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Moro condena ex-governador Sérgio
Cabral a 14 anos e 2 meses de prisão

Pesquisa pioneira revela perfil dos
frequentadores da Cracolândia
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Mercado reduz para R$ 142,051 bi
projeção para o déficit primário

Balança comercial do
agronegócio registra superávit
de US$ 8,38 bilhões em maio

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 14 de junho de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,30
Venda:       3,30

Turismo
Compra:   3,18
Venda:       3,45

Compra:   3,71
Venda:       3,71

Compra: 122,55
Venda:     141,22

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

Quarta: Sol, com
pancadas de chuva
de manhã e muitas
nuvens à tarde. À
noite, tempo fir-
me.

Previsão do Tempo

21º C

19º C

A Meia Maratona de Reve-
zamento Noturna Eu Atleta fi-
cou ainda mais democrática.
Atendendo aos pedidos, a
competição, marcada para o
dia 15 de julho, na Cidade Uni-
versitária de São Paulo, USP,
terá também a categoria Solo,
que estará ao lado da Duplas e
da Quartetos. A largada será às
18h, em frente ao Velódromo
da USP, com um percurso de
5.274m.             Página 8

Meia Maratona de
Revezamento Noturna Eu
Atleta terá três categorias

Meia Maratona de
Revezamento Noturna Eu

Atleta São Paulo
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Nati Martins se considera
uma guerreira. Quem pode
duvidar? A menina que perdeu
70% da capacidade auditiva
aos quatro anos de idade,
cresceu para se tornar uma
atleta de alto nível. Sem

Vôlei Nestlé confia
na força da guerreira

Nati Martins
medo, concessões ou privi-
légios em quadra, lutou e
venceu. Para a temporada
2017/18, a central continu-
ará colocando toda essa co-
ragem à serviço do Vôlei
Nestlé.           Página 8

Vencedor do GP Alex Dias
Ribeiro, etapa de abertura do
Campeonato Asseka de Kart, Al-
berto Cesar Otazú (Braspress/
Pilotech/Alpie Escola de Pilota-
gem/Cazarré mktcom) venceu
novamente no último final de
semana, desta vez a quinta etapa
do certame que também contou

Alberto Cesar Otazú
faz barba, cabelo,
bigode e assume

liderança

Alberto Cesar Otazú largou novamente da pole position
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com a participação do ex-pilo-
to de Fórmula 1. O jovem de
apenas 16 anos de idade largou
da pole position, liderou de
ponta a ponta, estabeleceu a
volta mais rápida no Kartódro-
mo de Interlagos e ainda assu-
miu a liderança isolada do cam-
peonato.  Página 8

Equipe Andretti convida
Matheus Leist para testar

carro da Fórmula Indy
Após vencer a prova mais

importante do ano da Indy Lights,
a Freedom 100, preliminar das
500 Milhas de Indianápolis, o
jovem piloto Matheus Leist terá
amanhã uma grande oportunida-
de em sua carreira. Aos 18 anos,
o atual campeão da F-3 Inglesa
testará o carro da Formula Indy
de uma das maiores equipes do
grid, a Andretti Autosport. O trei-
no será com o carro de Alexan-
der Rossi em um dos circuitos
mistos mais desafiadores da tem-
porada: Road America, em
Elkhart Lake, nos Estados Uni-
dos.     Página 8Matheus Leist irá testar o carro de Alexander Rossi
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O complexo soja gerou um total de US$ 4,72 bilhões em maio,
resultado puxado pelos embarques de grãos
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As exportações brasileiras
do agronegócio atingiram US$
9,68 bilhões, em maio, superan-

do em 12,8% o valor registrado
no mesmo mês do ano anterior.
Já as importações tiveram cres-

cimento de 30%, passando para
US$ 1,3 bilhão em maio deste
ano. O superávit comercial do
agronegócio brasileiro aumen-
tou de US$ 7,59 bilhões para US$
8,38 bilhões para o mesmo perí-
odo, sendo o terceiro maior da
série histórica para meses de
maio, abaixo apenas dos valores
de 2012 e 2013. Os dados fazem
parte da balança comercial do
agronegócio, divulgada na terça-
feira (13) pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa).

O complexo soja liderou as
vendas e foi responsável por
48,8% das atividades do agrone-
gócio no mês, gerando um total
de U$ 4,72 bilhões. A cifra re-
presenta acréscimo de 7,5% so-
bre o valor registrado no mesmo
mês do ano passado.      Página 3

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Fa-
zenda projetam que o déficit
primário do Governo Central,
formado por Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Ban-
co Central, deve chegar a R$

142,051 bilhões neste ano. A
estimativa é melhor do que a
divulgada em maio (R$
148,036 bilhões), mas supera
a meta de déficit perseguida
pelo governo (R$ 139 bilhões).

Página 3

Ex-presidente
romeno Ion
Iliescu será
julgado por

crimes contra
a

humanidade
O ex-presidente da Romê-

nia Ion Iliescu e o ex-primei-
ro-ministro Petre Roman se-
rão julgados por crimes con-
tra a humanidade pela morte de
quatro pessoas e pelos mais de
1.300 feridos na repressão vi-
olenta a uma manifestação con-
tra o governo em Bucareste em
1990. A informação é da Agên-
cia EFE.  Pagina 3

Indústria
britânica pede

que May
reconsidere

saída do
mercado

único
europeu

A associação britânica
EEF, que reúne 20 mil indús-
trias e empresas de engenharia
e tecnologia no Reino Unido,
pediu na terça-feira (13) que a
primeira-ministra, a conserva-
dora Theresa May, reconside-
re seus planos de abandonar o
mercado único da União Euro-
peia (UE). A informação é da
Agência EFE.

Após May perder a maio-
ria absoluta no parlamento nas
eleições legislativas do último
dia 8 de junho.  Pagina 3

CVM multa Eike Batista em
R$ 21 mi por uso de

informação privilegiada
A Comissão de Valores Mo-

biliários (CVM) condenou o
empresário Eike Batista por uso
de informação privilegiada (cri-
me de insider trading), em julga-

mento feito na terça-feira (13),
na sede da autarquia, no Rio de
Janeiro. O empresário terá que
pagar multa em valor superior a
R$ 21 milhões.     Página 4

Petrobras estuda rever
frequência de reajustes de

preços de combustíveis
O presidente da Petrobras,

Pedro Parente, disse na terça-
feira (13) que a empresa poderá
revisar a frequência com que são
feitas as avaliações para determi-
nar os reajustes dos preços dos
combustíveis. Atualmente, essa
avaliação é feita uma vez por
mês, mas, segundo, Parente, a
questão não está bem resolvida.

Supremo nega pedido de
liberdade para a irmã de

Aécio Neves
A Primeira Turma do Supremo

Tribunal Federal (STF) decidiu na
terça-feira (13) negar pedido para
libertar Andrea Neves, irmã do se-
nador afastado Aécio Neves
(PSDB-MG), presa no mês passa-
do, em Belo Horizonte, por deter-
minação do ministro Edson Fa-
chin. Andrea foi presa na operação

da Polícia Federal deflagrada a par-
tir das delações da JBS. O colegi-
ado julgou um recurso apresenta-
do pela defesa de Andrea.

Por 3 votos a 2, a Turma se-
guiu o voto divergente do minis-
tro Luís Roberto Barroso, que se
manifestou pela manutenção da
prisão.     Página 3

“Claro que é muito melhor
que a sistemática anterior, mas a
volatilidade do preço do petró-
leo e do preço do câmbio, isso
varia todo dia, e estamos fazen-
do [o reajuste] uma vez por mês.
Então, essa  diferença, estamos
pensando como podemos apro-
ximar mais isso”, disse Parente.

 Página 3



Campanha de vacinação contra a
gripe é estendida no estado de SP
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cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

Sabia que foi do pai (falecido) do vereador e presidente do
PSDB paulistano Mário Covas, então senador (ex-PMDB) o voto
decisivo pra que o partido fundado em 1988 não entrasse
(1992) no governo Collor ? 

P R E F E I T U R A  ( S P ) 

Se o Secretário Sabará, que substituiu a vereadora Soninha
(PPS), lesse as literaturas bíblicas, ‘pecaria’ quanto a ’mão es-
querda saber o que a direita faz’ (mostrando a ‘volta pra casa’ de
um maranhense das ruas) ?        

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

Ex-presidente do maior e mais importante parlamento esta-
dual brasileiro o advogado Ricardo Trípoli - hoje deputado fede-
ral e líder (PSDB) - diz que foi sua ‘escola’. E o mano Roberto
(líder - PV) ? Dá ’aula’ ?   

G O V E R N O  ( S P )

Quem sabe sobre se o agora em alta entre os presidenciáveis
tucanos Alckmin    

C O N G R E S S O 

Acordo entre PMDB e PSDB envolve somente a bancada
(Senado) do partido do Presidente Temer não cassar o mandato
do senador Aécio Neves (PSDB), ou os custos pra 2018 vão mui-
to além do aquém ?                          

P R E S I D Ê N C I A 

Cadê os defensores do parlamentarismo, inclusive alguns go-
vernadores que agora cobram ainda mais suas faturas por ‘avali-
zarem’ junto aos deputados federais e senadores os apoios ao
governo Temer (PMDB) ?  

J U S T I Ç A S 

Entre ‘advogar’ por parlamentares, prefeitos, governadores e
Presidentes, punindo quem não é do ‘time’, os 11 do Supremo
‘apitam’ pelo ‘acesso’ de justiças justas ou pelo ’rebaixamento’
das provas dos autos ???  

P A R T I D O S 

No PSDB, recorrer da decisão do TSE - pró Temer (PMDB) -
 é parte da lógica de quem precisa neutralizar as críticas negati-
vas por seguir se ‘segurando’ nos ministérios do governo - agora
‘de PIrro’ - de Temer (PMDB) ?     

