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Por 50 votos favoráveis, Senado
aprova texto-base da reforma trabalhista

Penhor da Caixa movimenta R$ 7,2 bi
no primeiro semestre deste ano
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Número de inadimplentes aumenta
e chega a 59,8 mi no 1º semestre

Banco do Brasil anuncia
R$ 103 bilhões para

Plano Safra 2017/2018

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 12 de julho de 2017www.jornalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,25
Venda:       3,25

Turismo
Compra:   3,24
Venda:       3,43

Compra:   3,72
Venda:       3,73

Compra: 115,80
Venda:     146,05
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

23º C

12º C

Quarta: Sol com
algumas nuvens du-
rante o dia. À noite
o céu fica com mui-
tas nuvens, mas não
chove

Previsão do Tempo

O paulista Thomaz Belluc-
ci (Claro/ Embratel/ Wilson/
CBT/ IMM) não conseguiu
avançar na chave do Challenger
de Braunschweig.

Na terça-feira, na estreia do

Bellucci não avança
em Braunschweig

challenger, Bellucci foi supe-
rado pelo português Gastão
Elias, por 7/5 6/2, após
1h30min de jogo. O brasilei-
ro era o atual campeão do tor-
neio alemão.

Meia Maratona de
Revezamento Noturna Eu
Atleta estreia no sábado

Já consolidados no ca-
lendário nacional, os even-
tos Eu Atleta são marcados
pela descontração e anima-
ção dos participantes em
provas de 5 e 10 quilôme-
tros. Agora, os corredores
terão um novo desafio, com
vários diferenciais:  uma
meia maratona, noturna e
de revezamento.  A Meia
Maratona de Revezamento
Noturna Eu Atleta será a
atração do próximo sábado,
dia 15, na Cidade Universi-
tária de São Paulo – USP.

                            Página 8
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Meia Maratona de Revezamento Noturna Eu Atleta São Paulo

Jovens pilotos brasileiros
vivem temporada de

sucesso nos Estados Unidos

Bruna Tomaselli em ação na
USF2000

Com Hélio Castroneves e
Tony Kanaan já consagrados na
Fórmula Indy, o Brasil vê surgir
novos nomes que devem represen-
tar o país no futuro da categoria.
Cinco brasileiros estão atualmen-
te nas categorias de base que le-
vam à Indy e integram o projeto do
“Mazda Road to Indy” nos Estados
Unidos. Os bons resultados e suas
histórias servem de inspiração
para os kartistas que participarão
no dia 26 de agosto.      Página 8
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Classe HPE 25 inicia
briga pelo título da

Semana de Vela
de Ilhabela
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Emoção na HPE 25 em Ilhabela

A vontade de velejar para va-
ler, contida desde o Campeona-
to Brasileiro, há um mês tam-
bém em Ilhabela, será extra-
vasada nesta quarta-feira (12)
nas primeiras regatas com
pontuação válida para a clas-
se HPE 25 na 44ª Semana de
Vela de Ilhabela (SVI). A flo-
tilha de 21 barcos larga ao
meio-dia para a primeira de
dez provas previstas até sába-

do, sendo que podem ser da-
das até três largadas por dia.
No último domingo, a Regata
Renato Frankenthal abriu o
evento, com vitória do atual
campeão, Ginga, mas não so-
mou pontos para a SVI.

O número de inscritos é
quase o mesmo do Brasileiro,
disputado por 24 barcos, mo-
tivo de satisfação para os vele-
jadores da classe.     Página 8

Voos diretos
Lisboa-Pequim

reforçam
posição de

Portugal como
‘hub’

internacional
Com o lançamento, na ter-

ça-feira(11) pela manhã, num
hotel de Lisboa, dos novos voos
diretos Lisboa-Pequim, Portu-
gal espera reforçar sua posição
como um “grande ‘hub’ (centro
de operações de voos comer-
ciais) intercontinental”, afir-
mou o primeiro-ministro por-
tuguês, António Costa.

