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Após suspensão de serviços, PRF
busca parcerias para manter atividades

Meirelles diz na Alemanha que mantém
previsão de crescimento da economia em 0,5%
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Saldo da poupança tem melhor
resultado para junho desde 2013

Presidente da CCJ nega
pedido para convocação

de Rodrigo Janot

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 7 de julho de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,29
Venda:       3,29

Turismo
Compra:   3,28
Venda:       3,48

Compra:   3,76
Venda:       3,76

Compra: 119,22
Venda:     150,30

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

21º C

12º C

Sexta: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Semana de Vela de Ilhabela
terá a presença da Mitsubishi

Motors pelo 23º ano
Medalhistas olímpicos,

campeões nacionais e mundi-
ais estarão presentes nas
águas do litoral sul paulista
para a Semana de Vela de Ilha-
bela. Há 23 anos consecuti-
vos, a Mitsubishi Motors
apoia e patrocina a competi-
ção, considerada o maior
evento náutico do País. A Mit-
subishi terá um lounge insta-
lado dentro do Yacht Club de
Ilhabela, onde as tripulações
e convidados poderão relaxar
entre as competições, além
de conhecer os principais
modelos da marca dos três
diamantes.                  Página 8
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Evento reúne grandes nomes da vela nacional

Brasil estreia no
Grand Prix contra a Bélgica

nesta sexta-feira

Carol (4) é um dos destaques
do Brasil

A seleção brasileira femini-
na de vôlei começará nesta sex-
ta-feira (07) a luta pelo título da
25ª edição do Grand Prix. As bra-
sileiras estrearão contra a Bél-
gica, às 13h30 (horário de Bra-
sília), no Baskent Volleyball
Hall, em Ancara, na Turquia.  O
SporTV 3 transmitirá ao vivo. O
time verde e amarelo e as belgas
formam, ao lado da Turquia e da
Sérvia, o grupo A.         Página 8
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Com mais de 70 anos de
história, que se confunde com
a própria história do ciclismo
nacional, a Prova Ciclística In-
ternacional 9 de Julho, que re-
alizará sua 71ª edição no do-
mingo, segue atraindo ciclistas
de todas as idades. Afinal, par-
ticipar da disputa instituída
pelo jornalista Cásper Líbero
para homenagear a Revolução

Principais equipes do país
disputarão a 71ª Prova
Ciclística 9 de Julho

Constitucionalista é o obje-
to de desejo de todos os
amantes do esporte. Ven-
cer, então, é o que move os
principais atletas de equi-
pes do Brasil  desde sua
primeira edição, em 1933.
Por isso, nada mais natu-
ral que  a edição deste ano
reúna o que há de melhor
no esporte.              Página 8

Brasil avança com
quatro duplas no naipe
feminino às oitavas de

final em Gstaad

Larissa defende bola durante partida no Major de Gstaad

O Brasil terá quatro duplas
nas oitavas de final do torneio fe-
minino do Major Series de Gs-
taad, na Suíça. Ágatha/Duda (PR/
SE), Elize Maia/Taiana (ES/CE)

e Larissa/Talita (PA/AL) ven-
ceram seus confrontos na quin-
ta-feira (06), e avançaram em
primeiro de seus grupos, dire-
to às oitavas de final. Página 8
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Protestos em
Hamburgo

marcam véspera
da cúpula
do G20

Com o slogan Sejam Bem-
vindos ao Inferno, milhares
de pessoas marcharam na
quinta-feira (6) contra a cú-
pula do G20, a realizar-se na
sexta-feira (7) e sábado (8) na
cidade portuária de Hambur-
go, na Alemanha, que desde
terça-feira (4) prepara um
forte esquema de segurança.
As informações são da Agên-
cia Télam.

Enquanto os líderes de vá-
rios países do G20 chegavam
à cidade para a cúpula, a polí-
cia alemã reprimia grupos de
manifestantes que recepciona-
vam os mandatários com o
lema Bem-vindos ao Inferno e
Surra no G20.            Página 3

Países do G20
isolam Trump

no comunicado
final sobre

o clima
Os líderes do G20 (grupo das

20 economias mais desenvolvi-
das do mundo) deixarão de fora
o mandatário estadounidense
Donald Trump no comunicado
final sobre a defesa do clima que
publicarão no próximo sábado
(8), em Hamburgo, na Alemanha.
A informação é da agência Télam.

Um rascunho do documen-
to revelado na quinta-feira (6)
deixa claro que os chefes de
Estado e de Governo do grupo
querem aproveitar o encontro
de cúpula na Alemanha para
mostrar sua determinação a fa-
vor da proteção do clima, ape-
sar da decisão de Trump de re-
tirar os EUA do Acordo de Pa-
ris, segundo a agência de notí-
cias alemã DPA.        Página 3

Pelo segundo mês segui-
do, os brasileiros depositaram
mais do que sacaram na pou-
pança. Em junho, a captação
líquida (depósitos menos re-
tiradas) somou R$ 6,1 bi-
lhões, informou  na quinta-
feira (6) o Banco Central
(BC). O valor é quase 20 ve-
zes maior que a captação lí-
quida registrada em maio
(R$ 292,6 milhões) e o me-
lhor para meses de junho
desde 2013, quando os de-
pósitos tinham superado as

retiradas em R$ 9,4 bilhões.
Apesar do desempenho po-

sitivo nos dois últimos meses,
as retiradas continuam mai-
ores que os depósitos em
2017. Nos seis primeiros
meses do ano, a caderneta
de poupança registrou saques
líquidos de R$ 12,3 bilhões.
Mesmo assim, esse foi o
melhor primeiro semestre da
caderneta desde 2014, quan-
do a aplicação tinha registra-
do captações líquidas de R$
9,6 bilhões.           Página 3
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O presidente da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça (CCJ) da Câmara, Rodri-
go  Pacheco  (PMDB-MG),

indeferiu todo os requeri-
mentos apresentados por de-
putados para realização de
oitivas, bem como as ques-

tões de ordem referentes à
denúncia contra o presiden-
te Michel Temer.

                                 Página 4 Página 4

Hoje é o último dia da
campanha de vacinação

contra a gripe
Se você ou algum familiar

ainda não tomou a vacina contra
a gripe, ainda dá tempo: o prazo
da campanha de vacinação gratui-
ta do Estado de São Paulo acaba
nesta sexta-feira (7). O objetivo
da Secretaria de Estado da

Saúde é imunizar 10 milhões de
pessoas do público prioritário.

Até agora foram vacina-
das  8 .022 .321  do  públ ico
alvo (cerca de 63%), confor-
me balanço pre l iminar  da
campanha.                  Página 2

Férias de julho pesam no
bolso dos pais, diz FGV

As férias de julho deste ano
sairão mais caras para os pais,
mostra pesquisa divulgada  na
quinta-feira (6) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre-
FGV). Os preços de produtos e

serviços mais procurados entre
julho de 2016 e junho de 2017
subiram 4,78%, superando a in-
flação média acumulada no perío-
do, medida pelo Índice de Preços
ao Consumidor (IPC) da FGV,
que variou 3,44%.        Página 3

PF encerra grupo de trabalho
exclusivo da Lava Jato e da

Carne Fraca no PR



Hoje é o último dia da campanha
de vacinação contra a gripe
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C Â M A R A  ( S P )

Vereador Mario Covas, presidente do diretório paulistano
(PSDB), segue em campanha por uma das 2 vagas ao Senado em
2018. Mais do que nunca, o sobrenome do pai vai ter importân-
cia fundamental, tanto numa prévia como entre os cerca de 33
milhões de eleitores.

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

Depois de encarar a ‘cracolândia’ da Pauliceia Desvairada, fi-
cou fácil João Doria (PSDB) dar sua palavra ao vereador
Mario Covas - presidente paulistano do PSDB -  sobre encarar
os diretórios zonais pra discutir a relação sobre ‘vícios políti-
cos’ nas Prefeituras Regionais.

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

Dirigente paulista e nacional do PHS, o Secretário
(Turismo) Laércio Benko esteve visitando a região de
Birigui. Benko lamenta que o deputado Roque Barbieri (PTB) não
pudesse estar presente, porque tratava da saúde bucal. Benko tá
‘bonito na foto’ da propaganda na tv.   

C O N G R E S S O 

De lideranças de partidos governistas até o ‘baixo clero’, não
são poucos os senadores e deputados federais que ‘almoçam’ com
Temer (PMDB) e ‘jantam’ com os presidentes da Câmara Fede-
ral - deputado Rodrigo Maia (DEM - RJ) e do Senado -  Eunício
Oliveira (PMDB - CE).   

P R E S I D Ê N C I A 

Prometendo não cometer mais gafes (‘orientalidade’ alemã
ou ‘sovietivismo’ russo) , Temer (PMDB) vai ao encontro das
maiores economias tentar ‘vender o que não têm pra
entregar’.  Entretanto, Trump (EUA), Putin (Russia) e Zinping
(China) não descartam ‘negociações’.   

J U S T I Ç A S 

Se é real - e é - que membros dos MPs, juízes federais, esta-
duais e obviamente membros dos Tribunais Superiores - além do
Eleitoral e das OABs - usam ‘suas instituições pra fazer mais
política que os políticos profissionais, nada melhor que encara-
rem as urnas. Falou ?     

P A R T I D O S

Surreal o fato do filho da ex-1ª Dama Maria Tereza - esposa
do derrubado João Goulart (via partidos de quando existia direita
no sentido político e social do termo; imprensa que era ‘4º po-
der’; Marinha; Exército; Aeronáutica e igreja católica - em 1964)
ingressar no PPL ...  