H I S T Ó R I A S 

O jurista Miguel Reali tá dando ao PSDB de FHC e agora de
Alckmin / Doria o adeus que o também jurista Hélio Bicudo deu
ao PT de Lula ? Ou vai seguir advogando, menos pro ex-podero-
so Aécio cuja ‘casa caiu’ ?    

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberda-
des possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política de São Paulo (BR).    
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A campanha de vacinação
contra a gripe foi estendida no
estado de São Paulo até o dia 23
de junho e seu público-alvo foi
ampliado, incluindo agora a po-
pulação na faixa etária dos 55
aos 59 anos. Balanço preliminar
da Secretaria Estadual de Saúde,
baseado nos dados informados
pelos municípios paulistas,
apontou que 10,04 milhões de
pessoas foram vacinadas.

A secretaria recomenda que
gestantes compareçam aos pos-
tos de vacinação, pois a cober-
tura vacinal desse grupo atingiu
apenas 56% até o momento. O
segundo grupo com menor co-
bertura é o de crianças, com ape-
nas 58,8% do público imuniza-
do. A pasta alerta os pais ou res-
ponsáveis para levarem as crian-
ças aos postos de vacinação. A
cobertura vacinal dos demais
grupos está próxima da meta.
Entre as puérperas (mulheres que

tiveram filhos nos últimos 45
dias), a cobertura é de 85%; e em
idosos, de 86,8%.

A Secretaria Municipal de
Saúde também recomenda que,
nesta reta final da campanha, os
integrantes dos grupos específi-
cos busquem um posto de vaci-
nação e alerta que a vacina não
causa gripe.

“As partículas de vírus pre-
sentes na vacina estão mortas.
Ou seja, a imunização não pro-
voca gripe. O procedimento é
bem simples e quase sempre in-
dolor. Além da população de 55
a 59 anos, esperamos que mais
pessoas pertencentes aos grupos
prioritários busquem os postos
de saúde para tomar a dose”, dis-
se Cristina Shimabukuro, coor-
denadora da Coordenação de Vi-
gilância em Saúde do município
(Covisa).

O objetivo da campanha é
imunizar bebês a partir dos seis

meses e crianças menores de
cinco anos de idade, idosos a
partir dos 60 anos, gestantes,
puérperas, indígenas, profissio-
nais de saúde que trabalham em
serviços públicos e privados,
professores das redes  pública e
privada.

Neste ano, a vacina está dis-
ponível também para policiais ci-

vis e militares, bombeiros e pro-
fissionais que atuam na Defesa
Civil, Correios, Poupatempo, Mi-
nistério Público Estadual (MPE),
Procuradoria-Geral do Estado
(PGE) e Defensoria Pública.

“A vacina, além de proteger
contra a gripe, reduz o risco de
complicações respiratórias e de
pneumonia. As únicas contrain-

dicações são para pessoas com
histórico de reação anafilática
prévia ou alergia grave relacio-
nada a ovo de galinha e seus de-
rivados, assim como a qualquer
outro componente da vacina ou
que apresentaram reação grave
em doses anteriores da vacina”,
informou a Secretaria Municipal
de Saúde.

Além de imunizar a popula-
ção contra a gripe A H1N1, as
doses protegem a população
contra os vírus A/Hong Kong
(H3N2) e B/Brisbane.

A relação dos postos da ca-
pital paulista pode ser consulta-
da pelo telefone 156 ou no site
www.prefeitura.sp.gov.br/covisa.
(Agencia Brasil)

21ª Parada do Orgulho LGBT deve
reunir cerca de 3 milhões de pessoas
A Prefeitura de São Paulo e

a Associação da Parada do Or-
gulho de Gays, Lésbicas, Bisse-
xuais e Transgêneros de São Pau-
lo apresentaram na terça-feira
(13) a programação e os prepa-
rativos para a 21ª Parada do Or-
gulho LGBT em São Paulo. O
evento acontece no próximo
domingo, das 12h às 18h, na re-
gião da Avenida Paulista, com o
tema “Independente de nossas
crenças, nenhuma religião é lei.
Todas e todos por um estado lai-
co”.

“Tudo indica que vamos ter
um dia bonito e com toda a ale-
gria que merece a Parada do Or-
gulho LGBT. Tenho absoluta cer-
teza de que será um evento segu-
ro, tranquilo, cheio de harmonia
entre todos. Nossa mensagem é
de respeito e compreensão”, dis-
se o prefeito João Doria.

A Parada do Orgulho LGBT
de São Paulo é considerada a
maior do mundo. Instituída ofi-
cialmente no calendário da cida-
de a partir do decreto 57.014/
2016, ela contará em 2017 com
um investimento de R$
1.421.115,93 da Prefeitura de
São Paulo, por meio da Secreta-
ria de Direitos Humanos e Ci-
dadania, para infraestrutura do
evento.

Cerca de 3 milhões de pes-
soas devem participar do even-
to, que terá como uma das atra-
ções a cantora Daniela Mercury.
A Parada contará com 19 trios
elétricos patrocinados por ins-
tituições e empresas que apoi-
am o movimento LGBT e estão
comprometidos com o comba-
te e o fim da discriminação seja
ela étnica, por sexo ou gênero.

Como nos outros anos, a con-

centração irá ocorrer às 10h, em
frente ao Museu de Arte de São
Paulo (MASP). O percurso será
de aproximadamente 3,5 km,
partindo da Avenida Paulista, se-
guindo pela Rua da Consolação.
Após o término da manifestação,
no Vale do Anhangabaú aconte-
ce o show de encerramento, que
tem entre as atrações confirma-
das a cantora Tâmara Angel e ar-
tistas da noite LGBT.

A Guarda Civil Metropolita-
na (GCM) e a Polícia Militar
estarão mobilizadas no domin-
go para dar suporte ao evento. A
Delegacia de Crimes de Intole-
rância (Decradi) também estará
de prontidão caso ocorra algum
caso de LGBTfobia durante o
evento.

O trajeto contará com pon-
tos de apoio com atendimento
médico, bombeiro, Polícia Mi-

litar e ambulância, além do au-
xílio do Copom através do mo-
nitoramento com câmeras de
segurança. O encaminhamento
para hospitais será regulado pela
central do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência
(SAMU). Aproximadamente
700 banheiros químicos serão
disponibilizados ao longo do
percurso. Equipes da Prefeitura
farão a limpeza das ruas após o
evento.

Segundo levantamento feito
pelo Observatório do Turismo
durante a edição de 2016, o gas-
to médio individual na cidade dos
participantes entrevistados foi de
R$ 1.502,91, considerando des-
pesas com hospedagem, alimen-
tação, transporte na cidade e la-
zer. Já os paulistanos gastaram,
em média, R$ 73,82 na Avenida
Paulista durante o evento.

Confúcio Moura conhece plano da SP-
PREVCOM para servidor de Rondônia
Na manhã de terça-feira, o

governador de Rondônia, Con-
fúcio Moura, se reúniu com o
presidente da Fundação de Pre-
vidência Complementar do Es-
tado de São Paulo (SP-PRE-
VCOM), Carlos Henrique
Flory.

Na ocasião, foi apresentado
o estudo preliminar para um pla-
no de previdência para os fun-
cionários estaduais de Rondô-

nia, elaborado pela SP-PRE-
VCOM.

Depois que foi protocolada
a intenção de o Governo de
Rondônia firmar convênio com
a SP-PREVCOM, a instituição
paulista trocou informações
com o Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Es-
tado de Rondônia (IPERON).

Com os dados da base de
funcionários estaduais de Ron-

dônia, a SP-PREVCOM desen-
volveu o embrião de um plano
de previdência complementar
que será apresentado a Moura e
oferecido aos servidores daque-
le estado.

A Lei nº 16.391/2017, san-
cionada pelo governador Geral-
do Alckmin, autoriza a SP-PRE-
VCOM a assumir a gestão de
planos de previdência comple-
mentar de estados, municípios

e União. A expertise da institui-
ção paulista atraiu o convênio
com o governador de Rondônia,
Confúcio Moura.

A SP-PREVCOM é pionei-
ra na implantação do sistema de
benefício que assegura aos ser-
vidores renda superior ao teto
do INSS de R$ 5.531,31. Atu-
almente, a instituição detém 20
mil participantes e R$ 674 mi-
lhões em patrimônio.

Alckmin entrega rodovia
modernizada em Penápolis

As obras de modernização
e recuperação da Rodovia Raul
Forchero Casasco (SP-419)
foram entregues na manhã de
terça-feira (13). O governador
Geraldo Alckmin foi a Pená-
polis e comentou os benefíci-
os proporcionados aos mora-
dores da região.

“Já fomos na rodovia e a
inauguramos. Aqui em Pená-
polis está recapeada, em 35
quilômetros. Era uma rodovia
que tinha muitos acidentes.

Ficou muito boa a obra e,
além de evitar acidente vai
promover o desenvolvimento
da região”, comentou o gover-
nador, sobre a modernização
da SP-419, que recebeu 64
milhões de reais em investi-
mentos.

A modernização da rodovia
foi executada por meio de Li-
citação Pública Internacional
(LPI) e teve financiamento
junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desen-

volvimento (BIRD). Iniciadas
em maio de 2015, as obras ge-
raram 500 postos de empre-
gos, diretos e indiretos.

Os 68 mil habitantes de
Alto Alegre, Luiziânia e Pená-
polis serão diretamente im-
pactados pelas melhorias em
seus deslocamentos diários.
Além dos serviços de recupe-
ração da pista em 35 quilôme-
tros, a SP-419 ganhou faixas
adicionais em 14 quilômetros.

