo site
www.suzukiveiculos.com.br. As-
sista e conheça: https://youtu.be/
lKNwdHIX4iY.

A competição reúne amigos
e famílias para um dia divertido
com muito off-road, passando
por belas paisagens de todo o
Brasil. “Esse mundo 4x4 já é o
quintal de casa, a gente não per-
de por nada. A Suzuki nos permi-
te conhecer e explorar novas re-
giões. É ótimo, pois curtimos a
prova e depois conseguimos
aproveitar a cidade”, garante a
participante Marcia Colevati, que
compete ao lado da amiga Lucia
Estanqueiro.

Na etapa de Penha, mais do
que se aventurar nas trilhas da

região, as duplas aproveitarão a
tarde em um dos maiores parques
temáticos do Brasil. “Vamos unir
a diversão 4x4 com um atrativo
a mais, que é o Beto Carrero
World. Os participantes poderão
curtir o rali e todas as atrações
com suas famílias”, destaca Fer-
nando Julianelli, diretor de ma-

rketing da Suzuki Veículos.
Para fazer a prova, não é ne-

cessária nenhuma experiência,
nem preparação extra nos veícu-
los. As inscrições devem ser fei-
tas pelo site
www.suzukiveiculos.com.br e
não há taxa de inscrição e cada
carro faz a doação de uma cesta

básica, que é destinada a entida-
des assistenciais do munícipio.
Podem participar os veículos
4x4 das linhas Grand Vitara, Vi-
tara, Jimny, Samurai e Sidekick.

“Isso aqui é uma maravilha. É
adrenalina e, ao mesmo tempo,
é pra relaxar. É uma diversão
maravilhosa, a cada etapa conhe-
cemos um lugar novo e isso mo-
tiva muito. O gostoso de estar
aqui é descarregar a tensão do dia
a dia”, empolga-se o participan-
te João Ferreira.

Acompanhe as novidades atra-
vés das redes sociais: Facebook
(www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram (www.instagram.com/
suzukibr), Twitter
(www.twitter.com/suzukiveiculos)
e YouTube (www.youtube.com/su-
zukiveiculos).

O Suzuki Off-Road tem pa-
trocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Auto-
port Vix, Miolo e Made in Silk.
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O triatleta Reinaldo Coluc-
ci (SESC/Scott) atingiu seu
objetivo no Ironman Florianó-
polis, ao garantir a quarta co-
locação da 17ª edição da prova
internacional de triathlon, que
pelo terceiro ano consecutivo
teve o serviço de Suporte Neu-
tro da Shimano, com mais de
800 atendimentos realizados.
No Desafio Blumenau de
MTB, Ricardo Pscheidt (Trek/
Shimano) conquistou o título da
competição catarinense, en-
quanto no Campeonato Estadu-
al de Ciclismo de Pista do Rio
de Janeiro os atletas da Adi In-
daiatuba/HTPro Nutrition/Shi-
mano, Armando Camargo e Gi-
deoni Monteiro, subiram no
pódio, com o segundo e o quar-
to lugares, respectivamente.

Reinaldo Colucci comple-
tou os 3,8 km da natação, 180
km do ciclismo e 42 km da cor-
rida em 8h10min04, e se mos-
trou satisfeito com o resulta-
do. “Muito feliz por retornar às
provas de Ironman com este
quarto lugar em Florianópolis.
Foi dentro do que eu esperava,
porque meu objetivo principal
era um top 5. Melhor ainda com
esta colocação, que me ajuda a
garantir 90% dos pontos que
preciso para obter uma vaga no
Campeonato Mundial de Kona,
no Havaí (EUA)”, comemorou
Colucci.

“Fiz as minhas melhores
parciais até hoje na natação,
bike e corrida, e, logicamente,
o melhor tempo total. Fico bem
feliz, porque foram oito anos
sem disputar provas de Ironman
na distância completa e me sen-
ti bem o tempo inteiro. Por
muito pouco não garanti a ter-
ceira colocação. Porém, no fi-
nal da corrida faltou um pouco
de força para sustentar o ritmo
e chegar ao pódio. Tenho a cer-
teza de que essa consistência
virá com o tempo. Agora é se-
guir treinando forte”, comple-
mentou o triatleta de Descal-
vado (SP).