P O L Í T I C O S 

... (Partido Pátria Livre / ex-MR8 / grupo que foi abrigado e
mantido por Quércia por muitos anos no PMDB). João Vicente
Goulart não fez carreira política em Brasilia, assim como o neto
de Brizola segue tendo sérios problemas pra enxergar as dimen-
sões políticas fluminenses.  

H I S T Ó R I A S 

A Associação dos Cronistas de Política de São Paulo tá com-
pletando 70 anos de fundação. A coluna diária de política que você
tá lendo tá completando 25 anos de publicação. Meu sincero muito
obrigado pelas longevidades quase surreais.

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 e uma via também entre comunicações, sociedade
e instituições. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de
Política de São Paulo (Brasil).

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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Se você ou algum familiar
ainda não tomou a vacina contra
a gripe, ainda dá tempo: o prazo
da campanha de vacinação gra-
tuita do Estado de São Paulo aca-
ba nesta sexta-feira (7). O obje-
tivo da Secretaria de Estado da
Saúde é imunizar 10 milhões de
pessoas do público prioritário.

Até agora foram vacinadas
8.022.321 do público alvo (cer-
ca de 63%), conforme balanço
preliminar da campanha. Soma-
das as imunizações fora dos gru-
pos prioritários, já foram vacina-
das 10,7 milhões de pessoas.

O objetivo principal da cam-
panha deste ano é imunizar be-
bês a partir dos seis meses e cri-
anças menores de cinco anos de
idade. Também têm prioridade
idosos a partir dos 60 anos, ges-
tantes, puérperas (mulheres que
tiveram filhos nos últimos 45
dias), indígenas, profissionais de
saúde e professores.

“É importante que as pesso-
as incluídas em todos os grupos
da campanha compareçam aos
postos de vacinação. Pedimos
uma atenção especial para os pais
ou responsáveis para vacinar as

crianças, pois esse grupo apre-
senta a menor cobertura”, alerta
Helena Sato, diretora de imuni-
zação da secretaria. Entre ges-
tantes e crianças, as coberturas
vacinais se encontram em 54,4%
e 67,2% de cada grupo, respec-
tivamente.

Com o objetivo de imunizar
específicas categorias do servi-
ço público, o Instituto Butantan,
ligado à Secretaria da Saúde e
responsável pela produção da
vacina, disponibilizou 600 mil
doses extras. Com essa contri-
buição, funcionários que tratam

diretamente com o cidadão rece-
bem a dose contra o gripe.

Entraram neste grupo extra
policiais civis e militares, bom-
beiros e profissionais que atu-
am na Defesa Civil, Correios,
Poupatempo, Ministério Públi-
co Estadual (MPE), Procurado-
ria Geral do Estado (PGE) e
Defensoria Pública.

Além de imunizar a popu-
lação contra a gripe A H1N1,
as doses da atual campanha
protegem a população contra
os vírus A/Hong Kong (H3N2)
e B/Brisbane.

ContrataSP disponibiliza mais de 500
vagas de emprego para pessoas com
deficiência e reabilitados do INSS

A Prefeitura de São Paulo
promove nesta sexta-feira (7),
das 9h às 16h, na Galeria Prestes
Maia (entrada pelo Vale do Anhan-
gabaú), a 1ª edição do ‘Contra-
taSP’, programa que tem como
objetivo incentivar a inclusão
social e profissional de muníci-
pes com deficiência e beneficiá-
rios reabilitados do INSS.

A iniciativa é uma ação da
Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência (SMPED), em
parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Trabalho e Empreende-
dorismo (SMTE), por meio do
Centro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo (CATe). Os
interessados em participar devem
estar munidos de currículo, RG,
CPF, Carteira de Trabalho, laudo
médico/técnico ou certificado
reabilitação e PIS (se tiver).

Durante a ação, aqueles que
são o foco programa poderão

obter informações sobre a legis-
lação que lhes assegure vagas no
mercado e, efetivamente, con-
quistá-las. Empresas de diversos
setores participarão do progra-
ma, como a Coca-Cola, Claro,
Amil e Fast Shop.

Para o secretário de Traba-
lho e Empreendedorismo, Eliseu
Gabriel, essa iniciativa é mais
uma ação de inclusão e de res-
peito às diferenças. “A SMTE,
por meio do CATe, irá aproximar
as pessoas com deficiência das
vagas nas empresas, intermedi-
ando mão de obra para o cum-
primento da lei e, acima de tudo,
para a valorização do cidadão”.

Ao todo, 531 vagas de em-
prego estarão disponíveis para
profissionais de diversas áreas
de atuação, níveis de escolarida-
de e locais de habitação. Além
disso, será possível realizar ins-
crição para cursos de capacita-

ção, vagas de estágio e aprendiz,
e conhecer serviços municipais
focados na inclusão. O progra-
ma surgiu da dificuldade apon-
tada por diversas empresas para
realizar o recrutamento e a se-
leção de profissionais com de-
ficiência, a fim de cumprir a Lei
de Cotas (8.213/91). A iniciati-
va fará com que cada um exerça
seu direito ao trabalho e, conse-
quentemente, aumente a produ-
tividade das empresas.

A ação propiciará o fortale-
cimento das políticas de empre-
gabilidade para as pessoas com
deficiência, a aproximação en-
tre contratantes e futuros con-
tratados e ampliará o número de
pessoas inseridas no mercado de
trabalho formal. “Mais do que
independência financeira e auto-
nomia, o trabalho significa dig-
nidade e autoestima para as pes-
soas com deficiência, pois a par-

tir da inserção no mercado de
trabalho elas enxergam que são
cidadãos plenamente capazes
de exercer uma função no am-
biente corporativo e na socie-
dade. Por isso, o respeito à lei
de cotas, impulsionado a par-
tir dessa iniciativa, precisa ser
praxe em todas as empresas,
públicas ou privadas”, defende
o secretário da Pessoa com
Deficiência, Cid Torquato.

Dentre os parceiros do pro-
grama estão: Conselho Muni-
cipal da Pessoa com Deficiên-
cia (CMPD), Centro de Inte-
gração Empresa Escola
(CIEE), Câmara Paulista para
Inclusão da Pessoa com Defici-
ência no Mercado de Trabalho
Formal, Instituto Rumo Inclu-
são, Sindicato do Comércio Va-
rejista de Gêneros Alimentícios
do Estado de São Paulo (Sinco-
vaga) e Catho Online Ltda.

Motoristas do Táxi Preto já
podem aderir ao novo prazo
 de pagamento da outorga

A Secretaria de Mobilidade
e Transportes (SMT) informa
que os motoristas portadores do
alvará da categoria Táxi Preto
que pagaram ao menos a primei-
ra prestação da outorga onerosa
podem comparecer ao Departa-
mento de Transportes Públicos
(DTP) para aderir ao novo prazo
de parcelamento.

No momento da adesão, po-
dem ser realizadas simulações
para a escolha do número de par-
celas até o limite de 180 presta-
ções. No fim de maio, a SMT
publicou portaria que aumentou
em 200% o prazo do pagamento
das parcelas. Até então, os mo-
toristas que possuem o alvará da
categoria tinham o prazo de até
60 meses (5 anos) para quitar os
R$ 60 mil da outorga. Agora,
poderão pagar o valor em até 180
meses (15 anos).

Para os cálculos, as parcelas
já vencidas serão atualizadas
pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), além de
juros de 1% ao mês. O montan-
te será somado ao saldo devedor
para o novo parcelamento. Pela
regra anterior, o pagamento das

parcelas da outorga era atualiza-
do mensalmente pela Taxa Selic,
que tende a ser mais elevada do
que a inflação. Para efeito de
comparação, a variação da Selic
nos últimos 12 meses foi de
13,22% e a variação do IPCA no
mesmo período foi de 3,6%.

Procedimentos
Os taxistas portadores do al-

vará da categoria interessados
em realizar o novo parcelamen-
to devem comparecer ao DTP,
localizado na Rua Joaquim Car-
los, 655, no bairro do Pari, en-
tre os dias 05 de julho e 31 de
agosto, das 8h às 16h. É preciso
levar o Condutax, a Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) e
o alvará de estacionamento. O
atendimento será limitado a 110
pessoas por dia.

Assim que o condutor defi-
nir o número de parcelas mais
adequado, deverá preencher o
Termo de Adesão ao Parcela-
mento e será emitida a guia de
arrecadação referente à primei-
ra parcela com o vencimento em
3 dias corridos.

As demais parcelas terão

vencimento sempre no dia 10 de
cada mês e deverão ser emitidas
por meio do Portal da Prefeitu-
ra de São Paulo a partir do pri-
meiro dia do mês, no
site www.prefeitura.sp.gov.br/
transportes, sendo de responsa-
bilidade do taxista a emissão
mensal de cada guia.

Transferência de Titulari-
dade

Os motoristas que deseja-
rem transferir a titularidade do
alvará do Táxi Preto deverão en-
trar com processo administrati-
vo no DTP. Para a realização da
transferência, é necessário levar
os documentos pessoais (RG,
CPF, e Condutax), além de ane-
xar ao processo os comprovan-
tes de regularidade com as par-
celas da outorga do Táxi Preto e
uma  declaração preenchida pelo
interessado em receber o alvará
de transferência das parcelas da
outorga em aberto. A transferên-
cia será analisada pelo DTP para
a verificação do cumprimento
dos requisitos legais.

Para o caso de desistência do
alvará por parte de seu detentor,

os interessados deverão preen-
cher um requerimento no DTP e
comprovar que as parcelas ven-
cidas da outorga estão pagas.
Somente será considerado de-
sistente aquele que obtiver o de-
ferimento do pedido publicado
no Diário Oficial da Cidade, não
cabendo posteriores recursos da
decisão.

Medidas já realizadas pela
gestão

A medida anunciada soma-se
a outras já adotadas no sentido
de auxiliar os motoristas do Táxi
Preto. Recentemente, a admi-
nistração municipal reduziu em
66% o valor cobrado na transfe-
rência de titularidade dos alva-
rás de Táxi Preto.