Três rotatórias, melhorias

no sistema de drenagem e
nova sinalização também fo-
ram entregues no projeto de
modernização da rodovia.

Além de oferecer melho-
res condições aos 2.264 usu-
ários diários que circulam
pela rodovia, em média, a eco-
nomia local será contemplada.
A via atende o tráfego de veí-
culos pesados que escoam a
produção agropecuária e a sa-
fra agrícola, especialmente de
cana-de-açúcar.

Pesquisa pioneira revela perfil
dos frequentadores da Cracolândia

O total de mulheres que fre-
quentam a região da Cracolândia
dobrou de 16,8% para 34,5% no
intervalo de apenas um ano. Em
2016, 119 mulheres foram en-
contradas no local. Este ano, o
número subiu para 642 mulheres.

Esse e outros dados fazem
parte de uma pesquisa divulgada
pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social que
abrange o período comparativo
entre abril e maio de 2016 e abril
e maio de 2017.

É o primeiro perfil traçado
sobre usuários na região, envol-
vendo dados de características
sociodemográficas, vulnerabili-
dade social, rede de suporte so-
cial, padrão de uso de substân-
cia e uso dos serviços disponí-
veis para a população.

O levantamento, feito em
consultoria com o Programa de
Desenvolvimento das Nações
Unidas (PNUD), traz outras in-
formações sobre o perfil de usu-
ários de crack na região. Entre
as 139 pessoas entrevistadas no
período, 44,2% (homens e mu-
lheres) atribuem o fato de fre-
quentarem a região a conflitos
familiares, como perdas, divór-
cios, violência e abandono.

Entre os entrevistados, 44%
manifestaram interesse de parar

de consumir drogas. A conclu-
são é de que essa intenção está
associada à participação em tra-
tamentos anteriores contra a de-
pendência.

Das mulheres participantes
da pesquisa, 14,3% estavam grá-
vidas. Mais da metade das mu-
lheres que disseram já ter engra-
vidado não quis fazer o pré-na-
tal. Em gestações anteriores, as
mulheres se referiram a diver-
sos problemas, como filhos
abaixo do peso (100%), filhos
prematuros (67%), abortos
(21%), natimortos (21%) e UTI
(21%).

As mulheres também relata-
ram terem sido vítimas de abu-
so físico e sexual na infância
(44,1%); sofrido violência físi-
ca na Cracolândia (70,6%); e
que já haviam consumido drogas
injetáveis (40%).

A maioria dos entrevistados
não possuía Ensino Médio e a
pesquisa constatou que aumen-
tou o número de pessoas com
curso superior. Outra constata-
ção é de que nem todos os fre-
quentadores da região são usuá-
rios de crack: 15% se declaram
alcoólicos e 13% disseram não
usar qualquer tipo de droga.

Entre os dependentes quími-
cos, mais da metade (66,4%)

não estava em situação de rua
antes de consumir drogas; 74%
moravam em suas casas ou nas
casas dos familiares antes de
irem para a Cracolândia; 42%
contaram não ter o que fazer em
situação de emergência; e, dos
que possuem algum tipo de
apoio, 57,6% dizem contar ape-
nas com a ajuda de familiares.

Foram excluídas da pesqui-
sa as pessoas que estavam  con-
sumido crack no momento da
entrevista, desacordados e que
apresentavam comportamento
violento. A área de abrangência
compreendeu os perímetros pre-
viamente delimitados das ruas
Dino Bueno, Helvétia e Praça
Largo Sagrado Coração de Jesus.

Programa Recomeço
O Programa Recomeço do

Governo do Estado oferece
3.327 vagas para tratamento de
dependentes químicos por meio
de uma rede de assistência so-
cial e de saúde. O Recomeço
desenvolve ações de prevenção
ao uso de substâncias psicoati-
vas e de combate ao tráfico de
drogas, controle e requalifica-
ção de territórios. O apoio se
estende aos familiares, acesso à
iniciativas de justiça e cidadania,
apoio socioassistencial e trata-
mento médico. (Agencia Brasil)

Estado tem
1.034 vagas

para Agente de
Segurança

Penitenciária
Novos servidores farão par-

te do quadro funcional das uni-
dades prisionais da Secretaria da
Administração Penitenciária

Quem quiser trabalhar como
Agente de Segurança Penitenci-
ária pode se inscrever até o dia
1° de julho para participar do
concurso público.

Serão contratados 1.034
agentes entre homens e mulhe-
res. Os novos servidores farão
parte do quadro funcional das
unidades prisionais da Secretaria
da Administração Penitenciária.

As inscrições devem ser fei-
tas apenas pala Internet pelo site
da MS Concursos e o valor da
taxa é de R$ 65. A prova será re-
alizada no dia 6 de agosto. O car-
go de ensino médio tem salário
inicial de R$ 2.695,88 + R$
676,29 referente ao Adicional
de Insalubridade.

Para obter mais informa-
ções, como jornada de trabalho
e pré-requisitos para ingresso
(específicos do cargo), confira
os editais: Concurso 934 ASPs
(mas) e Concurso 100 ASPs
(fem). (Agencia Brasil)
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Ex-presidente
romeno Ion Iliescu

será julgado por
crimes contra a

humanidade
O ex-presidente da Romênia Ion Iliescu e o ex-primeiro-mi-

nistro Petre Roman serão julgados por crimes contra a humani-
dade pela morte de quatro pessoas e pelos mais de 1.300 feridos
na repressão violenta a uma manifestação contra o governo em
Bucareste em 1990. A informação é da Agência EFE.

“Nos dias 11 e 12 de junho de 1990, as autoridades do Estado
decidiram lançar um ataque violento contra os manifestantes”
que protestavam “de maneira pacífica” contra o governo de tran-
sição, meio ano após a queda do ditador comunista, Nicolae Ceau-
sescu, apontou a Procuradoria-Geral em um comunicado.

Os dois acusados, junto a outros 12 membros dos Ministéri-
os de Defesa e Interior e do serviço secreto, teriam ordenado a
transferência de cerca de 20 mil agentes à capital com o objetivo
de sufocar os protestos. Segundo a Procuradoria, no ataque “mor-
reram quatro pessoas e outras 1.388 ficaram feridas”.

Em março de 2015, foi anunciada a reabertura do caso que
tinha levado à condenação da Romênia na Corte Europeia de Di-
reitos Humanos em setembro de 2014, por considerar que aque-
les fatos não haviam sido investigados de forma adequada.

Iliescu, de 87 anos, sempre negou as acusações e foi absolvi-
do em 2008 pela justiça romena, que considerou que não havia
provas de que estava envolvido na repressão à manifestação.

O ex-presidente, que foi membro do aparato comunista nos
tempos de Ceausescu, agradeceu aos agentes por terem salvado
“a democracia” perante os protestos de estudantes, intelectuais,
imprensa independente e partidos políticos da oposição.

Iliescu fundou o Partido Social Democrata após a queda do
comunismo e foi presidente da Romênia entre 1990 e 1996, e
entre 2000 e 2004. (Agencia Brasil)

Indústria britânica
pede que May

reconsidere saída do
mercado único

europeu
A associação britânica EEF, que reúne 20 mil indústrias e

empresas de engenharia e tecnologia no Reino Unido, pediu na
terça-feira (13) que a primeira-ministra, a conservadora Theresa
May, reconsidere seus planos de abandonar o mercado único da
União Europeia (UE). A informação é da Agência EFE.

Após May perder a maioria absoluta no parlamento nas elei-
ções legislativas do último dia 8 de junho, o EEF considera que
as prioridades do novo governo “devem enfocar de forma radical
as negociações sobre o Brexit [saída do Reino Unido da União
Europeia] em matéria de comércio”.

O diretor executivo da associação, Terry Scouler, pediu em
um comunicado “uma saída suave da União Europeia”, em con-
traposição ao processo “duro” que May defendeu até agora, pelo
qual o Reino Unido abandonaria o mercado único com o objeti-
vo de recuperar o controle da imigração.

“O governo tem que abandonar sua retórica prévia e começar
a consertar suas relações com os aliados da UE”, defendeu Scou-
ler. “Isso significa colocar o acesso ao mercado único e alguma
forma de união aduaneira no núcleo de uma estratégia revisada”,
completou.

O jornal britânico The Daily Telegraph informou hoje que
influentes deputados conservadores estão em diálogo com cole-
gas da oposição trabalhista para tentar forçar May a aceitar con-
cessões em matéria de imigração e do mercado único no pro-
cesso do Brexit. (Agencia Brasil)

As exportações brasileiras
do agronegócio atingiram US$
9,68 bilhões, em maio, superan-
do em 12,8% o valor registrado
no mesmo mês do ano anterior.
Já as importações tiveram cres-
cimento de 30%, passando para
US$ 1,3 bilhão em maio deste
ano. O superávit comercial do
agronegócio brasileiro aumen-
tou de US$ 7,59 bilhões para
US$ 8,38 bilhões para o mesmo
período, sendo o terceiro maior
da série histórica para meses de
maio, abaixo apenas dos valores
de 2012 e 2013. Os dados fazem
parte da balança comercial do
agronegócio, divulgada na terça-
feira (13) pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa).

O complexo soja liderou as
vendas e foi responsável por
48,8% das atividades do
agronegócio no mês, gerando
um total de U$ 4,72 bilhões. A
cifra representa acréscimo de

7,5% sobre o valor registrado no
mesmo mês do ano passado.
Esse desempenho foi puxado
pelos embarques de soja em
grão, que totalizaram 10,96 mi-
lhões de toneladas, com receita
de US$ 4,06 bilhões.