O título da etapa foi do bri-
tânico Tim Don, com a quebra
do recorde mundial, em
7h40min23. Completaram o
pódio o sul-africano Kyle Bu-
ckingham, em 8h05min43, e
Igor Amorelli, com o tempo de
8h06min58. No feminino,
quem garantiu a vitória foi a
britânica Susie Cheetham, em
8h52min00. A alemã Sonja Ta-
jsich, com a marca de
8h57min36, e a norte-america-
na Haley Chura, em
8h58min45, complementaram
o top 3.

Desafio Blumenau de
MTB -  O catarinense Ricardo
Pscheidt conquistou neste do-
mingo a primeira edição do
Desafio Blumenau de MTB. A
prova contou com 91 km de
extensão para a categoria pro,
com Pscheidt fazendo o per-
curso em 3h45min25, pouco
mais de um minuto à frente do
vice-campeão, Erick Bruske.
Silvio Coelho Jr. completou o
top 3 da prova, com o tempo de
3h56min19. Na elite feminina,
o título foi de Ana Luisa Pani-
ni, em 4h51min02.

“A prova foi muito dura,
com os adversários iniciando
em um ritmo muito forte des-
de os primeiros quilômetros.
Logo na primeira subida mais
íngreme eu sobrei um pouco
em relação aos concorrentes,
mas mesmo assim, consciente
da dificuldade que seria, con-
segui me recuperar, chegando
neles. Com a chuva, as desci-
das estavam bem perigosas,
então usei toda minha experi-

Reinaldo Colucci atinge
objetivo e é top 5 do

Ironman Florianópolis
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Rubinho Valeriano

ência de anos para não ter pro-
blemas. Assumi a liderança na
última trilha e garanti a vitória”,
relatou Pscheidt.

Estadual de Pista - Re-
presentante do Brasil na Rio
2016, Gideoni Monteiro vol-
tou a competir no Velódromo
Olímpico do Rio oito meses
após sua estreia em Jogos
Olímpicos. Na disputa do Cam-
peonato Estadual de Ciclismo
de Pista de 2017, Gideoni con-
quistou um lugar no pódio,
com a quarta colocação, ao
lado de seu companheiro de
equipe Armando Camargo, que
ficou com o vice-campeonato.

“Este foi o primeiro even-
to após a reabertura do Veló-
dromo e estiveram presentes
muitos atletas do País, que
pela primeira vez tiveram a
oportunidade de conhecer essa
grandiosa estrutura”, destacou
Gideoni. “Não foi o resultado
que eu esperava, porque sem-
pre pensamos no lugar mais
alto do pódio, mas fiquei con-
tente por ver que aos poucos o
ciclismo de pista está ganhan-
do novos atletas e isso será
importante para o crescimen-
to da modalidade”, finalizou o
atleta cearense radicado em In-
daiatuba (SP).

Copa do Mundo de MTB
- Após disputarem a abertura da
Copa do Mundo UCI de MTB
XCO (Cross Country Olímpi-
co), na República Tcheca, Gui-
lherme Mulller e Rubinho Va-
leriano, ambos da equipe Sen-
se Factory Racing, competi-
ram neste fim de semana na
etapa de Albstadt (ALE) da
competição. Enquanto Gui-
lherme foi o 71º, Rubinho ter-
minou na 86ª posição, entre
mais de 130 participantes na
elite masculina.

Ladies Power - O sexteto
da Weber Shimano Ladies Po-
wer esteve em ação neste fim
de semana na Winston Salem
Cycling Classic, na Carolina
do Norte (EUA). Assim como
no início da temporada de pro-
vas norte-americanas, a cubana
Marlíes Mejías foi quem obte-
ve o melhor resultado, com um
13º lugar na prova de critério.
Ela foi realizada no circuito de
Bailey Park, com o tempo de
75 minutos de duração.

Ao lado de Rocío Parrado,
Jessenia Meneses, Mercedes
Fadiga, Aranza Villalón e Ca-
mila Valbuena, Marlíes Mejías
tem mais duas provas pela frente
junto de suas companheiras:
The Armed Forces Cycling
Classic, em Arlington, e North
Star, em Minneapolis, nos dias
10 e 11 de junho. As Ladies
Power utilizam componentes
Shimano Dura Ace e PRO -
Powers your Performance.