Pela regra anterior, a taxa de
transferência era de 15% sobre
o valor da outorga. Com a redu-
ção anunciada, a taxa passou a ser
de 5%. Em termos reais, a que-
da foi de R$ 9 mil para R$ 3 mil.

A medida também isentou
dessa taxa as transferências que
decorram da morte do titular,
desde que estas beneficiem a
família do taxista. 

Unidade móvel do Poupatempo
atende na Capela do Socorro

O posto móvel do Poupatem-
po oferece diversos serviços na
região da Capela do Socorro, na
zona sul de São Paulo, até o dia
15 de julho. O atendimento
ocorre de terça-feira a sábado,
de 9h30 às 15h30, na Avenida
Senador Teotônio Vilela, 2.926
(no estacionamento do super-
mercado Assaí).

Durante o período, os cida-
dãos podem solicitar a emissão
de documentos como a Carteira
de Identidade e Atestado de An-
tecedentes Criminais, além de
serviços públicos pela internet,
como o registro de Boletim de

Ocorrência Eletrônico, a consul-
ta de multas de trânsito e da pon-
tuação na Carteira Nacional de
Habilitação, bem como a emis-
são de segunda via de contas.

A entrega do RG é realizada
em data e local informados no
protocolo de atendimento. O
Atestado de Antecedentes Cri-
minais pode ser obtido na hora,
no caso de pessoas com Cartei-
ra de Identidade emitida no Es-
tado de São Paulo e que não te-
nham pendências com o Poder
Judiciário.

Infraestrutura

Desde a implantação do
novo modelo de veículo, em ja-
neiro de 2015, a unidade já per-
correu mais de 15 mil quilô-
metros. Com toda a infraestru-
tura dos postos fixos, o Pou-
patempo Móvel reúne 17 gui-
chês para atendimento simul-
tâneo e uma sala de espera para
mais 30 pessoas.

O carro possui 15 metros de
comprimento e fica expandido
com o acionamento do controle
remoto. Assim, o local passa a
contar com uma área útil de 95
metros quadrados. O posto mó-
vel também oferece ar-condici-

onado e porta acessível para pes-
soas com deficiência. A unidade
que atende a Grande São Paulo
já realizou aproximadamente
100 mil atendimentos.

Serviço
Poupatempo Móvel – Ca-

pela do Socorro
Data: até 15 de julho
Horário: de 9h30 às 15h30

(de terça-feira a sábado)
Endereço: Avenida Senador

Teotônio Vilela, 2.926 (estaci-
onamento do supermercado As-
s a í )
www.poupatempo.sp.gov.br



Saldo da poupança tem melhor
resultado para junho desde 2013

São Paulo, sexta-feira, 7 de julho de 2017 Economia
Jornal O DIA SP

Página 3

Protestos em Hamburgo
marcam véspera da cúpula

do G20
Com o slogan Sejam Bem-vindos ao Inferno, milhares de

pessoas marcharam na quinta-feira (6) contra a cúpula do G20,
a realizar-se na sexta-feira (7) e sábado (8) na cidade portuá-
ria de Hamburgo, na Alemanha, que desde terça-feira (4) pre-
para um forte esquema de segurança. As informações são da
Agência Télam.

Enquanto os líderes de vários países do G20 chegavam à ci-
dade para a cúpula, a polícia alemã reprimia grupos de manifes-
tantes que recepcionavam os mandatários com o lema Bem-vin-
dos ao Inferno e Surra no G20.

De acordo com a emissora de televisão internacional CNN, o
grupo de manifestantes tentou avançar para o centro da cidade,
que estava fechado em um perímetro de segurança por milhares
de policiais. Quando os críticos à cúpula tentaram invadir o perí-
metro de segurança, os policiais reagiram com canhões de água,
gás e cassetetes. Os manifestantes responderam, em alguns ca-
sos, atirando pedras, garrafas e foguetes.

Ao longo desta semana, especialmente nesta quinta-feira,
com a chegada do presidente norte-americano Donald Trump,
do russo Vladimir Putin, do chinês Xi Jinping e do argentino
Mauricio Macri, cerca de 20 mil policiais com veículos blin-
dados, helicópteros e drones transformaram Hamburgo, em
uma cidade blindada.

Trata-se da maior operação policial da história recente da Ale-
manha que conta também reforços especiais da Holanda e da
Áustria.

Protestos
Há mais de vinte manifestações programadas até o final da

Cúpula organizadas por ativistas, artistas e grupos de esquerda,
alguns radicais, que justificaram o esquema de segurança envol-
vendo mais de 20 mil agentes policiais. Além disso, há o receio
de atentados terroristas na cidade. Também estão marcadas per-
formances artísticas e um show de música pop.

Estima-se que cerca de 100 mil manifestantes se reúnam nas
ruas da cidade alemã antes e durante a reunião do G20.

A base dos grupos que protestam em Hamburgo é a “Rote
Flora”, uma casa localizada próxima ao centro de convenções
onde ocorrerá a Cúpula do G20, portanto próxima ao perímetro
fechado pelo forte esquema de segurança, onde está proibido
qualquer tipo de protesto.

Nesta quinta-feira, uma concessionária de carros foi incen-
diado. A polícia alemã coletou provas no local e investiga se o
fato, que atingiu dez carros da marca Porsche, foi organizado por
ativistas contra a cúpula. (Agencia Brasil)

Países do G20 isolam
Trump no comunicado final

sobre o clima
Os líderes do G20 (grupo das 20 economias mais desenvol-

vidas do mundo) deixarão de fora o mandatário estadounidense
Donald Trump no comunicado final sobre a defesa do clima que
publicarão no próximo sábado (8), em Hamburgo, na Alemanha.
A informação é da agência Télam.

Um rascunho do documento revelado na quinta-feira (6) dei-
xa claro que os chefes de Estado e de Governo do grupo querem
aproveitar o encontro de cúpula na Alemanha para mostrar sua
determinação a favor da proteção do clima, apesar da decisão de
Trump de retirar os EUA do Acordo de Paris, segundo a agência
de notícias alemã DPA.

No comunicado se indica que os 19 países do G20 “toma-
ram nota” do abandono dos EUA do Acordo de Paris que, em
2015, fixou como objetivo limitar o aquecimento global a me-
nos de dois graus centígrados em comparação com a época
pré-industrial.

Presidido pela  chanceler alemã Angela Merkel, o encon-
tro do G20 se prepara para uma declaração  final - sempre
acordada por unanimidade – em que se busca enviar una sinal
para uma “rápida colocação em marcha” do pacto acordado na
capital francesa.

A postura de Donald Trump sobre o clima vem gerando há
meses uma grande preocupação a nível global. No começo de
junho o mandatário anunciou que seu país, o segundo mais polui-
dor do mundo, se retirava do acordo, abalando as bases da luta
contra as mudanças climáticas. Há poucos  dias, contudo, Merkel
afirmou que o Acordo de Paris é “irreversível”. (Agencia Brasil)

Pelo segundo mês seguido,
os brasileiros depositaram mais
do que sacaram na poupança. Em
junho, a captação líquida (depó-
sitos menos retiradas) somou
R$ 6,1 bilhões, informou  na
quinta-feira (6) o Banco Central
(BC). O valor é quase 20 vezes
maior que a captação líquida re-
gistrada em maio (R$ 292,6 mi-
lhões) e o melhor para meses de
junho desde 2013, quando os
depósitos tinham superado as
retiradas em R$ 9,4 bilhões.

Apesar do desempenho po-

sitivo nos dois últimos meses,
as retiradas continuam maiores
que os depósitos em 2017. Nos
seis primeiros meses do ano, a
caderneta de poupança registrou
saques líquidos de R$ 12,3 bi-
lhões. Mesmo assim, esse foi o
melhor primeiro semestre da
caderneta desde 2014, quando a
aplicação tinha registrado capta-
ções líquidas de R$ 9,6 bilhões.

Até 2014, os brasileiros de-
positavam mais do que retiravam
da poupança. Naquele ano, as
captações líquidas chegaram a

R$ 24 bilhões. Com o início da
recessão econômica, em 2015,
os investidores passaram a reti-
rar dinheiro da caderneta para
cobrirem dívidas, num cenário
de queda da renda e de aumento
de desemprego. Em 2015, R$
53,5 bilhões foram sacados da
poupança, a maior retirada líqui-
da da história. Em 2016, os sa-
ques superaram os depósitos em
R$ 40,7 bilhões.

A poupança voltou a atrair
recursos mesmo com a queda de
juros. Isso porque o investimen-

to voltou a garantir rendimen-
tos acima da inflação, que está
em queda. Nos 12 meses ter-
minados em junho, a poupan-
ça rendeu 7,98%. O Índice de
Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA)-15,  que funciona
como uma prévia da inflação
oficial, acumula 3,52% no
mesmo período, no menor ní-
vel em 10 anos. Nesta sexta-
feira (7), o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulga o IPCA de ju-
nho. (Agencia Brasil)

Dyogo Oliveira prevê continuidade de
recuperação econômica no 2º trimestre

O ministro do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira, disse na
quinta-feira (6), na capital pau-
lista, que indicadores da econo-
mia apontam uma continuidade
de recuperação econômica no
segundo trimestre deste ano. “O
conjunto de dados já presentes:
crescimento da indústria de
0,8% no último mês; cresci-
mento da geração de empregos,
quase 40 mil empregos no últi-
mo mês; vários indicadores de
comércio, de serviços, de ex-
portações apontam para o senti-

do da consolidação da retomada
e, portanto, o fim da recessão
que tivemos que durou oito tri-
mestres”, avaliou em entrevista
à TV NBr, da  Empresa Brasil
de Comunicação (EBC).