Recorde da soja
De acordo com a pasta, o

volume embarcado de soja em
maio deste ano foi recorde em
relação a todos os meses da sé-
rie histórica e é também o se-
gundo mês consecutivo em que
o volume ultrapassa 10 milhões
de toneladas. Ainda segundo o
ministério, um dos fatores do
crescimento de participação
complexo soja na balança co-
mercial é a safra recorde de soja
que o Brasil colhe nesta tempo-
rada. A Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) estima
uma produção de 113,9 milhões
de toneladas da leguminosa.

O Brasil incrementou sua
produção de soja em 18,5 mi-

lhões de toneladas na última sa-
fra e ampliou suas exportações
em quase 4 milhões de tonela-
das, passando de 30,8 milhões de
toneladas exportadas entre ja-
neiro e maio de 2016 para 34,8
milhões de toneladas entre ja-
neiro e maio de 2017.

Caso o aumento das expor-
tações chegue a 5 milhões de
toneladas no ano, o Brasil ex-
portará mais de 56 milhões de
toneladas de soja neste ano, ul-
trapassando as vendas externas
norte-americanas do produto,
projetadas em 55,8 milhões de
toneladas pelo Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos
(USDA, sigla em inglês).

Além do complexo soja,
produtos como açúcar (US$
824,22 milhões e 1,99 milhão
de toneladas) e celulose (US$
527,72 milhões e 1,19 milhão
de toneladas) tiveram destaques
no mês de maio.

O setor de carnes foi o se-

gundo mais relevante do mês,
com exportações de US$ 1,22
bilhão. No entanto, em relação
ao mesmo período de 2016, foi
registrado um recuo de 4,1% no
valor exportado.

Importações
No mês de maio, foram

destaques as aquisições de ce-
reais, farinhas e preparações
(US$ 230,89 milhões; acrésci-
mo de 38,4%), produtos flo-
restais (US$ 133,14 milhões;
que representaram um acrésci-
mo de 14,3%); pescados (US$
105,35 milhões; aumento de
50,5%), produtos oleaginosos
– exclusive soja (US$ 74,81
milhões; aumento de 32,6%) e
lácteos (US$ 60,74 milhões;
redução de 3,9%). O adicional
nas compras de pescados, em
um total de US$ 35,33 mi-
lhões, foi o que mais contri-
buiu para o aumento das impor-
tações totais do agronegócio.
(Agencia Brasil)

Mercado reduz para R$ 142,051
bi projeção para o déficit primário

Instituições financeiras con-
sultadas pelo Ministério da Fa-
zenda projetam que o déficit pri-
mário do Governo Central, for-
mado por Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco Cen-
tral, deve chegar a R$ 142,051
bilhões neste ano. A estimativa
é melhor do que a divulgada em
maio (R$ 148,036 bilhões), mas
supera a meta de déficit perse-
guida pelo governo (R$ 139 bi-
lhões).

A estimativa consta da pes-
quisa Prisma Fiscal, elaborada
pela Secretaria de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazen-
da, com base em projeções do
mercado financeiro.

Para 2018, a estimativa do
mercado financeiro é de déficit
de R$ 127,446 bilhões contra
R$ 125,124 bilhões previstos
em maio.

A projeção da arrecadação
das receitas federais este ano

subiu de R$ 1,341 trilhão para
R$ 1,345 trilhão. Para 2018, a
estimativa é de R$ 1,451 trilhão,
ante R$ 1,442 trilhão previsto
anteriormente.

Para a receita líquida do Go-
verno Central a estimativa para
este ano é R$ 1,144 trilhão,
mesma projeção do mês passa-
do. No caso da despesa total do
Governo Central, a projeção pas-
sou de R$ 1,294 trilhão para R$
1,290 trilhão.

A pesquisa apresenta tam-
bém a projeção para a dívida bru-
ta do Governo Central, que, na
avaliação das instituições finan-
ceiras, deve ficar em 75,47% do
Produto Interno Bruto (PIB – a
soma de todas as riquezas pro-
duzidas pelo país).

A previsão anterior era
75,44% do PIB. Para 2018, a
estimativa ficou em 78,60% do
PIB, ante 78,50% previstos no
mês passado. (Agencia Brasil)

Supremo nega pedido de liberdade
para a irmã de Aécio Neves

A Primeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) deci-
diu na terça-feira (13) negar pe-
dido para libertar Andrea Neves,
irmã do senador afastado Aécio
Neves (PSDB-MG), presa no
mês passado, em Belo Horizon-
te, por determinação do minis-
tro Edson Fachin. Andrea foi pre-
sa na operação da Polícia Fede-
ral deflagrada a partir das dela-
ções da JBS. O colegiado julgou
um recurso apresentado pela
defesa de Andrea.

Por 3 votos a 2, a Turma se-
guiu o voto divergente do minis-

tro Luís Roberto Barroso, que se
manifestou pela manutenção da
prisão. Segundo o ministro,
mesmo com a apresentação de
denúncia pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR), Andrea
deve continuar presa porque ou-
tros fatos supostamente crimi-
nosos estão sendo apurados na
investigação da JBS, que ainda
está em andamento. O entendi-
mento foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber e Luiz
Fux.  A Turma é composta por
cinco ministros.

O relator do pedido de liber-

dade, ministro Marco Aurélio, e
Alexandre de Moraes foram ven-
cidos. De acordo com o relator,
a prisão preventiva não pode ser
mantida apenas pela suposição
da PGR de que Andrea poderia
interferir nas investigações.
Além disso, o ministro levou em
conta que ela é ré primária e não
possui antecedentes criminais.

Durante o julgamento, sem
contestar o mérito das acusa-
ções, a defesa de Andrea pediu a
substituição da prisão por medi-
das cautelares. Segundo os ad-
vogados, Andrea já foi denunci-

ada pela PGR, e, por isso, não
há necessidade da manutenção
da prisão para garantir o anda-
mento das investigações, con-
forme sustenta a procuradoria.

Na investigação que foi aber-
ta no STF, a irmã do senador é
acusada de intermediar o paga-
mento de R$ 2 milhões pelo
empresário Joesley Batista,
dono da empresa JBS. Em depo-
imento de delação, o empresá-
rio também afirmou que Andrea
teria solicitado R$ 40 milhões
para a compra de um apartamen-
to. (Agencia Brasil)

Fachin determina transferência de
Rocha Loures para carceragem da PF

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson
Fachin determinou na terça-fei-
ra (13) a transferência do ex-
deputado Rodrigo Rocha Loures
do presídio da Papuda para a
carceragem da Polícia Federal
em Brasília. A decisão de Fachin
foi motivada por uma informa-
ção sobre uma suposta ameaça à
vida de Loures.

Em petição encaminhada ao
Supremo, a defesa do ex-deputa-
do disse que, na semana passada,
o pai de Loures recebeu uma li-
gação telefônica de um conheci-

do, que alertou a família sobre a
possibilidade de Loures estar
correndo “risco de vida” caso não
concordasse em assinar acordo
de delação premiada.

Dessa forma, os advogados
pediram a concessão de prisão
domiciliar e uma escolta de
agentes da PF para garantir a se-
gurança de Loures e de sua fa-
mília. Ao analisar o caso, apesar
de determinar a transferência,
Fachin negou os dois pedidos
dos advogados até que a Procu-
radoria-Geral da República
(PGR) apure o caso.

“Os fatos narrados, ainda que
não estejam desde logo
embasados em elementos
probatórios que lhes deem su-
porte, são graves o suficiente
para que se dê ao menos notícia
ao Ministério Público a quem
incumbe, no âmbito de suas atri-
buições, deflagrar instrumentos
voltados à respectiva apuração”,
decidiu o ministro.

Na mesma decisão, Fachin
disse que a PF deverá cuidar a
integridade física de Loures.
“Até ulterior deliberação, deter-
mino a remoção do custodiado

Rodrigo dos Santos da Rocha
Loures para a carceragem da
Polícia Federal, a quem incum-
bo as cautelas necessárias à pre-
servação da integridade física do
requerente”.

Loures foi preso no  sábado
(3) por determinação do minis-
tro Fachin. Em abril, o ex-depu-
tado foi flagrado recebendo uma
mala contendo R$ 500 mil, que
teria sido enviada pelo empresá-
rio Joesley Batista, dono da JBS.
A investigação foi iniciada com
base em delação premiada da
empresa. (Agencia Brasil)

Petrobras estuda rever frequência de
reajustes de preços de combustíveis

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, disse na terça-
feira (13) que a empresa pode-
rá revisar a frequência com que
são feitas as avaliações para de-
terminar os reajustes dos pre-
ços dos combustíveis. Atual-
mente, essa avaliação é feita
uma vez por mês, mas, segun-
do, Parente, a questão não está
bem resolvida.

“Claro que é muito melhor
que a sistemática anterior, mas
a volatilidade do preço do pe-
tróleo e do preço do câmbio,
isso varia todo dia, e estamos
fazendo [o reajuste] uma vez por

mês. Então, essa  diferença, es-
tamos pensando como podemos
aproximar mais isso”, disse Pa-
rente após se reunir com o mi-
nistro de Minas e Energia, Fer-
nando Coelho Filho, em Brasí-
lia.

Segundo o presidente da es-
tatal, ainda não há previsão so-
bre quando a mudança deve
ocorrer, e a questão será defi-
nida pelo Grupo Executivo de
Mercado e Preços, formado
por Parente e diretores da Pe-
trobras.

A atual política de preços,
adotada pela Petrobras desde

outubro do ano passado, tem
como base os preços das com-
modities praticados no merca-
do internacional. São feitas ava-
liações mensais para determi-
nar se haverá ou não reajustes
dos preços dos combustíveis
para cima ou para baixo, depen-
dendo da oscilação do preço
dos produtos no mercado glo-
bal.