Shimano Fest 2017 - Os
fãs poderão ver os atletas Shi-
mano em ação durante o mai-
or festival da bicicleta da Amé-
rica Latina, o Shimano Fest
2017. A oitava edição do even-
to será em setembro, entre os
dias 14 e 17, no Jockey Club
de São Paulo. Pelo terceiro
ano consecutivo, o festival tem
a sua realização na capital pau-
lista, após ter passado por San-
tana de Parnaíba (2010), Mogi
das Cruzes (2011 a 2013) e
Sorocaba (2014). No total,
mais de 75 mil pessoas parti-
ciparam das edições anterio-
res. Em 2017, com 30% de
crescimento na área de expo-
sição e 200 marcas confirma-
das, 25 mil pessoas são espe-
radas pela organização. Mais
informações no site:
bike.shimano.com.br

SportsCar

Fittipaldi e Barbosa buscam
primeira vitória na temporada

nas ruas de Detroit
Dupla do #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R tem bom retrospecto no circuito de Belle Isle, onde largou na pole position
nos dois últimos anos

Quatro etapas, três pódios
(dois segundos lugares e um ter-
ceiro) e a vice-liderança da tem-
porada 2017, mas a dupla Chris-
tian Fittipaldi e João Barbosa, da
equipe Action Express Racing,
quer mais e espera voltar ao topo
do pódio neste sábado (03) na
disputa nas ruas de Belle Isle, em
Detroit (EUA).

A quinta prova do IMSA We-
atherTech Sportscar Champi-
onship de 2017 acontece num
traçado que tem sido favorá-
vel aos pilotos do #5 Mustang
Sampling Cadillac DPi-V.R.
Em 2015 e 2016, Fittipaldi
cravou a pole position, com
direito a quebra de recorde no
ano passado na pista de 2,35
milhas (aproximadamente 3,8
km),  onde vi rou em
1min23s815.

“Detroit é uma pista onde
sempre andamos bem. Conquis-
tei a pole position lá nos últimos
dois anos. Não é minha pista fa-
vorita, mas é um dos circuitos de
rua que mais gosto, então vamos
pra lá fazer o melhor possível e
reverter este quadro”, comentou
o brasileiro, que é bicampeão do
IMSA (2014 - 15) e foi vice-
campeão no ano passado.

“Vamos lutar pela vitória e
pela nossa recuperação na tabela
de pontos. O campeonato vai
chegar a sua metade e temos
muita coisa ainda pela frente.
Então, vamos manter o foco e
trabalhar para sair de lá com o
melhor resultado possível”,
completou Fittipaldi, que ao lado
de Barbosa soma 119 pontos,
contra 141 dos líderes Jordan e
Ricky Taylor.

Dupla está na vice-liderança do campeonato

Os treinos em Detroit se-
rão realizados na sexta-feira
(02), com uma sessão livre e
o classificatório, a partir das

18h45 (de Brasília). No sába-
do, a prova terá sua largada às
13h40 de Brasília, com a dis-
puta de 1h40.
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São Bernardo do Campo recebe
etapa classificatória do Challenge

Internacional São Paulo 3×3
Torneio de basquete 3x3 será realizado sábado e domingo, no Parque da Juventude Citttà Di Marostica. Os três primeiros
colocados da Pró Masculino se classificam para grande final, em julho

Equipe  de Rio Preto, campeã do ano passado da grande final
do Challenge

A edição 2017 do Challen-
ge Internacional São Paulo
3x3 começa neste final de se-

mana, sábado e domingo (dias
3 e 4 de junho), com a realiza-
ção da etapa classificatória da

competição, no Parque da Ju-
ventude Citttà Di Marostica,
em São Bernardo do Campo.

O Challenge Internacional
de Basquete 3×3 é um evento
chancelado pela FIBA (Fede-
ração Internacional de Bas-
quete) e organizado pela ANB
3x3 (Associação Nacional de
Basquete 3×3).

Esta etapa será disputada
entre equipes brasileiras, di-
vididas nas categorias Adulto
Feminino, Open Masculino,
+35 Masculino, Sub18 Mas-
culino e Feminino, além da ca-
tegoria principal, a Pró Mas-
culino, que classifica os três
primeiros colocados para a
grande final do Challenge, nos
dias 22 e 23 de julho, no Cen-

tro Paralímpico Brasileiro,
em São Paulo, onde estarão
em jogo duas vagas para a eta-
pa do México do FIBA 3x3
World  Tour ,  em setembro,
além de uma premiação de
US$ 10 mil.

Na edição do ano passado
do Challenge, o Rio Preto
Protendit foi o campeão da
grande final, que contou tam-
bém com a participação de
t rês  equipes  es t rangeiras ,
duas do Uruguai e uma da Ar-
gentina.

O Challenge Internacional
São Paulo 3x3 tem o patrocí-
nio de Sabesp, por meio da Lei
Federal de Incentivo ao Es-
porte, e apoio da Prefeitura de
São Bernardo do Campo.
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