Oliveira participou de en-
contro com representantes de
diversos segmentos da área de
serviços. O setor, que envolve
áreas como comércio e tecno-
logia da informação, é respon-
sável por 70% do Produto Inter-
no Bruto (PIB), a soma de todos
bens e serviços produzidos pelo

país. Durante o evento, ele des-
tacou a necessidade de o gover-
no avançar na digitalização dos
serviços oferecidos aos cida-
dãos. “Isso vai melhorar enor-
memente a capacidade de o go-
verno atender a população, redu-
zir os custos desse atendimen-
to, portanto, melhorar a eficiên-
cia no atendimento das necessi-
dades da população”, destacou.

O ministro comentou ainda
a aprovação no Senado Federal,
na quarta-feira (5), de projeto de
lei que cancela o pagamento de

precatórios e requisições de pe-
queno valor federais que não se-
jam sacados no período máximo
de dois anos. “É uma decisão
muito acertada, uma vez que são
recursos do governo federal que
foram transferidos para paga-
mentos desses precatórios, mas
não houve os resgates efetiva-
mente, então é um dinheiro do
governo que está parado e que
monta valores elevados de R$ 16
bilhões”, avaliou. O projeto se-
gue para sanção de Michel Te-
mer. (Agencia Brasil)

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse  na quin-
ta-feira (6) que mantém a previ-
são para o crescimento da eco-
nomia este ano em 0,5%. Ele
conversou com a imprensa ao
chegar a um hotel em Hambur-
go, na Alemanha, onde vai parti-
cipar da reunião do G20.

No último dia 28, Meirelles
afirmou que o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país deve-
rá crescer em 2017 menos
que o previsto pelo governo
– a previsão oficial é de ele-
vação de 0,5%. Ele classifi-
cou a alteração da previsão
como “moderada” e disse que
o governo iria divulgar ofici-
almente, nos próximos dias,
a nova estimativa.

Segundo Meirelles, a previ-
são para o crescimento do PIB
no último trimestre do ano,
comparado a igual período de

Meirelles diz na Alemanha que
mantém previsão de crescimento

da economia em 0,5%
2016, é 2%. Questionado se
houve redução nessa estimativa,
o ministro disse que ainda está
“dentro de uma faixa entre 2% e
2,7%”.

Meirelles destacou ainda a
queda da inflação e dos juros.
“Em resumo, [o país está em]
uma trajetória positiva, virtuosa:
inflação caindo, juros caindo e
a economia crescendo. Está
bom, não é?”.

A uma pergunta se a econo-
mia está descolada da crise po-
lítica, o ministro respondeu que
a economia brasileira sempre
reagiu à política econômica.
Para ele, na medida em que exis-
te uma confiança de que a atual
política econômica deverá ser
mantida, isso dá muita seguran-
ça aos agentes econômicos.
“Não se espera uma reversão de
política econômica”, afirmou.
(Agencia Brasil)

Estudo mostra perfil do consumidor
inadimplente em momento de recessão

A maior parte das pessoas
inadimplentes (19,4%) tem en-
tre 41 e 50 anos de idade. A clas-
se social mais atingida recebe de
um a dois salários mínimos, o
que representa 39,1% do total,
e a maioria dos 61 milhões de
inadimplentes tem apenas uma
dívida (37,3%). Os dados são de
um estudo da Serasa Experian
sobre o perfil do consumidor
inadimplente brasileiro no mês
de maio deste ano, quando o nú-
mero total dos negativados atin-

giu o recorde histórico de 61
milhões, impulsionado pelo de-
semprego e a recessão econô-
mica, ressaltou a entidade.

“É essencial que o mercado
possa entender o cenário econô-
mico, por meio de análise de in-
formações, para desenvolver es-
tratégias que possam impulsio-
nar o crescimento do país”, dis-
se o diretor de Decision Analy-
tics da Serasa Experian, Julio
Guedes,, em comunicado divul-
gado pela Serasa.

Em segundo lugar no
ranking de participação entre os
inadimplentes estão os jovens de
18 a 25 anos, que respondem
por 14,9% do total. Na segunda
posição da classe social mais
atingida vem aquela que ganha
entre dois e cinco salários mí-
nimos (11,7%).

Depois dos 37,3% que têm
somente uma dívida, 30,7% dos
consumidores negativados têm
quatro dívidas ou mais. O per-
centual de consumidores com

duas dívidas é de 19,9%. Os que
têm  três dívidas representam
12,1% do total.

O estudo mostrou que a re-
gião com maior percentual de
inadimplentes é a Sudeste, com
45,2% do total, seguida da Re-
gião Nordeste, que corresponde
a 25,1%. O Sul é o terceiro co-
locado no ranking, com 12,8%
dos negativados. O Norte (8,9%)
e o Centro-Oeste (8%) ficam
em quarto e quinto lugares, res-
pectivamente. (Agencia Brasil)

Receita apreende encomendas internacionais
ilegais com itens silvestres

Espécimes da fauna e da flo-
ra silvestre apreendidos pela
equipe de Fiscalização da Alfân-
dega da Receita Federal em São
Paulo foram expostos à impren-
sa na quinta-feira (6) nos Cor-
reios na Vila Leopoldina, zona
oeste de São Paulo. Os diversos
materiais estavam camuflados
no interior de remessas postais
internacionais que declaravam
apenas objetos como roupas,
brinquedos entre outros.

A ação faz parte da Operação
Hermes, que envolve uma parce-
ria entre a equipe de fiscaliza-
ção do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e
os Correios, com foco nas en-
comendas internacionais.

Entre os materiais apreendi-
dos estão amostras de Pau-Bra-
sil, em forma de arcos de violi-
nos prontos e madeira serrada
não acabadas; besouros, maripo-
sas e borboletas mortos da fau-

na silvestre exótica; roupas con-
feccionadas com peles de ani-
mais, tais como guaxinim e ra-
posa, além de chifres de animais.

A operação conjunta envol-
veu a seleção feita pelos servi-
dores da Receita Federal de en-
comendas com suspeita da exis-
tência de conteúdo de importa-
ção ou exportação proibida pelo
Ibama. Após o monitoramento
em aparelhos de raio-X dos
Correios, esses pacotes foram
encaminhados pela Receita à
equipe de fiscalização do Ibama
para identificação e análise da
documentação apresentada.

O auditor-fiscal da Receita
Federal, Hector Kitahara, expli-
cou que a ação faz parte de uma
política de cooperação da enti-
dade com outros órgãos da ad-
ministração pública, como é o
caso do Ibama. “Temos vários
instrumentos para identificar se
tem algum ilícito, passamos no
raio-X, também temos cão fare-

jador e ainda sistemas informa-
tizados de inteligência para fazer
cruzamento de dados. Enfim, usa-
mos todas essas ferramentas para
tentar identificar remessas poten-
cialmente infratoras e depois en-
caminhamos para os órgãos com-
petentes para dar o tratamento”.

O superintendente do Ibama
no estado de São Paulo, José
Edilson Marques Dias, explica
que grande parte das remessas
são feitas por pesquisadores que
vêm ao Brasil. Ele acredita que
o reforço na fiscalização será
determinante para que os mate-
riais passem a ser enviados da
forma correta. “Esse tipo de re-
messa já é regulamentada, o pes-
quisador já sabe que tem que fa-
zer todo o licenciamento dentro
do Ibama, mas não faz ainda e
não sabemos a razão. É um erro
de procedimento deles. Essa
operação é o início de um ciclo,
os pesquisadores e institutos
devem tomar o cuidado em fa-

zer a remessa direito, porque vai
sair caro fazer errado”.

Dias afirmou que, semanal-
mente, acontece cerca de seis
apreensões deste tipo. “Há um
estudo para montar um posto
fixo aqui do Ibama e assim dei-
xar sempre um fiscal aqui acom-
panhando essas fiscalizações,
pois vimos a necessidade disso
virar uma rotina”, finalizou.

Como resultado inicial de
duas semanas de operação, fo-
ram apreendidos produtos da
fauna e da flora silvestre brasi-
leira importados ou exportados
sem autorização ambiental, além
de aparelhos importados utiliza-
dos para fraudar a emissão de
poluentes emitidos por veículos
automotores. Também foram la-
vradas multas que somam mais
de R$ 500 mil. Os responsáveis
identificados, além do pagamen-
to das multas, responderão pela
prática de crime ambiental.
(Agencia Brasil)

Férias de julho pesam no
bolso dos pais, diz FGV

As férias de julho deste ano
sairão mais caras para os pais,
mostra pesquisa divulgada  na
quinta-feira (6) pelo Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre-
FGV). Os preços de produtos e
serviços mais procurados entre
julho de 2016 e junho de 2017
subiram 4,78%, superando a in-
flação média acumulada no pe-
ríodo, medida pelo Índice de
Preços ao Consumidor (IPC) da
FGV, que variou 3,44%.

O economista e coordena-
dor do IPC do Ibre, André Braz,
ressaltou, entretanto, que em
comparação com a média de in-
flação registrada na mesma épo-
ca do ano passado, que se situou
entre 8,5% e 9%, a inflação foi
menor este ano. “Este ano, já
veio pela metade. O levantamen-
to mostra que a inflação está, de
fato, desacelerando”, disse Braz.

Apesar da desaceleração em

comparação ao ano passado, o
resultado apurado supera a infla-
ção média. Juntando-se as des-
pesas com alimentação e servi-
ços relacionados às férias, ob-
serva-se uma diferença de um
ponto percentual desfavorável às
despesas.

Serviços
André Braz analisou que “o

grande vilão” nas férias de julho
são os serviços, porque alimen-
tação pouco subiu. A alta atingiu
0,63% no grupo de alimentos
mais consumidos pelas crianças.
“Os alimentos não vão ser um
obstáculo para o orçamento das
férias, embora alguns alimentos
ainda apresentem alta, como bo-
los, biscoitos e pães, que subi-
ram bastante em 12 meses e su-
peram a inflação”.