“Com a abertura de mais esta
ligação, reforça-se a dimensão
de Portugal, que hoje já é um
grande centro de conexão dos
voos para o Brasil e África, como
grande ‘hub’ intercontinental”,
disse Costa.                   Página 3

Iraquianos
comemoram

vitória histórica
sobre o Estado

Islâmico
em Mosul

Milhares de iraquianos come-
moram nas ruas de Bagdá a vitória
histórica sobre os militantes ex-
tremistas do Estado Islâmico na
cidade de Mosul. Desde segunda-
feira (10), após o anúncio oficial
da vitória, longas filas de carros
de civis decorados com rosas, bu-
zinam e percorrem as principais
ruas da capital iraquiana, enquanto
centenas de pessoas em grupos le-
vantavam bandeiras do país, dan-
çam e cantam canções de vitória e
se cumprimentam em muitos bair-
ros de Bagdá, incluindo Tahrir
Square Mansour e distritos de
Bagdá al-Jadida.           Página 3

A inadimplência aumentou
0,84%, de janeiro a junho des-
te ano, em relação ao mesmo
período do ano passado, ao
passar de 59,1 milhões de
pessoas para 59,8 milhões.
Apesar da alta, houve queda
no ritmo de inadimplência,
pois no primeiro semestre de
2016, o total de nomes na lis-
ta de devedores era 3,21%
maior do que no mesmo perí-
odo de 2015.

Os dados são do Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e da Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas
(CNDL). De acordo coma en-
tidade, entre o final de 2015 e
o início do ano passado, a
inadimplência crescia com ta-
xas próximas de 5% e agora são
consideradas estáveis, embora
ainda refletindo “o cenário de
desemprego elevado “ e difi-
culdades que atingem 39,6% da
população com idade entre 18
e 95 anos.                Página 3

O presidente Michel Temer fala na cerimônia de lançamento do
Plano Safra 2017/2018 pelo Banco do Brasil
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do oficialmente no início do
mês. O Banco do Brasil é um dos
agentes financiadores.

A maior parte dos recursos,
R$ 91,5 bilhões, será para o cré-
dito rural aos produtores e coope-
rativas. Deste montante, R$ 72,1
bilhões serão direcionados para
operações de custeio e comercia-
lização e R$ 19,4 bilhões para cré-
ditos de investimento agropecuá-
rio. Já os R$ 11,5 bilhões restan-
tes serão destinados às empresas
da cadeia do agronegócio.

Entre os destaques está a re-
dução das taxas em um ponto
percentual para linhas de custeio,
investimento e comercialização
para a agricultura empresarial. O
médio produtor rural terá direi-
to à fatia de R$ 15,5 bilhões pelo
Programa Nacional de Apoio ao
Médio Produtor Rural. Página 3

O Banco do Brasil anunciou
na terça-feira (11) que vai desti-
nar R$ 103 bilhões de recursos
para o Plano Safra 2017/2018. O

anúncio foi feito em cerimônia
no Centro Cultural Banco do
Brasil, em Brasília, e é um deta-
lhamento do Plano Safra lança-

Página 2

Temer rebate críticos e diz
que, “enquanto alguns

protestam, a caravana passa”

Prefeitura apresenta versão
final do Programa de Metas

2017-2020

Página 3

Crise política não
 afeta economia,

diz Henrique Meirelles

Maia apela para que
denúncia seja votada o

mais breve possível
Página 4



Prefeitura apresenta versão final
do Programa de Metas 2017-2020

Página 2 São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 12 de julho de 2017

cesar.neto@mais.com

H I S T Ó R I A S 

Em tempos de ‘viagens’ só de ida pra ’infernos’ políticos, as
férias de julho servem também pra que políticas públicas resga-
tem os ’destinos’ de indústrias agregadoras como a do Turismo,
ainda pouco valorizado enquanto ...

D A 

... agregador mundial das Economias minimamente sustentá-
veis com inflação bem comportada. Por estas e outras, o Minis-
tério tá atualizando o mapa do Turismo brasileiro, no qual o Esta-
do de São Paulo demonstra ...

P O L Í T I C A 

... que a maior e mais importante Secretaria do turismo
nacional pode e deve atuar pra auxiliar a resgatar a Economia
regional enquanto destino dos próprios brasileiros bem como
dos turistas de todos os continentes ...     