Pasadena
Parente disse também que a

empresa já decidiu incluir a re-
finaria de Pasadena, no Texas,
no Plano de Parcerias e Desin-
vestimentos da empresa, que

prevê a venda de ativos da esta-
tal. “Isso agora vai ter um pro-
cesso interno. Assim que tiver-
mos com o teaser, ou edital pre-
parado, vamos  anunciar, mas
não está pronto ainda”, disse.

A compra da refinaria é in-
vestigada pela Polícia Federal
dentro da Operação Lava Jato
por causa dos prejuízos que o
negócio pode ter ocasionado à
Petrobras. O Tribunal de Con-
tas da União já determinou a de-
volução de US$ 792 milhões
por ex-dirigentes da empresa
ligados à compra de Pasadena.
(Agencia Brasil)

A força-tarefa da Operação
Lava Jato anunciou na terça-
feira(13) que vai recorrer da
sentença publicada pelo juiz fe-
deral Sergio Moro no proces-
so que envolve o ex-governa-
dor do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral. Segundo nota divulgada
pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF) no Paraná, a procu-
radoria pedirá “aumento signi-
ficativo” das penas aplicadas
aos condenados no processo.

O ex-governador foi sen-
tenciado a 14 anos e 2 meses
de prisão por corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro. Pe-
los mesmos crimes, também
foram condenados o então se-
cretário do governo Cabral,

Força-tarefa da Lava
Jato vai pedir

aumento da pena de
Sérgio Cabral

Wilson Carlos Carvalho, e
Carlos Miranda, sócio de
Cabral. O primeiro foi senten-
ciado a 10 anos e 8 meses e o
segundo, a 12 anos de prisão.

Os procuradores também
afirmaram que vão recorrer da
absolvição da esposa do ex-go-
vernador, Adriana Ancelmo, e
de Mônica Carvalho, esposa de
Wilson Carlos. Segundo o
MPF, “as provas produzidas de-
monstram que Adriana e Mô-
nica participaram dos crimes
cometidos de forma conscien-
te”.

A força-tarefa da Lava Jato
apresentará o recurso ao Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF4). (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043859-
24.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro
Regional II - Santo Amaro, Est ado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nilton Antonio de Goes Silva
- Me, CNPJ 07.184.470/0001-00, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de Eduardo dos Reis, objetivando condenar a
ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (09/2015), corrigidos e acrescido de encargos
legais, referente ao débito do Contrato de Prestação de Serviços. 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 07 de junho de 2017.          B 14 e 15/06

Citação - Prazo 20 dias - Processo 1040053-44.2016.8.26.0002. A Dra. Carolina
Nabarro Munhoz Rossi, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional II
Santo Amaro, na forma da Lei. Faz Saber a João Rodrigues da Silva, CPF
007.082.568-80, que Carmerino Souza Xavier ajuizou uma ação de Adjudicação
Compulsória, com Procedimento Comum, objetivando que o réu outorgue ao
requerente a Escritura Definitiva de Venda e Compra do imóvel situado na
Avenida dos Funcionários Públicos nº 144, Jardim São João, município de
São Paulo, sob pena de adjudicação compulsória. Estando o requerido em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerado revel e presumir-
se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do
NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 §- IV).
Será o presente, por extrato, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2017.          B 14 e 15/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0038885-
18.2002.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro
Regional I - Santana, Est ado de São Paulo, Dr(a). Jorge Alberto Quadros de
Carvalho Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Fatima Ap arecida Campos
Rigaud, Rua Messina, 80, Apto. 161, Jardim Messina - CEP 13207-480, Jundiaí-
SP, CPF 113.566.048-46, RG 17706467, que lhe foi proposta uma ação de
Monitória por parte de Jan Macarios, objetivando receber a quantia de R$
3.685,92 (março/2013), referente ao cheque nº SV-661594-5 emitido pela
devedora em 30 de março de 2001. 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, efetue o pagamento da
quantia especificada acima devidamente atualizada e efetue o pagamento de
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de abril de 2017.

B 14 e 15/06

AAFIT/SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da AAFIT/SP – Associação dos Auditores-Fiscais
Tributários do Município de São Paulo, Hélio Campos Freire, no
uso de suas atribuições, CONVOCA os integrantes da categoria a
comparecer em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
às 17 horas e 30 minutos, do dia 22 de junho de 2017, em sua
sede à Av. Vieira de Carvalho, 172, 5º andar, São Paulo - SP, em 1ª
chamada, e às 18 horas em 2ª chamada, com a finalidade de discutir
e aprovar alteração do Estatuto da AAFIT/SP, visando adequá-lo
quanto a: 1) Alteração de atribuições do Presidente, do 1° Vice-
Presidente e do 2° Vice-Presidente;  2) Fusão dos cargos de
Secretário e Tesoureiro, com a criação dos cargos de Diretor
Administrativo-Financeiro e Vice-Diretor Administrativo-Financeiro
e adequação e alteração de competências. A minuta de alteração e
o Estatuto estão disponíveis no site e na Secretaria da AAFIT. São
Paulo, 14 de junho de 2017. Hélio Campos Freire Presidente
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 11.325.716/0001-85 - NIRE 35.300.388.178

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam os senhores acionistas da SITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) 
convocados por seu Presidente do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Companhia, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de junho de 2017, 
às 09:30h, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.601, 5º andar, 
CEP 01452-000, para analisar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: a) 
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia 
referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2016, as quais foram devidamente publicadas no 
“Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” e no jornal “O Dia” em edições de 17 de março de 2017, às folhas. 141 e 
18, respectivamente; e b) Proposta da administração para a destinação do resultado econômico da Companhia 
auferido no exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2016. Em Assembleia Geral Extraordinária: c) Tendo 
em vista a atual necessidade de caixa da Companhia, o aumento do capital social da Companhia no valor de, 
pelo menos, R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal na proporção das classes de ações atualmente existentes, com preço de 
emissão a ser defi nido na forma da lei aplicável, após discussão e deliberação pelos acionistas presentes 
considerando (i) a perspectiva de rentabilidade da Companhia; (ii) o valor do patrimônio liquido da ação da 
Companhia; e (iii) o histórico de transferência de ações da Companhia entre os acionistas. Instruções Gerais: 
(i) Os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a que 
se refere o presente Edital de Convocação encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia; e  
(ii) Solicita-se que todos os acionistas enviem os documentos comprobatórios de representação com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para comprovação 
da legitimidade da representação exercida, sendo que aos acionistas que se fi zerem representar por meio de 
procurador, solicitamos também o envio do instrumento de mandato para referida comprovação. São Paulo, 08 de 
junho de 2017. João Antonio Zogbi Filho - Presidente do Conselho de Administração

Brazilian Securities 
Companhia de Securitização

CNPJ/MF: 03.767.538/0001-14 - NIRE: 35.300.177.401
Edital de Convocação

Décima Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização

Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão da Brazilian 
Securities Companhia de Securitização (“CRI” e “Securitizadora”, respectivamente), nos termos da Cláusula Quinze do 
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 343ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
Securitizadora (“Termo de Securitização”), a reunirem-se, em 1ª convocação, para a Décima Assembleia Geral de Titulares 
dos CRI (“Décima Assembleia”), a se realizar no dia 06 de julho de 2017 às 10:30h, no endereço da Securitizadora, na 
Avenida Paulista, nº 1.374, 17º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre o pagamento do 
ITBI referente aos imóveis dados em alienação fi duciária à Securitizadora em garantia dos CRI. Os Titulares dos CRI 
deverão se apresentar no endereço da Securitizadora acima indicado portando os documentos que comprovem sua 
condição de titular dos CRI e, os que se fi zerem representar por procuração deverão entregar o instrumento de mandato, 
com poderes específi cos para representação na Nona Assembleia, no mesmo endereço da Securitizadora indicado acima, 
no momento da referida Décimo Assembleia. Sem prejuízo, e em benefício do tempo, os titulares dos CRI deverão 
encaminhar previamente os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail edital@pentagonotrustee.
com.br, com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência, e apresentar as vias originais no momento da referida 
assembleia. São Paulo, 12 de junho de 2017. Brazilian Securities Companhia de Securitização

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 1005959-43.2016.8.26.0011. A MM. Juíza de Direito da 
4ª Vara Cível do Foro Regional XI - Pinheiros, Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, Dra. Claudia de Lima Menge, na 
forma da Lei etc., FAZ SABER a ALEXANDRE MOREIRA LUZZI MÓVEIS ME (Agriffe Ambientes Planejados), CNPJ 
07.680.799/0001-53, que FABIO TACLA ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando seja esta julgada procedente, com a 
resolução definitiva do contrato assinado entre as partes, condenação da requerida ao pagamento da justa indenização pelos 
danos materiais no valor de R$ 2.500,00 e morais, estes estipulados no montante de R$ 10.000,00, e, ainda, condenação nos 
ônus sucumbenciais. Estando a requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, em 15 dias a fluir do prazo supra, conteste o feito, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.                                                                                   [13,14] 

Foros Regionais Varas Cíveis I - Santana, Casa Verde, Vila Maria e Tucuruvi Varas Cíveis 1ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO - 
PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1022608-50.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional 
I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Pdg Sp 4 
Incorporações Spe Ltda, Rua Gomes de Carvalho, 1510, 6º andar sala PDG SP4, Vila Olimpia - CEP 04547-005, São Paulo-SP, 
CNPJ 11.837.146/0001-02, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condominio Paisagem Vila 
Maria Alta, alegando em síntese: o inadimplemento das obrigações referentes ao pagamento do condomínio. 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 29 de maio de 2017.                        [13,14] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025876-12.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) Daniel Sollazzini Cortez, CPF 298.051.038-62, RG 25.292.002-8, brasileiro, engenheiro civil, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Miguel Antonio Testa Barella e Jessica Marie Vidal, alegando em 
síntese, a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da prestação defeituosa de serviços de engenharia em obra 
efetuada no imóvel sito à Rua Republica de El Salvador, 221 - São Paulo/SP. 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 
(quinze) 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.                                              [13,14] 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
EDISIO DIAMANTINO NUNES JÚNIOR, brasileiro, casado, corretor de seguros, nascido em 17/02/1970, RG nº 30347858-6 SSP/BA, CPF/
MF nº 692.703.765- 91 e registrado na SUSEP nº 10.041048-9, domiciliado na Rua Parati nº 135, apartamento 402 D - Bairro Alphaville, 