Os reajustes apurados pelo
Ibre-FGV alcançaram 13,51%,
para bolo pronto; 11,21, pão de

forma; e 7,47%, biscoitos. “Su-
biram bastante em 12 meses e
superam a inflação. Mas quando
a gente junta outros itens ali-
mentícios, essa inflação cai para
menos de 1%.”

Quando se analisam os ser-
viços, verifica-se, porém, que a
situação se inverte. Teatro subiu
14,85% em 12 meses; show
musical, 12,07%; cinema, 6,47%,
por exemplo. “Serviços continu-
am sendo um desafio para as féri-
as, com aumentos que superam a
inflação média”. Destaque foram
as passagens aéreas que subiram
15,44%. Quem deixou para com-
prar em cima da hora, deve ter es-
tranhado o preço, mais elevado
que no ano passado, comentou
o pesquisador do Ibre.

Criatividade
Para driblar a alta de preços,

o economista recomendou que
os pais usem a criatividade e o la-

zer oferecido nos grandes centros,
como parques, museus, zoológi-
cos. Lembrou que estes espaços
costumam sempre fazer promo-
ções nesta época do ano, com en-
trada franca ou mais em conta.

“Tem que criar uma agenda
desses lugares e abusar desses
espaços que são divertidos e óti-
mos passatempos e aprender que
férias são um negócio que não
foge do calendário. Estão sem-
pre lá”. André Braz sugeriu que
os pais juntem “uma grana” com
antecedência para dar um refor-
ço no orçamento para essas pri-
meiras férias do ano. Se isso não
foi possível, destacou que a eco-
nomia pode começar a ser cons-
truída para as férias longas, de
verão. “Ao longo dos próximos
meses, junte um pouco de dinhei-
ro para enfrentar a carestia e po-
der passar umas férias um pouco
mais tranquilo”, recomendou o
economista. (Agencia Brasil)
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O presidente da Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara, Rodrigo Pa-
checo (PMDB-MG), indeferiu
todo os requerimentos apre-
sentados por deputados para
realização de oitivas, bem
como as questões de ordem re-
ferentes à denúncia contra o
presidente Michel Temer. 

Com isso, não será realiza-
da nenhuma audiência pública
e o procurador-geral da Repú-

O plenário do Senado fez  na
quinta-feira (6) a última sessão
de debates sobre o projeto de lei
da reforma trabalhista antes da
votação, marcada para a próxima
terça-feira (11). Durante a ses-
são, o relator, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), deu parecer
contrário a todas as 178 suges-
tões de emendas apresentadas
em plenário.

Com isso, na terça-feira, não
haverá novos debates sobre o
projeto, apenas o encaminha-

mento para votação do texto
principal – que será baseado no
relatório de Jucá aprovado na
Comissão de Constituição e Jus-
tiça – e dos destaques de banca-
da que forem apresentados.

Inicialmente, o relator da
matéria em plenário indicado
pelo presidente Eunício Olivei-
ra (PMDB-CE) foi o senador
Ricardo Ferraço (PMDB-ES),
que relatou a proposta na Comis-
são de Assuntos Econômicos.
No entanto, com a ausência de

Ferraço no Senado hoje para dar
parecer sobre as emendas, o pre-
sidente em exercício, senador
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB),
designou Jucá como relator.

Ao rejeitar as emendas, Jucá
disse que o debate sobre a reforma
seria de alto nível. “É natural que
cada um marque a sua posição, mas
tudo foi feito no sentido de que a
gente possa colocar cada um a sua
ideia e que possa prevalecer a von-
tade da maioria”, disse.

O senador Paulo Paim (PT-

RS), que teve o voto em separa-
do aprovado na Comissão de
Assuntos Sociais, criticou a re-
jeição das emendas e pediu aos
colegas que avaliem as possíveis
mudanças ao texto durante a vo-
tação dos destaques. “Que a gen-
te vote, cada um com a sua cons-
ciência, no projeto principal e
que, nos destaques, a gente cons-
trua o acordo que for possível,
porque assim é a vida, assim é a
democracia e assim é a políti-
ca”, disse. (Agencia Brasil)

Presidente da CCJ nega pedido
para convocação de Janot

blica, Rodrigo Janot, não será
ouvido. A convocação de Janot
tinha sido solicitada por parla-
mentares da oposição.

Dessa forma, o parecer do
deputado Sergio Zveiter
(PMDB-MG), relator da de-
núncia na CCJ, terá que ser ba-
seado apenas na denúncia de
Janot e na defesa do presiden-
te Michel Temer, que foi apre-
sentada pelos seus advogados.
(Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Edson Fa-
chin liberou  na quinta-feira (6)
para julgamento denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) envolvendo
sete parlamentares e ex-parla-
mentares do PP investigados na
Operação Lava Jato, pelo supos-
to recebimento de vantagens in-
devidas no esquema de corrup-
ção da Petrobras.

A denúncia, apresentada em
março de 2016, será julgada pela
Segunda Turma do STF, compos-
ta pelos ministros Gilmar Men-
des, Dias Toffoli, Celso de Me-
llo e Ricardo Lewandowski,

Fachin leva para julgamento
denúncia da Lava Jato contra

sete integrantes do PP
além de Fachin. A data do julga-
mento ainda não foi definida.

Foram denunciados pelos
crimes de corrupção passiva, la-
vagem de dinheiro e organização
criminosa os deputados Luiz
Fernando Ramos Faria (MG),
Roberto Britto (BA), Mario Ne-
gromonte Júnior (BA), Arthur
Lira (AL) e José Otávio Germa-
no (RS). Os ex-deputados Ma-
rio Negromonte (BA) e João
Pizzolatti (SC) também foram
denunciados.

Desde o início das investiga-
ções, todos os envolvidos negam
recebimento de vantagens inde-
vidas. (Agencia Brasil)

PF encerra grupo de trabalho exclusivo
da Lava Jato e da Carne Fraca no PR
A Polícia Federal (PF) infor-

mou na quinta-feira (6) que os
delegados federais designados
para o grupo de trabalho respon-
sável por investigar exclusiva-
mente os fatos relacionados à
Operação Lava Jato no Paraná
serão reintegrados à Delegacia
de Combate à Corrupção e Des-
vio de Verbas Públicas, passan-
do a dividir seu tempo com ou-
tras investigações.

Segundo a PF, a decisão se
aplica também ao grupo de tra-
balho no estado que se dedica à
Operação Carne Fraca, que apu-
ra indícios da participação de
agentes públicos em um supos-
to esquema fraudulento que per-
mitia que alimentos com indíci-
os de adulteração fossem co-
mercializados sem serem devi-
damente fiscalizados.

A Polícia Federal informou
que o fim dos grupos e reinte-
gração à Delegacia de Combate
à Corrupção é “priorizar ainda

mais as investigações de maior
potencial de dano ao erário, per-
mitindo o aumento do efetivo
especializado no combate à cor-
rupção e lavagem de dinheiro e
facilitando o intercâmbio de in-
formações”. 

 “Com a nova sistemática de
trabalho, nenhum dos delegados
atuantes na Lava Jato terá aumen-
to de carga de trabalho, que será
reduzida em função da incorpo-
ração de novas autoridades po-
liciais”, diz a PF em nota em que
explica que a decisão de integrar
os grupos à delegacia coube ao
delegado regional de Combate
ao Crime Organizado do Paraná,
Igor Romário de Paula, coorde-
nador da Operação Lava Jato no
estado, e foi corroborada pelo
Superintendente Regional, dele-
gado Rosalvo Franco.

Críticas
A extinção dos grupos de tra-

balho, sobretudo do dedicado à

Lava Jato, gerou críticas à cor-
poração e ao governo federal.
Em sua conta pessoal em uma
rede social, o procurador da Re-
pública Carlos Fernando dos
Santos  Lima, que integra a for-
ça-tarefa da Lava Jato em Curi-
tiba (PR), disse que a operação
“deixou de existir”. Segundo
Lima, assim como faltam recur-
sos financeiros para a PF conti-
nuar emitindo passaportes, fal-
tam verbas para “trazer delega-
dos” - referindo-se à contrata-
ção de pessoal para suprir vagas
abertas nos últimos anos.

“Políticos querendo dificul-
tar as investigações. Se não for-
mos vigilantes, acontecerá no
Brasil o mesmo que aconteceu
na Itália, onde, hoje, é mais difí-
cil investigar e punir um corrup-
to do que era antes da Operação
Mãos Limpas”, escreveu o pro-
curador, referindo-se à operação
italiana deflagrada em 1992 para
investigar casos de corrupção e

que, além de levar centenas de
pessoas à cadeia, incluindo mui-
tos políticos, serviu de exemplo
para os membros da Lava Jato.

Segundo a Associação Naci-
onal dos Delegados da Polícia
Federal (ADPF), há três anos ne-
nhum novo delegado federal é
contratado. No último concurso
público, de 2012, 120 dos 150
aprovados para as vagas em aber-
to foram convocados. A entidade
preferiu não se manifestar a res-
peito da decisão da corporação de
extinguir os grupos de trabalho.

Em sua nota, a PF garante
que o efetivo no Paraná é ade-
quado à demanda e será reforça-
do caso seja necessário e que o
modelo que será seguido já é
adotado por outras superinten-
dências que também investigam
fatos relacionados a operações
desmembradas a partir da Lava
Jato, como Rio de Janeiro, São
Paulo e Distrito Federal. (Agen-
cia Brasil)

Há “tentativa de desarmonizar os
Poderes do Estado”, afirma Temer

O presidente Michel Temer
afirmou na quinta-feira (6) que
atualmente se verifica, “muitas
e muitas vezes”, uma tentativa,
por parte de autoridades que se
acham “iluminadas por uma cen-
telha divina”, de “desarmonizar
os Poderes do Estado”.