V I A 

... Esta política institucional do governador Geraldo Alckmin
(PSDB), levou pra Secretaria que teve o hoje vice-governador e
dirigente maior do PSB no Estado - Márcio França - as ‘passa-
gens’ pra ‘viagem’ que foi iniciada ...   

S E C R E T A R I A  

... por um político, dirigente máximo paulista e um dos maio-
res nacionais que o PHS já teve: o advogado e ex-
vereador paulistano Laércio Benko, que teve a coragem de não
aderir ao governo Temer (PMDB), por ter como ...    

D E

... maior patrimônio político honrar princípios, compromis-
sos e acordos. Por isso, a impossibilidade de se harmonizar com
a Presidência de Temer (PMDB), 1º Presidente

acusado via Ministério Público Federal de cometer ... 

T U R I S M O 

... várias corrupções no exercício do mandato (gravações via
família JBS). Em tempo: Benko vem sendo elogiado por prefei-
tos, vices, vereadores e até dirigentes partidários nas 70
cidades classificadas como estâncias ...      

N O 

... turísticas, somadas às 20 cidades votadas pelos deputados
da Assembleia Legislativa de São Paulo como Municípios de In-
teresse Turístico; que a cada 3 anos poderão - 3 municípios -
subir pra condição de novas ...      

E S T A D O 

... estâncias, enquanto 3 já estâncias cairão pra condição de
MIT por não atenderem os critérios da nova classificação. Ainda
Benko: o Secretário já é reconhecido como um dos mais atuan-
tes, numa Pasta que teve ...  

D E 

... como 1º Secretário Blota Jr. e os destacados Arthur Alves
Pinto; Fausto Camunha; Marcos Arbaitman, Fernando Longo (1º
Secretário pós-desmembramento do Esporte), Claury Alves e
Márcio França. O Secretário ...       

S Ã O   P A U L O 

... Benko, cujo espírito público é guiado pelos que ele crê,
tem ao lado grandes profissionais, como por exemplo os
grandes jornalistas Maristela Bignardi (Tuca) e Fernando
Lancha. Vanilson Gracioze é o Turismólogo.   

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 (Brasil).
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O secretário municipal de
Gestão, Paulo Uebel, e o secre-
tário de Relações Governamen-
tais, Milton Flávio, entregaram
na tarde desta segunda-feira (10)
o documento final do Programa
de Metas da cidade de São Pau-
lo 2017-2020. Faça o downlo-
ad da versão final.

O documento, que reúne os
principais objetivos da gestão
para os próximos quatro anos,
foi aperfeiçoado após analisar as
contribuições de mais de 7.800
pessoas, em mais de 20 mil su-
gestões. Foi a maior participa-
ção popular desde a instituição
do Programa de Metas.

O documento, que reunia 50
metas, 69 projetos e 433 linhas
de ação, agora conta com 53
metas, 71 projetos e 487 linhas
de ação. As principais mudanças
estão relacionadas à Regionali-
zação das Metas e Ações, Orça-
mentação de Projetos e Indica-
dores de acompanhamento e
monitoramento. Ao todo, estão

previstas 951 intervenções urba-
nas, considerando construções,
reformas, implantação, macro-
drenagem de bacias e ações do
Cidade Linda.

Algumas metas sofreram al-
terações textuais, para facilitar
a compreensão e evitar interpre-
tações incorretas. As principais
alterações, no entanto, estão re-
lacionadas às contribuições da
população. Um exemplo é a mu-
dança no texto da meta sobre
resíduos sólidos. Antes, o valor
estabelecido para redução de
resíduos na cidade era uma mé-
dia de execução anual. Agora, o
número aborda a execução ao
longo dos quatro anos. O com-
promisso de redução de 100 mil
toneladas, em média anual, pas-
sou para 500 mil toneladas, di-
luídas ao longo dos quatro anos
de gestão. Cada meta alterada
por contribuição da população
recebeu um selo especial, para
facilitar sua identificação.