DECLARA: 1. Sua intenção 
de adquirir 60.000 quotas da BRIB CORRETORA DE RESSEGURO LTDA., sediada na Rua Gilberto Sabino 215, 13º Andar, Pinheiros, SP, CNPJ/
MF nº 12.651.299/0001-23 cujos Atos Constitutivos encontram-se arquivados na Junta Comercial de São Paulo NIRE 35.224.753.711. 2. A 
inexistência de restrições que possam afetar a sua reputação, conforme item VI do artigo 5º da Resolução CNSP 166/2007; e 3. Esclarece 
que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações a presente declaração deverão ser comunicadas diretamente 
à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, Avenida Presidente Vargas, 730, 9º andar – RJ, no prazo estejam devidamente 

vigor, ter direito a vista do respectivo processo. Denominação social: BRIB CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA. Local e sede: Rua Gilberto 
Sócios – Nº de 

cotas – R$ - %: EDISIO: 40.000; R$40.000,00; 40%. PROMOVE: 20.000; R$ 20.000,00; 20%. LASRY/Incorporada por BR Insurance: 10.000; 
R$10.000,00; 10%. MEGLER B.I Incorporada por BR Insurance: 10.000; R$10.000,00; 10%; BR Insurance 20.000; R$ 20.000,00; 20%. 

de resseguros e gerenciamento de riscos. Controladores: EDISIO DIAMANTINO NUNES JÚNIOR, brasileiro, casado, corretor de seguros, 
nascido em 17/02/1970, RG nº 30347858-6 SSP/BA, CPF/MF nº 692.703.765-91 e registrado na SUSEP nº 10.041048-9, domiciliado na 
Rua Parati nº 135, apartamento 402 D - Bairro Alphaville, Salvador/BA; PROMOVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
limitada com sede na Alameda Santos, nº 1787, 13º andar Parte, Cerqueira Cesar, SP, CNPJ/MF nº 01.132.485/0001-30 e registrada na 
SUSEP nº 059626.1.02861-84; BR INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS S/A (nova denominação de Brasil Insurance Participações e 
Administração S/A), CNPJ/MF nº 11.721.921/0001-60, registrada na JUCESP NIRE nº 35.300.442.377, com sede na Rua Gilberto Sabino 
215, 13º Andar, Pinheiros, SP. SP,12/06/2017. EDISIO DIAMANTINO NUNES JÚNIOR.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011964-64.2012.8.26.0003  
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0011964-64.2012.8.26.0003. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de 
Santo Amaro/SP. Faz saber ao Espólio de Eliseu Andrilli, na pessoa de sua inventariante Leonor Gonzalez Andrilli; e Francisca 
Helena Andrilli,RG 37.086.014-7 e CPF 288.355.248-73 que Alexandre Faraco Holle Adriana Faraco Holl ajuizaram ação de 
execução, para cobrança de R$46.691,75 (mai/12).Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 
dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente 
embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com 
juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos 
bastem para garantia da execução, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de maio de 2017.                         [13,14] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0059541- 
72.2011.8.26.0100 (USU. 1379) 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 Antonio José dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Fátima Maria da Conceição Alves, Michelle da 
Conceição Alves e Daniele da Conceição Alves ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel localizado na Rua Cabo José Teixeira, nº 75 (antigo nº 34), lote 31 da quadra 34, Vila Iolanda, Guaianases, São 
Paulo/SP, com área de 121,80 m², contribuinte nº 115.031.0034-1, 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.                       [13,14] 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1007486-
39.2016.8.26.0008 A MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. 
Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza de Miguel, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a Thaua Farneze Ferreira dos Santos, 
CPF: 419.113.958-40, RG: 42.929.667-8, que lhe foi proposta 
uma Ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança por parte de José Roberto da Silva, ten-
do como corréus Tatiana Farneze Ferreira dos Santos e 
Edimar Francisco dos Santos, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 14.772,17 (a atualizar), referente contrato 
de aluguel do imóvel situado na Rua Felipe Pedroso, nº 61, 
Vila Antonieta, São Paulo/SP, não honrado pelos requeridos, 
desde Dez/2015 até Maio/2016 e demais encargos contratu-
ais. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida sua citação 
por edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, após os 20 
supra, ofereça resposta, sob pena de revelia (ocasião em que 
será nomeado curador). S Será o presente edital, por extra-
to, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017.

13 e 14/06

Edital de Citação e Intimação - Prazo 20 dias, Autos nº 196308-
83.2012.8.26.0100 A Dra. Carla Themis Lagrotta Germano, 
Juíza de Direito da 31ª Vara Cível - Comarca da Capital/SP, 
na forma da Lei. Faz saber a RM da Silva EPP (CNPJ: ?) 
que Cooperativa Central Aurora Alimentos ajuizou Ação 
de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a 
quantia de R$ 30.862,54 (no ajuizamento), relativa ... ao ??? 
contrato celebrado entre as partes. Estando a executada em 
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 3 
dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou 
reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito 
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena ser convertido em penhora o arresto sobre a 
quantia de R$ 20.747,96 (depósito judicial), convertido, terão 
os executados o prazo de 15 dias, para oferecerem embargos, 
independentemente de qualquer outra intimação. O presente 
será publicado na forma da Lei. São Paulo 22 de maio de 2017.

13 e 14/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0050729-13.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na 
forma da Lei, etc. Faz saber a Marcos Spera, que 
Condomínio Edifício Queen Mary ajuizou ação sumária para 
cobrança de R$ 3.452,13(nov/12), referente a débitos 
condominiais da unidade 12, integrante do condomínio autor, 
devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas 
processuais, e honorários advocatícios. Estando o réu em 
lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a 
fluir do prazo supra, contestar a ação, sob pena de serem 
aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia.Será o edital,por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada mais. São Paulo, 17 de abril de 2017.         [13,14] 

Edital para Conhecimento de Terceiros, expedido nos 
Autos de Interdição de Lurdes Kreitlov de Azevedo, 
requerido por Noemy Azevedo - Processo nº0014783-
13.2013.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fa-
mília e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr. Paulo Nimer Filho, na forma da Lei, etc. 
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conheci-
mento tiverem que, por sentença proferida em 30/04/2015, foi 
decretada a interdição de Lurdes Kreitlov de Azevedo, CPF 
615.948.308-00, declarando-a absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como 
curadora, em caráter definitivo, a Sra. Noemy Azevedo e Lur-
des Kreitlov de Azevedo. O presente edital será publicado por 
três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.

14 e 24/06, 04/07

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0023750-
90.2012.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. 
Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Renato Lima da Silva, Rua Joaquim Jose da Silva Xavier, 
118, Jardim Tango - CEP 03904-100, São Paulo-SP, CPF 
550.174.525-91, Brasileiro, que lhe foi proposta uma Ação de 
Procedimento Comum por parte de Fisiocare Fisioterapia 
Ltda, objetivando o recebimento de R$ 27.012,45, atualizado 
até dez/2012, referente aos contratos de prestação de servi-
ços de assistência medico/hospitalar com o Hospital Anália 
Franco, o qual foram terceirizados e prestados pela autora. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi de-
terminada 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 pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

14 e 15/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0068479-22.2012.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Felipe Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Also Imagem Comércio e
Serviços de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ 07.760.191/0001-39, na pessoa de seu
represent ante legal e a, Adalberto Luiz Sucupira D’Oliveira, RG 82722885 SSP/RJ, CPF
991.240.257-04 e Viviane Petrolino D’Oliveira, RG 242149480 SSP/SP que, Banco do Brasil S/
A, lhes ajuizou ação de Procedimento Comum, objetivando a cobrança de R$ 421.342,28 (05/
11/2012), referente Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 071.903.779,
firmado 12/07/2001; Contrato de Abertura BB Giro Empresa Flex nº 071.902.029, firmado em
06/09/2007; Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica - Cláusulas Especiais nº
071.902.027, firmado em 06/09/2007 e Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES,
firmado em 28/06/2011. 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 12 de junho de 2017. 13 e 14/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1038914-57.2016.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hertha Helena Rollemberg Padilha de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Nilvania dos Santos Cambuí CPF: 142.728.918-20, que Condomínio Residencial Califórnia
CNPJ: 56.089.139/0001-08 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando o
recebimento de R$ 5.556,86 (Agosto/2016), referente as despesas e taxas condominiais de
Novembro/2015 à Julho/2016 da Unidade 34 - D3, integrante do Condomínio Residencial
Califórnia, localizado na Estrada do Campo Limpo nº 560 - Vila Prel - São Paulo/SP. Estando
a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 03 dias,
efetue o pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluir após os
20 dias supra. Em caso de pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade, e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o restante em até 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária de juros de 1% ao mês. Não sendo embargada a
ação, a executada 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 30 de maio de 2017. 14 e 15/06
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Moro condena ex-governador Sérgio
Cabral a 14 anos e 2 meses de prisão
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O ex-governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral foi con-
denado na terça-feira (13) a 14
anos e 2 meses de prisão pelo
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara
Federal em Curitiba. A senten-
ça foi proferida pelos crimes de
corrupção passiva e lavagem de
dinheiro (12 vezes) em proces-
so a que ele responde no âmbi-
to da Operação Lava Jato.