“Sem embargo de a Consti-
tuição determinar a harmonia
entre os poderes, o que mais se
verifica, muitas e muitas vezes,
é a tentativa de desarmonizar os
Poderes do Estado. Isso é um
crime em um Estado democrá-

tico de direito, isso só passa pela
cabeça daqueles que na verdade
acham que são autoridades ilu-
minadas por uma centelha divi-
na”, disse Temer em pronuncia-
mento no Palácio do Planalto.

Segundo o presidente, é pre-
ciso insistir em “trivialidades”,
em conceitos que remontam à
Revolução Francesa, “grandes
conceitos no que dizem respei-
to ao contraditório, à ampla de-
fesa, à seriedade das falas e das
manifestações”.

Temer deu as declarações du-

rante cerimônia de anúncio de re-
modelações no Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), que foi
rebatizado de Novo Fies. O presi-
dente elogiou o programa, gesta-
do em governos anteriores, dizen-
do que ele “deu certo” e, por isso,
está sendo “aperfeiçoado”.

O presidente deve embarcar
às 13h desta quinta-feira para o
encontro do G20, que reúne auto-
ridades das 20 maiores economi-
as do mundo em Hamburgo, na Ale-
manha. Deverá assumir a Presidên-
cia da República o presidente do

Senado, Eunício Oliveira (PMDB-
CE), uma vez que o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
primeiro na linha sucessória, cum-
prirá agenda na Argentina.

Temer viaja na mesma sema-
na em que começou a tramitar,
na Comissão de Constituição de
Justiça (CCJ) da Câmara, a de-
núncia por corrupção passiva
apresentada contra ele pelo pro-
curador-geral da República, Ro-
drigo Janot, autoridade cuja atu-
ação vem sendo questionada pelo
presidente . (Agencia Brasil)

Após anunciar suspensão e
restrição temporárias de servi-
ços por falta de recursos, a Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF)
busca parcerias na esfera fede-
ral, para recompor o orçamen-
to, e junto a estados e municípi-
os, para  viabilizar ações, infor-
mou o porta-voz da corporação,
Diego Brandão.

Na quarta-feira (5), a PRF
comunicou que terá de desativar
unidades operacionais, suspen-
der resgates e policiamento aé-
reo, além de reduzir patrulha-
mento terrestres, por falta de di-
nheiro para compra de combus-
tível e pagamento de manuten-
ção e diárias.

A partir de hoje, a PRF sus-
pende também os serviços de
escolta em rodovias federais.
Esses serviços são prestados so-
bretudo a veículos com cargas
superdimensionadas. O horário
de funcionamento das unidades
administrativas será alterado,
com prioridade de atendimento

Após suspensão de serviços,
PRF busca parcerias para

manter atividades
ao público das 9h às 13h. As su-
perintendências regionais divul-
garão novos horários de funcio-
namento. O cronograma de de-
sativação de unidades operacio-
nais se dará conforme planeja-
mento e adequação regional.

A PRF teve pouco menos de
50% dos recursos contingen-
ciados, o que significa que
terá de adequar as atividades
para pouco mais da metade do
que estava previsto no início
do ano. O orçamento aprova-
do na Lei Orçamentária Anual
para este ano pelo Congresso
Nacional para a Polícia Rodo-
viária Federal foi de R$ 460,6
milhões. O limite fixado pelo
Ministério da Justiça para a
PRF para despesa de custeio
da instituição, sem considerar
a despesa de pessoal este ano,
é de R$ 257,8 milhões, dos
quais R$ 207,1 milhões já fo-
ram empenhados, restando um
saldo de R$ 50,7 milhões.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0134232-34.2009.8.26.0001 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) Teresa Cristina de Carvalho Silva, 
CPF 172.592.098-01,que lhe foi proposta uma ação de Pro-
cedimento Comum por parte de Jozides Adalberto Vasiliaus-
kas, alegando em síntese: Indenização pelos danos morais 
decorrentes de compra de um veículo marca GM, modelo 
Blazer DLX,placa CPO 6937 através de troca,com pagamen-
to da diferenço,comprometendo-se o vendedor a entregar a 
documentação com a transferência do veículo ao autor no 
prazo de 30dias,o que não ocorreu,uma vez que foi levanta-
da pelo autor junto ao cadastro do Detran,que o veículo foi 
alienado em 10/11/2008 junto a Aymore Crédito,Financiamen- 
to e Investimentos S.A,constando como proprietária Teresa 
Cristina de Carvalho Silva.Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDI-
TAL,para os atos e termos da ação proposta e para que,no 
prazo de 15dias,que fluirá após o decurso do prazo do pre-
sente edital,apresente resposta.Não sendo contestada a 
ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomea-
do curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixa-
do e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo,aos 24 de maio de 2017.         [6,7] 

CBE - Companhia Brasileira de Embalagens
CNPJ/MF 10.534.653/0001-04

NIRE 35.300.363.868-Sociedade Anônima
Edital de Convocação Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os senhores acionistas da  Companhia, convocados 
para se reunir em AGOE, a ser realizada na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 4º andar, conjunto 
42, sala F, CEP 04538-132, às 17 horas, do dia 18/07/2017, 
para deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia: 1. 
Ordinária: (i) Exame, discussão e votação das 
demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2016: (ii) Deliberação sobre o 
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2016; 
(iii) Deliberação sobre a não distribuição de dividendos aos 
sócios. 2. Extraordinária: (i) Deliberar sobre alteração do 
objeto social da Companhia; (ii) Fixar o montante da 
remuneração anual global da Diretoria; (iii) Ampliação do 
prazo para integralização das sobras do último aumento 
de capital da Companhia; e (iv) a reforma e consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. Esclarecimentos: Nos 
termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei das 
Sociedades por Ações, os acionistas poderão ser 
representados por mandatários, observadas as restrições 
legais, devendo ser entregues na sede da Companhia em 
até 48 horas antes da realização da Assembleia Geral, o 
instrumento de procuração, com reconhecimento de fi rma 
do outorgante. São Paulo, 28/06/2017. 

Roberto Lombardi de Barros
Presidente do Conselho de Administração

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0061141-94.2012.8.26.0100. O 
Dr. Nilson Wilfred Ivanhoe Pinheiro, Juiz de Direito da 38ª 
Vara Cível do Tatuapé/SP. Faz saber a Manoel Valmir 

a, Fernanda de 
Aires Veiga, Fabiana Henrieth Aires Veiga, Henrieth Flavia 
Aires Veiga e Sergio Francisco de Assis Veiga ajuizaram 
ação despejo por falta de pagamento, para cobrança de R$ 
5.400,00 (nov/2012), referente a locação de imóvel de 
propriedade dos autores, sito à rua Helvétia, 231, A, são 
Paulo, SP, devidamente atualizado e acrescido das custas e 
despesas processuais, e honorários advocatícios. Estando o 
réu em lugar ignorado, expede-se edital para que em 15 dias 
a fluir do prazo supra, conteste a ação ou peçam a purgação 
da mora, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da Lei.                                                    [7,10] 

Velvet Participações S.A.
NIRE 35.300.185.412 - CNPJ/MF nº 04.431.039/0001-14

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16.03.2017.
1. Data, Hora e Local: Aos 16.03.2017, às 11:00 hs, reuniram-se na sede da Companhia, localizada na Rua Geraldo 
Flausino Gomes, nº 61, 14º andar, conjunto 141, Edifício Panambi, Brooklin, CEP 04575-060, São Paulo/SP. 2. 
Convocação e Presença: Convocação dispensada, de acordo com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, face à presença 
dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro 
de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: João Guilherme Sabino Ometto; Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. 
4. Publicações: As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.03.2016 
e o Relatório da Administração foram publicados no dia 24.02.2017, no Caderno Empresarial do DOESP (página 127), 
e no dia 24.02.2017, no jornal “O Dia SP” (página 08). 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Exame das demonstrações 
fi nanceiras, balanço patrimonial e as contas da administração do exercício social encerrado em 31.03.2016; (ii) a 
destinação dos resultados do exercício fi ndo em 31.03.2016; (iii) a distribuição de dividendos adicionais aos acionistas 
da Companhia; (iv) a fi xação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia para o exercício social em curso, 
com início em 1º.04.2016 e término em 31.03.2017; e (v) outros assuntos de interesse da Companhia. 6. Deliberações: 
Foram aprovadas, por unanimidade dos acionistas, sem quaisquer restrições ou ressalvas: (i) Foram examinados, 
discutidos e aprovados, sem ressalvas, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2016. Os acionistas declaram ter tido acesso a todos esses 
documentos anteriormente à realização desta assembleia, considerando sanada a falta de publicação dos anúncios de 
que trata o artigo 133, na forma de seu § 4º, da Lei 6.404/76. (ii) O resultado do exercício fi ndo em 31.03.2016 no valor 
de R$ 4.773.442,49 terá a seguinte destinação: (a) Reserva Legal de 5% no valor de R$ 238.672,12; (b) R$ 1.133.692,59 
como dividendos a serem distribuídos aos acionistas; e (c) R$ 3.401.077,78 para a conta de Reserva de Retenção de 
Lucros. (iii) Os Acionistas aprovaram ainda a distribuição de dividendos adicionais no montante de R$ 1.351.166,59, 
referentes à exercícios sociais anteriores, a ser debitada da conta de Reserva de Retenção de Lucros. (iv) Os acionistas 
resolveram que a remuneração global anual da Diretoria para o exercício social fi ndo em 31.03.2017 será de até R$ 
1.053.000,00. (v) Tendo em vista ar renúncia do Sr. João Carvalho do Val ao cargo de diretor da Companhia ocorrida em 
31.07.2016, os acionistas decidiram que o cargo de diretor secretário da Companhia permanecerá vago, até a eleição de 
seu sucessor. Os acionistas agradecem os serviços prestados pelo Sr. João Carvalho do Val e outorgam a mais plena, rasa, 
geral, irrevogável e irretratável quitação pelos atos praticados como Diretor da Companhia. (vi) Os acionistas autorizam 
a lavratura da ata a que se refere está Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da 
Lei 6.404/76. 7. Encerramento: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. 8. Assinaturas: Mesa: João Guilherme Sabino Ometto. 
Secretário: Guilherme Fontes Ribeiro. Acionistas: Giovanna Mirone Ometto e San Giovanni Participações Ltda. (p. João 
Guilherme Sabino Ometto). Certifi co que a presente é cópia fi el da Ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 16.03.2017. 
Mesa: João Guilherme Sabino Ometto - Presidente, Guilherme Fontes Ribeiro - Secretário. Acionistas 
presentes: San Giovanni Participações Ltda - p/ João Guilherme Sabino Ometto, Giovanna Mirone 
Ometto. JUCESP 245.406/17-7 em 31.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Grupiara Participações S.A.
CNPJ nº 06.898.197/0001-04 - NIRE nº 35300316169