“A fase de consulta pública

foi fundamental para a elabo-
ração da versão final do Pro-
grama de Metas. Ao analisar as
sugestões recebidas, todas as
secretarias puderam se apro-
ximar mais das reais preocu-
pações da população”, afir-
mou Paulo Uebel.

As contribuições da popula-
ção foram efetivamente consi-
deradas e avaliadas para a versão
final do Programa de Metas. A
atual gestão construiu, de for-
ma inédita, uma metodologia
para responder a todas as su-
gestões recebidas nas audiên-
cias públicas, por e-mail, car-
tas ou pelas plataformas digi-
tais, agregada em tópicos se-
melhantes. Além disso, irá dis-
ponibilizar, em formato aber-
to, o arquivo com todas as su-
gestões recebidas, dando mais
transparência ao processo.

A devolutiva dessas suges-
tões estará disponível no site
da Secretaria de Gestão. Qual-
quer pessoa poderá procurar

pelo seu tema de interesse e en-
contrar a posição da Prefeitura,
relacionado ao Programa de
Metas ou ao trabalho realizado
acerca do assunto.

“A Secretaria de Gestão co-
ordenou as devolutivas de todas
as secretarias. Este trabalho per-
mitiu à Gestão identificar inú-
meras demandas necessárias de
maior atenção, bairros com ca-
rências específicas, e, até mes-
mo, refinamento de orçamento”,
explicou Paulo Uebel.

A participação da população
continua de extrema importân-
cia. Em breve, acontecerão as
audiências em que a Gestão dará
um retorno quanto às contribui-
ções recebidas e as mudanças efe-
tivas no Programa de Metas. Além
disso, a Prefeitura disponibilizará
ferramenta para acompanhamen-
to de cada meta, e fará as presta-
ções de contas semestrais, con-
forme determina a legislação. O
primeiro relatório está previsto
para janeiro de 2018.

Prefeitura de São Paulo lança
site do programa City Câmeras

A Prefeitura lançou, nesta
terça-feira (11), o site do City
Câmeras, com orientações à po-
pulação e a empresas sobre
como participar do programa. O
s i t e
(www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br)
será uma plataforma de monito-
ramento de segurança da cidade,
reunindo imagens de todas as
câmeras conectadas ao sistema
e que poderão ser acessadas di-
retamente pelos distritos polici-
ais, batalhões da Polícia Militar
e Guarda Civil Metropolitana
(GCM), garantindo mais agilida-
de nas ações de prevenção e
combate ao crime e contribuin-
do nas investigações. O sistema
também é integrado ao Detecta,
da Secretaria Estadual da Segu-
rança Pública.

O City Câmeras surgiu da
necessidade de se aliar seguran-
ça, tecnologia e participação da
sociedade e será uma importan-
te ferramenta do poder público
para detectar, prevenir e reagir a
situações de emergência na ci-
dade de São Paulo. O principal
diferencial é a participação da
população. Para formar essa
rede de monitoramento, além
das câmeras dos órgãos públi-
cos, serão utilizadas câmeras de
segurança residenciais e as que
estão instaladas em pontos co-
merciais.

Para participar do sistema, a
pessoa deve contratar uma em-
presa de armazenamento de ima-
gens em nuvem, o que possui
custo inferior ao cobrado pelo
armazenamento em gravadores.
Além disso, as imagens ficam
mais seguras na nuvem e não

podem ser apagadas. O interes-
sado também deve ter equipa-
mento que atenda aos requisitos
técnicos mínimos (veja mais de-
talhes no fim do texto) e um link
de acesso à internet. Quem par-
ticipar do programa receberá um
login e uma senha para acessar
o sistema e visualizar a câmera
que disponibilizou.

No total, o programa já con-
ta com 333 câmeras conectadas
à plataforma na cidade de São Pau-
lo, mas este número cresce a todo
momento com novas adesões por
parte da população e a integração
das câmeras públicas ao sistema.
Os dados de todas as câmeras fi-
cam registrados por até sete dias
na nuvem, o que ajudará também
na investigação de crimes.