“O crime insere-se em um
contexto mais amplo, revelado
nestes mesmos autos, da co-
brança sistemática pelo ex-go-
vernador e seu grupo de um per-
centual de propina incidente
sobre toda obra pública no Es-

tado do Rio de Janeiro”, diz
Moro na sentença. Além da
pena de reclusão, Cabral deve
pagar uma multa de cerca de R$
528 mil.

O juiz determinou, ainda,
que Cabral terá de responder
preso caso decida recorrer da
decisão em primeira instância.
A progressão de regime, segun-
do o despacho, só deve aconte-
cer após a devolução das vanta-
gens indevidas recebidas.

“A responsabilidade de um
Governador de Estado é enor-
me e, por conseguinte, tam-
bém a sua culpabilidade quan-
do pratica crimes. Não pode

haver ofensa mais grave do que
a daquele que trai o mandato e
a sagrada confiança que o povo
nele deposita para obter gan-
ho próprio”, escreveu Moro
na sentença.

Outros réus
Também foram condenados

o então secretário do governo
Cabral Wilson Carlos Carvalho
e o sócio do ex-governador Car-
los Emanuel Miranda. Moro ab-
solveu a esposa de Cabral, Adri-
ana Ancelmo, por falta de pro-
vas de autoria e participação nos
crimes. Mônica Carvalho, espo-
sa de Wilson Carlos, foi absol-
vida pela mesma razão.

Wilson Carlos foi sentenci-
ado a 10 anos e 8 meses por
corrupção passiva e dois crimes
de lavagem de dinheiro. Carlos
Miranda, por sua vez, foi con-
denado a 12 anos de prisão por
corrupção passiva e lavagem de
dinheiro (quatro vezes).

Os ex-diretores da Andrade
Gutierrez Clóvis Peixoto e Ro-
gério Nora também são réus
nesta ação penal. No entanto,
ambos firmaram acordo de co-
laboração premiada com o Mi-
nistério Público Federal (MPF)
que, por sua vez, pediu a suspen-
são do processo contra eles.
(Agencia Brasil)

Meirelles diz que
desemprego deve

começar a cair no mês
de agosto

A taxa de desemprego deve
começar a cair a partir de agos-
to, afirmou na terça-feira (13) o
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, em sua conta no Twit-
ter.

“Temos que levar em conta
que estamos saindo da maior re-
cessão da nossa história, que
deixou 14 milhões de brasilei-
ros sem emprego. Os efeitos de
uma recessão tão forte quanto a
dos últimos anos não desapare-

cem do dia para a noite”, disse.
O ministrou lembrou que,

pela primeira vez em três anos,
o desemprego parou de subir em
abril. “E a partir de agosto esta
taxa deve começar a cair”, disse.

Ontem, também pelo Twitter,
o ministro da Fazenda disse que
“previsões econômicas são de
aumento do emprego durante o
ano, retomada dos investimentos
e manutenção dos gastos sociais
do governo”. (Agencia Brasil)

CVM multa Eike Batista em R$ 21 mi
por uso de informação privilegiada

A Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) condenou o
empresário Eike Batista por uso
de informação privilegiada (cri-
me de insider trading), em jul-
gamento feito na terça-feira
(13), na sede da autarquia, no
Rio de Janeiro. O empresário
terá que pagar multa em valor
superior a R$ 21 milhões.

Eike foi condenado por mai-
oria do colegiado (dois votos
contra um) por infringir o dis-
posto no Artigo 155 da Lei
6.404/76, conhecida como Lei
das Sociedades Anônimas, e o
Artigo 13 da Instrução CVM
358. O presidente da CVM,
Leonardo Pereira, seguiu o voto

do relator, Henrique Machado,
pela condenação do empresário
ao pagamento da multa. O advo-
gado de Eike, Darwin Correa,
deve recorrer da decisão.

O processo contra Eike foi
instaurado pela Superintendên-
cia de Relações com Empresas
(SEP) para apurar eventual uti-
lização de informações privile-
giadas, na qualidade de acionis-
ta controlador e presidente do
conselho de administração da
OSX Brasil S.A., na negociação
de ações de emissão da empre-
sa em 19 de abril de 2013.

Na ocasião, Batista vendeu
9.911.900 ações ordinárias de
emissão da OSX, ao valor mé-

dio de R$ 3,40 por ação,
totalizando R$ 33.700.460. A
superintendência apurou que
Batista tinha, à época, conheci-
mento de alterações que ocor-
reriam no plano de negócios da
OSX e que foram divulgadas ao
mercado somente no dia 17 de
maio daquele ano.

A acusação concluiu que, ao
negociar as ações da OSX antes
da divulgação das alterações que
ocorreriam no Plano de Negó-
cios da companhia, Eike Batis-
ta estava de posse de informa-
ção privilegiada, “em assimetria
de informação com o mercado”.
Com isso, evitou, para si mes-
mo, um prejuízo de R$

10.506.614, porque a cotação da
ação da OSX, na abertura do
pregão efetuado após a divulga-
ção do fato relevante, foi infe-
rior à cotação do momento da
venda.

O julgamento foi continui-
dade da sessão anterior, ocorri-
da em 25 de abril passado,
suspensa por pedido de vista di-
retor Pablo Renteria. Naquela
sessão, o relator do processo,
Henrique Machado, havia vota-
do pela condenação de Eike Ba-
tista ao pagamento de multa no
valor de R$ 21.013.228, corres-
pondente a duas vezes o mon-
tante da perda evitada. (Agencia
Brasil)

Visite nosso site: www.jornalodiasp.com.br
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Meia Maratona de Revezamento
Noturna Eu Atleta terá três categorias

Prova, no dia 15 de julho, terá Quartetos, Duplas e Solo

Meia Maratona de Revezamento Noturna Eu Atleta São Paulo
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A Meia Maratona de Reveza-
mento Noturna Eu Atleta ficou
ainda mais democrática. Aten-
dendo aos pedidos, a competi-
ção, marcada para o dia 15 de ju-
lho, na Cidade Universitária de
São Paulo, USP, terá também a
categoria Solo, que estará ao lado
da Duplas e da Quartetos. A lar-
gada será às 18h, em frente ao
Velódromo da USP, com um per-
curso de 5.274m. O Eu Atleta
ainda terá mais um evento na tem-
porada: Corrida Eu Atleta Rio (5k
e 10k) dia 12 de novembro e já
com inscrições abertas.

Com isso, fica ainda mais
importante garantir a presença
mais cedo e não deixar de parti-
cipar deste evento. As inscrições
seguem abertas e com preço pro-
mocional de R$ 90,00 por atle-
ta, sendo R$ 180,00 para a dupla
e R$ 360,00 para o quarteto. As
confirmações poderão ser feitas
pelo site
www.corridaeuatleta.com .

A entrega do kit de participa-
ção juntamente com a cortesia do
chip será realizada no dia 14 de
Julho de 2017, das 11h00min às

20h00min na Loja Centauro Ibi-
rapuera - Av. Ibirapuera, 3103 -
lojas 84-85 - Shopping Ibirapu-
era - São Paulo / SP, podendo ser
alterada para outra loja da rede.
Não haverá entrega de ki no dia
do evento, nem depois dele.

A abertura para a categoria
Solo, na qual o competidor de-
verá cumprir quatro voltas no cir-
cuito, torna o evento ainda mais
atraente. Isso, sem deixar o char-

me do revezamento, que permi-
te que corredores de diferentes
níveis possam participar de uma
meia maratona, ou seja, 21.097
metros.

O circuito terá cerca de 5k
(5.274m) e os participantes te-
rão de se revezar nas voltas - nas
equipes de quatro integrantes,
cada uma dá apenas uma volta; nas
de dois, cada um faz duas voltas.
O revezamento será feito em “bo-

xes e mais detalhes poderão ser
obtidos no site oficial.

Eu Atleta Rio de Janeiro
A prova do Rio de Janeiro, no

dia 12 de novembro, terá as dis-
tâncias de 5k e 10, além de uma
caminhada de 5k, com a progra-
mação começando a partir das
7h05. A largada e a chegada se-
rão no Aterro do Flamengo, em
frente ao Monumento Nacional
aos Mortos da 2ª Guerra Mundi-
al (Monumento aos Pracinhas) -
Av. Infante Dom Henrique, 75 -
bairro da Glória - Parque do Fla-
mengo ao lado do M.A.M. - Mu-
seu de Arte Moderna. As inscri-
ções estão abertas a preço pro-
mocional até o dia 10 de julho,
no site
www.corridaeuatleta.com.   O
valor é de R$ 77,00.

O Meia Maratona de Reveza-
mento Noturna Eu Atleta São
Paulo é uma realização e organi-
zação da Yescom, com promoção
do EuAtleta, Globo e SporTV. A
supervisão é da Federação Pau-
lista de Atletismo. Mais informa-
ções no site
www.corridaeuatleta.com

Nati Martins se considera
uma guerreira. Quem pode du-
vidar? A menina que perdeu
70% da capacidade auditiva aos
quatro anos de idade, cresceu
para se tornar uma atleta de alto
nível. Sem medo, concessões
ou privilégios em quadra, lutou
e venceu. Para a temporada
2017/18, a central continuará
colocando toda essa coragem
à serviço do Vôlei Nestlé. “Es-
tou muito feliz em fazer parte
desse projeto por mais um ano.
Que tenhamos uma temporada
cheia de alegria, perseverança
e superação”, afirma a meio de
rede de 32 anos, natural de Lo-
rena, interior de São Paulo.