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora, Local: 13.02.2017, às 10hs., Sede social, Avenida 
das Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 16º andar, Brooklin 
Novo, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade do seu capital. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo 
Mahfuz, Secretária: Caroline Takahashi Steffen. Delibera-
ções Aprovadas: 1. Com base no balancete de 30.11.2016, a 
distribuição de dividendos da conta de reserva de lucros, no va-
lor de R$ 59.228.429,43. 2. Ajustar e acordar que o efetivo pa-
gamento de dividendos no valor de R$ 771.570,57 - referentes 
ao exercício fi ndo em 31.12.2012 cuja distribuição foi delibera-
da na A.G.O. de 30.04.2013, porém ainda não pagos - será rea-
lizado na mesma data do valor aprovado no item 1 acima, tam-
bém com base nos números do balancete de 30.11.2016. 3. Au-
torizar, portanto, que os departamentos da Companhia compe-
tentes para tanto, tomem as providências necessárias para que 
o pagamento do valor total de R$ 60.000.000,00 seja efetuado 
no prazo máximo de 60 dias. Encerramento: Nada mais, la-
vrou-se a Ata. São Paulo, 13.02.2017. Assinaturas: Carlos 
Eduardo Mahfuz: Presidente e Procurador das acionistas Rey-
nolds Metals Exploration Inc. e Reynolds Metals Company LLC; 
Caroline Takahashi Steffen: Secretária. Caroline Takahashi 
Steffen - Secretária da Mesa. JUCESP nº 90.711/17-8 em 
21.02.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Semana de Vela de Ilhabela terá a
presença da Mitsubishi Motors

Tripulações do maior evento náutico do País poderão conhecer de perto os lançamentos da marca dos três diamantes;
competição começa nesta sexta-feira

Medalhistas olímpicos, cam-
peões nacionais e mundiais es-
tarão presentes nas águas do li-
toral sul paulista para a Semana
de Vela de Ilhabela. Há 23 anos
consecutivos, a Mitsubishi Mo-
tors apoia e patrocina a compe-
tição, considerada o maior even-
to náutico do País.

“Para nós, é muito importan-
te fazer parte de um evento como
este, que reúne grandes nomes da
vela. Além disso, temos uma lon-
ga história de incentivo ao espor-
te no Brasil”, ressalta Fernando
Julianelli, diretor de marketing
da Mitsubishi Motors.

A Mitsubishi terá um lounge
instalado dentro do Yacht Club de
Ilhabela, onde as tripulações e L200 Triton Sport é um dos destaques

convidados poderão relaxar en-
tre as competições, além de co-
nhecer os principais modelos da
marca dos três diamantes. Den-
tre eles o novíssimo Outlander
Comfort e o ASX Flex, que aca-
bam de ser lançados, além da
moderna picape L200 Triton
Sport e do Pajero Full, referên-
cia em 4x4, luxo e tecnologia.

Serão cerca de 120 embarca-
ções em diversas classes, reu-
nindo mais de 700 tripulantes.
Além das instalações do Yacht
Club de Ilhabela, responsável
pelas áreas esportiva e técnica, a
prefeitura terá um Race Village
com atividades culturais e tam-
bém contará com a exposição da
L200 Triton Sport.
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A seleção brasileira femi-
nina de vôlei começará nesta
sexta-feira (07) a luta pelo tí-
tulo da 25ª edição do Grand
Prix. As brasileiras estrearão
contra a Bélgica, às 13h30 (ho-
rário de Brasília), no Baskent
Volleyball Hall, em Ancara, na
Turquia.  O SporTV 3 transmi-
tirá ao vivo. O time verde e
amarelo e as belgas formam,
ao lado da Turquia e da Sérvia,
o grupo A. A equipe do treina-
dor José Roberto Guimarães é
a atual campeã da competição
e busca o 12º título.

No Grand Prix, de sete a 23
de julho, as 12 principais sele-
ções disputarão a fase de clas-
sificação. A cada semana serão
formados três grupos com qua-
tro seleções em cada, definidas
em sorteio. Ao fim da fase clas-
sificatória, as cinco equipes
mais bem classificadas avança-
rão à Fase Final, que contará
ainda com a China, país sede. A
Fase Final acontecerá de dois
a seis de agosto, em Nanjing,
na China.

O treinador José Roberto
Guimarães falou sobre a expec-
tativa para a estreia do Brasil na
25ª edição do Grand Prix.

“A Bélgica é uma equipe
que está em ascensão e tem tra-
dição no Grand Prix. Logica-
mente como estreia será um
jogo nervoso e ansioso por par-
te dos dois times e espero que
possamos ter um bom início de
competição. Elas têm muitas
jogadoras do ciclo passado e a
maior parte do time joga fora
da Bélgica. A cada ano, as joga-
doras belgas amadurecem, evo-
luem e acredito que vão melho-
rar ainda mais nesses próximos
quatro anos. Temos uma equi-
pe nova que já disputou alguns
amistosos e jogou o torneio de
Montreux. O Grand Prix será

Brasil estreia no Grand
Prix contra a Bélgica

nesta sexta-feira
Atuais campeãs, brasileiras jogarão com as belgas às 13h30,
em Ancara, na Turquia. O SporTV 3 transmitirá ao vivo
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Jogadoras da Seleção

importante para dar experiên-
cia e rodagem para nosso
time”, explicou José Roberto
Guimarães.

A central Carol, que ficou
com o prêmio de MVP no tor-
neio de Montreux, chamou a
atenção para o primeiro obje-
tivo das brasileiras na compe-
tição.

“Fizemos uma boa prepara-
ção para o Grand Prix, com o
torneio de Montreux e uma sé-
rie de amistosos. A expectati-
va para a competição é a me-
lhor possível. Estamos estu-
dando bastante a equipe belga
para a nossa estreia e depois
teremos outros dois jogos di-
fíceis contra a Sérvia e a Tur-
quia. O nosso primeiro objeti-
vo é nos classificarmos para a
Fase Final e vamos lutar por
isso”, disse Carol.

Como preparação para o
Grand Prix, a seleção femini-
na participou do torneio de
Montreux, no início de junho,
e ficou com o título da com-
petição na Suíça ao derrotar a
Alemanha na decisão por 3 sets
a 0. Depois, o grupo verde e
amarelo disputou quatro amis-
tosos no Brasil com vitórias
sobre a República Dominica-
na, em Manaus e Belém, por 3
sets a 1,  e sobre a Polônia, em
Belo Horizonte e em São Pau-
lo, por 3 sets a 0. Na sequên-
cia foram mais dois jogos con-
tra a Turquia, em Istambul, com
dois resultados positivos por 3
sets a 0.

Grand Prix
07.07 – Brasil x Bélgica,

às 13h30 (horário de Brasí-
lia) – SporTV 3; 08.07 – Bra-
sil x Sérvia, às 10h30 (horá-
rio de Brasília);  09.07 – Bra-
sil x Turquia, às 13h30 (ho-
rário de Brasília).

Principais equipes do país disputarão
a 71ª Prova Ciclística 9 de Julho

Briga pela vitória no masculino promete ser bastante disputada no domingo
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71ª Prova Ciclística Internacional 9 de Julho

Com mais de 70 anos de his-
tória, que se confunde com a pró-
pria história do ciclismo nacio-
nal, a Prova Ciclística Internaci-
onal 9 de Julho, que realizará sua
71ª edição no domingo, segue
atraindo ciclistas de todas as ida-
des. Afinal, participar da disputa
instituída pelo jornalista Cásper
Líbero para homenagear a Revo-
lução Constitucionalista é o ob-
jeto de desejo de todos os aman-
tes do esporte. Vencer, então, é
o que move os principais atletas
de equipes do Brasil  desde sua
primeira edição, em 1933. Por
isso, nada mais natural que  a edi-
ção deste ano reúna o que há de
melhor no esporte.

O término da inscrição, nes-
ta segunda-feira, serviu para 

confirmar, mais uma vez, essa
condição, com a presença certa
de equipes de alto nível técnico. 
A Elite masculino, que sairá às
9h, na Avenida Lineu de Paula
Machado, em frente ao Jockey
Club de São Paulo para um per-
curso total de 113,5km, terá inú-
meros destaques do esporte e que
devem proporcionar emoção de
sobra deste a primeira volta.