“O que nós estamos fazendo
é integrar o que já existe na ci-
dade de São Paulo. Hoje, quan-
do acontece um crime, a Polí-
cia Civil recebe a informação e
faz uma ação no local para achar
onde estão as câmeras. Agora,
damos endereço a essas câme-
ras. A polícia já consegue aces-
sar. A finalidade é criar a dificul-
dade para a prática do crime na
cidade”, diz o secretário de Se-
gurança Urbana, José Roberto
Oliveira.

Após o lançamento, o City
Câmeras instalou, conforme
previsto nesta primeira etapa,
250 câmeras na região do Brás,
sendo 232 fixas e 18 móveis. O
Brás foi o primeiro a participar
da iniciativa, que contemplará
toda a cidade, por ser o maior
centro comercial de São Paulo,
registrando um grande número
de pessoas que circulam diaria-

mente na região. Outros bairros
também estão aderindo ao pro-
grama, como Belém, Tatuapé e
Sumaré. O objetivo é expandir e,
até o fim da gestão, instalar um
total de 10 mil câmeras pela ci-
dade.

O sistema também vai per-
mitir uma economia para a Pre-
feitura de R$ 3,6 milhões por
ano com a rescisão do contrato
de aluguel de links e câmeras.
Com a plataforma do City Câme-
ras, o aluguel destes equipamen-
tos não será mais necessário. O
site e a plataforma foram doa-
dos pela iniciativa privada, sem
custos para a Prefeitura.

Como funciona o City Câ-
meras

O modelo operacional do sis-
tema permite a integração das
imagens, que ficam armazenadas
e são transmitidas para o Coman-
do da GCM e Controle da Pre-
feitura por meio de um canal de
comunicação de dados da inter-
net, sendo possível a realização
de uma triagem de ações que
acontecem nas ruas e avenidas da
cidade.

Com o sistema, será possí-
vel monitorar o patrimônio pú-
blico, escolas, hospitais, além de
grandes vias de circulação de
pessoas e automóveis, como
pontes, passarelas e avenidas,
por meio de câmeras externas de
condomínios, fábricas e empre-
sas. Este monitoramento vai per-
mitir mapear as maiores ocor-
rências, até mesmo de zeladoria,
como o descarte irregular de re-
síduos, e aumentar o efetivo de
segurança. O principal objetivo

de atual gestão é trabalhar de
forma integrada e em parceria
com o Estado, participando efe-
tivamente na prevenção de deli-
tos e na segurança pública, so-
bretudo dificultando a prática do
crime na cidade.

A ação conta com o apoio da
Febraban, Telefônica, Tecvoz,
Camerite, Fevabras e Alobrás. A
Prefeitura ressalta a importância
para a capital de parcerias com
as empresas e outros represen-
tantes da iniciativa privada que
desejarem contribuir com a ci-
dade.

Requisitos técnicos para
uma câmera participar do
City Câmeras

Para aderir ao projeto é pre-
ciso estar atento se as câmeras
atendem a certos requisitos téc-
nicos que garantam qualidade das
imagens, capacidade de envio e
compartilhamento na rede de mo-
nitoramento da Guarda Civil Me-
tropolitana. Também é necessá-
rio um link de acesso à internet:

Câmera com resolução 720p
- 1 Mega Pixel - 12 fps

É necessário o uso de câme-
ras com tecnologia HD e trans-
missão mínima de 12 fps (fra-
mes/fotos por segundo).

Protocolo RTSP
RTSP é o protocolo de co-

municação utilizado nas câme-
ras e gravadores.

Cadastro da câmera na plata-
forma 

É necessária a contratação
de uma plataforma de gravação
em nuvem do mercado (com gra-
vação mínima de 7 dias).

Serão criadas duas novas uni-
dades das Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) no interior do Es-
tado de São Paulo. Já na cidade
de Porto Feliz será oficializada
uma Escola Técnica Estadual
(Etec). A decisão sobre as três
novas instituições foram assina-
das em decreto pelo  governador
Geraldo Alckmin.

As aulas das duas Fatecs já
serão iniciadas no mês de agos-
to. Em Porto Feliz, na realidade,
as atividades serão ampliadas,
pois a unidade já funcionava
como classe descentralizada. O
termo caracteriza que a unidade
oferecia  cursos sob a adminis-
tração de uma outra Etec.