Primeira profissional surda
de vôlei nacional, Nati vai dis-
putar a segunda temporada pelo
Vôlei Nestlé. A central chegou
ao time de Osasco em 2016,
disposta a encarar o desafio de
disputar uma posição que já
teve Thaisa e Adenízia como
titulares por quase uma déca-
da. Trabalhou duro e ajudou sua
equipe a conquistar o título pau-
lista e a medalha de prata na
Superliga. “Tivemos um ano
muito positivo. Soubemos sair
de situações que jamais imagi-
naríamos. Perdemos, vence-
mos, caímos e levantamos.
Rimo e choramos. Acima de
tudo, fomos guerreiras e nos 
respeitamos”, avalia. 

Nati Martins mira para o
futuro sem esquecer de valori-
zar as lutas e conquistas do pas-
sado. “Pessoalmente, vejo que
cresci e amadureci muito. A
temporada com o Vôlei Neslté
me trouxe valores pessoais e
profissionais. Tive minhas dú-
vidas e medos, claro, mas gra-
ças a Deus, venci”, afirma a
central, que completa. “Com
tudo isso, para esse novo pro-
jeto, tenho certeza que cada
uma que está na equipe vai bus-
car seu melhor, sempre de for-
ma profissional. Vejo a forma-
ção de um time muito bacana.
Vamos nos unir ainda mais com
as meninas que vierem e, jun-
tas, buscaremos nosso objeti-
vo número um, o topo”.

Primeira profissional surda da modalidade no Brasil,
central renova contrato com a equipe de Osasco e promo-
te superação na luta pela conquista de títulos para a
temporada 2017/18

Vôlei Nestlé confia
na força da guerreira

Nati Martins

Potência no ataque

F
ot

o/
 F

ot
oj

um
p

O vôlei entrou na vida de
Nati aos 11 anos. Mas seu pri-
meiro esporte foi a ginástica
olímpica. “Como eu já era alta,
a professora de educação físi-
ca me indicou o vôlei. Come-
cei e, mesmo com a deficiên-
cia, o esporte me deu forças
para me superar e vencer. Me
considero mesmo uma guer-
reira. Tenho o problema de au-
dição, mas treino normalmen-
te como todas as outras joga-
doras”, afirma a atleta, que
agradece a mãe pela criação
voltada para a inserção. “A
dona Irani não teve medo de
me deixar passar pelas situa-
ções da vida. Com seis anos já
usava o aparelho auditivo e ia
sozinha para a escola. Sou gra-
ta por ela ter me liberado e es-
timulado a esse aprendizado”.

Acostumada a jogar com
aparelho auditivo, a central pre-
cisou retirar o equipamento
para ter a primeira experiência
em competições de surdos, no
ano passado. Representou o
Brasil nos Jogos Pan-Ameri-
canos e levou a Seleção Brasi-
leira à conquista da medalha de
prata. A equipe perdeu a deci-
são para os Estados Unidos,
mas, Nati foi eleita a melhor
jogadora do campeonato. Ago-
ra, após muita luta, a central
conseguiu, junto com as
companheiras, levantar fundos
para disputar a Surdolimpíada,
que será disputada na Turquia,
de 18 a 30 de julho deste ano.

Temporada de bons resul-
tados - Além da central Nati
Martins, o Vôlei Nestlé já con-
firmou as renovações de con-
trato com a meio de rede Bia,
a ponteira Tandara e a levanta-
dora Carol Albuquerque. O
time de Osasco se manteve
entre as maiores forças do Bra-
sil na temporada 2016/17. No
período, o técnico Luizomar e
suas comandadas foram cam-
peões paulistas, semifinalistas
da Copa do Brasil 2017, e
vice-campeões da Superliga
2016/17. No Mundial de Clu-
bes, o time terminou em sexto
lugar.

Equipe Andretti convida Matheus
Leist para testar carro da Fórmula Indy

Matheus Leist venceu a preliminar das 500 Milhas de
Indianápolis na Indy Lights

F
ot

o/
 L

L
C

 P
ho

to

Após vencer a prova mais
importante do ano da Indy Lights,
a Freedom 100, preliminar das
500 Milhas de Indianápolis, o
jovem piloto Matheus Leist terá
amanhã uma grande oportunida-
de em sua carreira. Aos 18 anos,
o atual campeão da F-3 Inglesa
testará o carro da Formula Indy
de uma das maiores equipes do

grid, a Andretti Autosport.
O treino será com o carro de

Alexander Rossi em um dos cir-
cuitos mistos mais desafiadores
da temporada: Road America, em
Elkhart Lake, nos Estados Uni-
dos.

“Estou muito feliz com o
convite da Andretti Autosport
para testar o Fórmula Indy. Será

uma grande oportunidade para
mim e a realização de um sonho
que tenho desde que comecei no
automobilismo: acelerar um car-
ro da Indy. Tenho certeza de que
será um dia inesquecível e espe-
ro aproveitar ao máximo esta
chance e aprender bastante com
o time”, diz Leist, que compete
na Indy Lights pela equipe Car-
lin.

O treino amanhã em Road
America terá a presença de três
dos quatro titulares da Andretti
– além de Rossi, Ryan Hunter-
Reay e Marco Andretti também
estarão na pista e vão ter seus
carros também pilotados por
dois jovens talentos da catego-
ria de acesso da Indy.

“O programa Mazda Road to
Indy dá oportunidade aos pilotos
te atingirem seus objetivos na
carreira e para muitos o princi-
pal deles é chegar na Fórmula
Indy. Estamos felizes em poder
proporcionar a estes três pilotos
a chance de mostrar suas habili-
dades”, diz Michael Andretti,
CEO da Andretti Autosport.

Leist destaca que o primeiro
teste em um carro de uma cate-
goria top internacional será uma
grande chance para seguir mos-
trando seu talento nas pistas, a
exemplo das conquistas recentes
do título da F3 Inglesa e da vitó-
ria na preliminar das 500 Milhas
de Indianápolis.

“Já estou desde ontem com a
equipe e fiquei bastante impres-
sionado com a estrutura da An-
dretti Autosport. Fico feliz em
ganhar esta chance e sei que te-
remos um dia de teste bastante
intenso. Vou revezar o carro com
o próprio Alexander (Rossi), po-
dendo dar muitas voltas, apren-
der com ele, trocar informações.
A pista é grande e vou poder acu-
mular bastante quilometragem.
Estou honrado com o convite e
vou dar meu melhor para apro-
veitar ao máximo este dia”, diz
Leist.

O circuito de Road America,
local do teste de Leist e da equi-
pe Andretti, será palco da próxi-
ma etapa da Fórmula Indy no dia
25 deste mês.

Alberto Cesar Otazú faz barba,
cabelo, bigode e assume liderança

Asseka

Vencedor do GP Alex Dias
Ribeiro, etapa de abertura do
Campeonato Asseka de Kart, Al-
berto Cesar Otazú (Braspress/
Pilotech/Alpie Escola de Pilota-
gem/Cazarré mktcom) venceu
novamente no último final de se-
mana, desta vez a quinta etapa do
certame que também contou com
a participação do ex-piloto de
Fórmula 1. O jovem de apenas 16
anos de idade largou da pole po-
sition, liderou de ponta a ponta,
estabeleceu a volta mais rápida
no Kartódromo de Interlagos e
ainda assumiu a liderança isola-
da do campeonato.

“Fiquei muito feliz e orgu-
lhoso de receber outro troféu de
vitória das mãos do Alex Dias
Ribeiro, que nos deu a honra de
correr conosco. Eu precisava
vencer esta corrida e me esfor-
cei para fazer a pole e depois a

volta mais rápida, para somar o
máximo de pontos possível. E
deu certo, agora lidero mais um
campeonato”, comemorou o lí-
der.

Com esta 16ª vitória em 2017
- segunda na Asseka -, Alberto
Cesar Otazú assumiu a ponta do
campeonato com 114 pontos,
seis de vantagem sobre Márcio
Simão, o vice-líder, que também
tem duas vitórias. Em terceiro
está o regular Bruno Escarim,
com 104 pontos, apenas dois na
frente de Erick Nemez, vencedor
de uma das corridas da tempora-
da.

A sexta etapa do Asseka, que
abre a segunda metade do cam-
peonato será no dia 22 de julho,
no Kartódromo Granja Viana, em
Cotia (SP).

Os dez primeiros na quinta
etapa do Asseka foram: 1) Alber-

to Cesar Otazú, 20 voltas em
18min22s694; 2) Cristian Peti-
cov, a 7s307; 3) Erick Nemez, a
7s838; 4) Márcio Simão, a
9s351; 5) Anderson da Silva, a
12s391; Luan Oliveira, a
17s670; 7) Clovis Silva, a
20s617; 8) Raymundo de Castro,
a 17s416; 8) Vinicius de Andra-
de, a 20s258; 9) Anderson da Sil-
va, a 21s793; 10) Daniel Pasto-
re, a 22s227.

Os dez primeiros no campe-
onato depois de cinco etapas são:
1) Alberto Cesar Otazú, 114 pon-
tos; 2) Márcio Simão, 108; 3)
Bruno Escarim, 104; 4) Erick
Nemez, 102; 5) Luan Oliveira e
Cristian Peticov, 84; 7) Valdir
Silva e Anderson Darc, 82; 9)
Wagner Nascimento, 72; 10)
Clovis Silva, 69 pontos.

Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Pilote-

ch e Alpie Escola de Pilotagem,
com apoio de HTPro Nutrition,
BraClean, Carnes del Sur, Click
Pix Kart, Cazarré Mktcom e
LEAG. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde e Di-
reção para a Vida.

Alberto Cesar Otazú venceu
pela 16ª vez neste ano
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