Estão inscritas as equipes de
renome como a Green Piracica-
ba, que no ano passado venceu
com Joel Candido Prado Junior,
a Soul Brasil Procycling de São
José dos Campos, Memorial/
Santos, Pro Cycling Team ADF/
Guarulhos, Team UFF, UCRJ,
Team Audax/SBC/Caixa, Clube
Dataro de Ciclismo, São Francis-

co Saúde/Klabin/SME Ribeirão
Preto, ADI Secretaria de Espor-
tes de Indaiatuba,  Associação
Brasil Radical Sport Club/Boitu-
va e Time Jundiaí/First Bikes,
entre outras.

O pelotão aspirante abrirá a
programação, com largada às
6h45 e um circuito de 45,4 km. A
elite masculina sairá às 9h para um
percurso total de 113,5km. Logo
em seguida, às 9h02, os atletas fe-
derados irão percorrer 90,8 km. O
pelotão feminino (elite e federa-
do) terá a largada às 9h05 para
cobrir o trajeto total de 68,1km.

 A programação oficial co-
meçará já neste sábado, 8 de ju-
lho,  com a realização  do último
Congresso Técnico para os atle-
tas inscritos. As apresentações
serão realizadas das 10 às 17h,
no Teatro Cásper Líbero, locali-
zado na Avenida Paulista, 900. O
evento é obrigatório aos compe-
tidores da categoria aspirante,
mas também é aberto a federa-
dos e profissionais.

 A Prova Ciclística 9 de Ju-
lho é uma das principais atrações
do calendário esportivo da cida-
de de São Paulo e a cada tempo-
rada vem registrando novos fei-
tos. O ano de 2015 marcou a vol-
ta da Prova às ruas de São Paulo.
Em 2016, alcançou o número de
2.129 participantes e, com isso,
passou a ser a prova ciclística
com o maior número de partici-

pantes no Brasil.
 Na edição passada, Joel Pra-

do Júnior (Green Bike/Piracica-
ba) garantiu o bicampeonato, en-
quanto, entre as mulheres, a pa-
ranaense Daniela Lionço (Funvic
Soul Cycles/São José dos Cam-
pos), levou a melhor e conquis-
tou o primeiro título na disputa.

A 71ª Prova Ciclística Inter-
nacional 9 de Julho é uma reali-
zação da Gazeta Esportiva, com
promoção da Fundação Cásper
Líbero e organização técnica da
Federação Paulista de Ciclismo.
O patrocínio é da Max Titanium,
com apoio de Divena Veículos.

Instituída em 1932 pelo jor-
nalista Cásper Líbero em home-
nagem à Revolução Constituci-
onalista e realizada pelo jornal A
Gazeta Esportiva a partir de 1933,
a Prova Ciclística 9 de Julho é
um patrimônio do esporte brasi-
leiro. O evento tornou-se um
marco na modalidade, sendo ob-
jeto de desejo dos atletas e equi-
pes. Ao longo dos anos, os prin-
cipais nomes do país e destaques
do exterior prestigiaram o even-
to, colocando-o em um lugar de
destaque nos cenários nacional e
internacional. Em 2016, a “9 de
Julho” passou a ser a Prova Ci-
clística com o maior número de
participantes no Brasil, com o
total de 2.129 competidores.
Site: www.gazetaesportiva.com/
prova9dejulho/

Circuito Mundial

Brasil avança com quatro duplas
no naipe feminino às oitavas

de final em Gstaad
O Brasil terá quatro duplas

nas oitavas de final do torneio
feminino do Major Series de
Gstaad, na Suíça. Ágatha/Duda
(PR/SE), Elize Maia/Taiana (ES/
CE) e Larissa/Talita (PA/AL) ven-
ceram seus confrontos na quin-
ta-feira (06), e avançaram em
primeiro de seus grupos, direto
às oitavas de final. Fernanda Berti
e Bárbara Seixas foram para a
repescagem, mas triunfaram e
também conseguiram avançar na
competição internacional.

Um dos confrontos será entre
brasileiras. Larissa/Talita irá en-
frentar Fernanda Berti/Bárbara Sei-
xas na próxima etapa. Os outros
duelos serão contra times estran-
geiros. Além das oitavas de final,
nesta sexta-feira (07) também
ocorrem as disputas das quartas de
final. As semifinais e disputas de
medalha serão no sábado (08). O
link https://
ch.swatchmajorseries.com/en/me-
dia/mediathek transmite ao vivo.

Larissa e Talita mantiveram
os 100% de aproveitamento e
fecharam o grupo B com a ter-
ceira vitória ao superarem as ale-
mãs Victoria Bieneck e Isabel
Schneider por 2 sets a 0 (21/11,
26/24), em 34 minutos de jogo.
A classificação em primeiro le-

vou a dupla direto às oitavas, onde
enfrentarão as compatriotas Fer-
nanda Berti e Bárbara Seixas.

Ágatha e Duda também fecha-
ram com três vitórias e seguem
invictas na competição. Nesta
quinta, superaram as canadenses
Heather Bansley e Brandie Wi-
lkerson por 2 sets a 1 (21/18, 17/
21, 15/13), em 50 minutos. Nas
oitavas, a dupla campeã da etapa
do Rio de Janeiro enfrentará as
vencedoras do duelo entre Kerri
Walsh e Branagh, dos EUA, con-
tra as suíças Huberli e Betschart,
da Suíça.

Quem também foi direto às
oitavas de final foi a parceria for-
mada por Elize Maia e Taiana (ES/
CE), que vieram do country quo-
ta. Elas conquistaram a terceira
vitória na chave ao superarem as
irmãs ucranianas Inna e Iryna
Makhno por 2 sets a 0 (21/10,
21/16), em 28 minutos. Nas oi-
tavas de final elas encaram as
australianas Bawden e Clancy.

Fernanda e Bárbara Seixas ti-
veram um caminho um pouco
mais longo. Na última rodada da
fase de grupos, acabaram supe-
radas por 2 sets a 1 (17/21, 25/
23, 15/13) para as suíças Joana
Heidrich e Anouk Vergé-Depré.
Na repescagem, porém, as bra-
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Fernanda  se estica para defender bola durante duelo

sileiras dominaram o confronto
contra as canadenses Julie Gor-
don e Camille Saxton, vencendo
por 2 sets a 1 (21/13, 19/21, 15/
8).Nas oitavas, as adversárias se-
rão Larissa e Talita.

Juliana e Carolina Horta de-
ram adeus ao torneio nesta quin-
ta-feira. Elas venceram na fase de
grupos as espanholas Elsa Ba-
querizo e Amaranta Navarro por
2 sets a 0 (21/14, 21/15), em 28
minutos, terminando em tercei-
ro na chave. Na repescagem, po-
rém, a dupla acabou superada por
Bansley e Wilkerson, do Cana-

dá, por 2 sets a 0 (21/18, 21/18),
em 38 minutos, dando adeus ao
torneio.

O Major Series de Gstaad
distribui 600 mil dólares em prê-
mios aos atletas, além de 1.200
pontos à dupla campeã. Este é o
18ª ano consecutivo que a cida-
de recebe uma etapa, sendo um
dos torneios mais tradicionais
do circuito e um dos preferi-
dos dos atletas, aos pés dos Al-
pes. O Brasil é o maior vence-
dor na Suíça, com 17 ouros sen-
do nove entre as mulheres e
oito entre os homens.

Atual campeão da F-3 Ingle-
sa e vice-líder da Indy Lights,
Matheus Leist disputará a sexta
etapa da categoria de acesso à
Fórmula Indy neste final de se-
mana no circuito oval de Iowa, o
menor da temporada, com apro-
ximadamente 1,4 km de exten-
são. Após vencer em Indianápo-
lis e em Elkhart Lake, o piloto
gaúcho busca sua terceira vitória
consecutiva no ano.

“Eu treinei recentemente em
Iowa e a volta no circuito é bas-
tante rápida. Nosso carro costu-
ma fazer ela em 21 segundos,
mas é um traçado oval bastante
difícil de se acertar. Eu, particu-
larmente, achei mais complica-
do que Indianápolis, porque a pis-
ta é bastante ondulada e o carro
costuma dar alguns pequenos sal-
tos no asfalto. Isso dificulta para
nós mantermos a linha certa no
circuito. A velocidade final é
menor, mas a sensação é que
você está muito rápido e a aten-
ção do piloto precisa ser redo-
brada”, diz Leist, que tem 18 anos
e faz sua temporada de estreia no
automobilismo norte-americano
após conquistar o título da F-3
Inglesa em 2016.

Em busca da liderança do

Matheus Leist busca em Iowa
3ª vitória seguida na categoria

Piloto gaúcho venceu nas últimas duas etapas da Indy Lights
e tenta diminuir a vantagem para o líder Kyle Kaiser no
menor circuito da temporada

campeonato, Leist tem 172 pon-
tos e está 27 pontos atrás de Kyle
Kaiser, piloto norte-americano
que compete pelo terceiro ano
seguido na Indy Lights. Além das
duas vitórias na temporada, Leist
também acumula duas poles no
ano e confia no bom retrospec-
to da Carlin em Iowa. A equipe
do piloto brasileiro venceu as
corridas realizadas no oval em
2015 e 2016.

“A expectativa é de fazermos
uma boa prova. Será uma corri-
da única de 100 voltas, então é
importante fazer uma boa clas-
sificação para lutarmos pela vi-
tória no domingo. Minha equipe
venceu por aqui nos últimos anos
e temos um bom acerto de carro,
mas nosso objetivo principal é
focar no campeonato. Tenho que
pensar na diferença para o Kai-
ser, por isso um pódio aqui pode
ser um bom resultado para nos
mantermos competitivos na luta
pelo título”, diz Leist, que é o
melhor estreante na competição.

Os treinos oficiais em Iowa
serão realizados no sábado, a
partir das 15h15. No domingo,
acontece o classificatório às
12h15 e a largada da corrida será
às 16h (horários de Brasília). 