A Fatec Araraquara recebeu
mais de R$ 23 milhões em inves-
timento do Governo do Estado de
São Paulo. A unidade já participou
do processo seletivo para o segun-
do semestre, no qual ofereceu 40
vagas no período noturno para o
curso de graduação tecnológica de
Gestão Comercial. O interesse da
comunidade já foi perceptível no
vestibular, que teve 9,40 candida-
tos disputando cada uma das va-
gas.

Em Araras, a Fatec foi im-
plantada em parceria com a Pre-

Duas Fatecs e uma
Etec são oficializadas
no interior de São Paulo

feitura local, que cedeu as insta-
lações físicas. Cabe ao Centro Pau-
la Souza o desenvolvimento do pro-
jeto pedagógico, realizar e acom-
panhar o vestibular, além de con-
tratar professores e adquirir o ma-
terial necessário para as atividades
(mobiliário e equipamentos).

No último vestibular, a unida-
de de Araras também ofereceu 40
vagas. A graduação disponível era
o curso superior de tecnologia de
Sistemas para Internet. O interes-
se foi de 84 candidatos por vaga.

Já a Etec de Porto Feliz, que
era administrada pela da Etec de
Cerquilho, seguem as atividades
para os cursos técnicos de Admi-
nistração, Administração integra-
do ao Médio e Segurança do Tra-
balho. Além da nova administra-
ção, a novidade já presente no
vestibulinho para o segundo se-
mestre de 2017 foi o curso de
Administração, que teve o maior
índice candidatos por vaga da uni-
dade (3,55). A Prefeitura de Por-
to Feliz ficou responsável pelas
obras de adequação da nova Etec.

Com o anúncio oficializado,
o Centro Paula Souza passa a ad-
ministrar 68 Fatecs, distribuídas
em 62 cidades paulistas, e tam-
bém 221 Etecs, com atividades
em 163 municípios.

Certificados de regulariza-
ção fundiária para 36 famílias e
assinatura de convênios para
ampliar o Centro do Idoso e ins-
talar uma academias ao ar livre.
Esses foram os três benefícios
entregues pelo Governo do Es-
tado nesta terça-feira (11) em
Santa Cruz da Conceição, cida-
de da região Oeste de São Pau-
lo.

“Assinamos um convênio
para o Centro de Referência da
3ª idade, que será ampliado. Nós
temos que promover boas po-
líticas públicas para a melhor
idade. O Brasil está passando
por uma grande mudança de-
mográfica. O país era jovem,
hoje é uma nação madura e ca-
minha para ser um país idoso,
o que é muito bom”, enalteceu
o governador Geraldo Alck-
min, em cerimônia que mar-
cou a entrega dos três benefíci-
os à cidade.

O convênio que beneficia
diretamente a população idosa
estabelece o investimento de R$
150 mil nas obras de ampliação
do prédio onde funciona o Cen-
tro de Convivência do Idoso
Erundina Gomes de Lira.

Outra ação que vai promover
a melhoria na qualidade de vida

Centro do Idoso, academia ao
ar livre e títulos de imóveis

são entregues
e na saúde da população, a aca-
demia ao ar livre será implanta-
da em parceria com a Prefeitura
local. O Estado repassará R$ 30
mil a administração do municí-
pio fazer instalação da academia.

A previsão é que o equipa-
mento seja formado por 10 apa-
relhos, entre eles simulador de
caminhada e legpress. Uma exi-
gência para facilitar o uso dos
aparelhos é que todos tenham
placas indicativas com exemplos
de execução de exercícios.

A passagem do governador
pela cidade marcou também a as-
sinatura do convênio do progra-
ma Cidade Legal, que garante a
regularização fundiária. Neste
primeiro momento, 36 famílias
da cidade já foram beneficiadas.

Nove famílias do bairro Pa-
raíso 4 já receberam a documen-
tação. E ainda foram autorizadas
para agosto o início da regulari-
zação fundiária para 27 famílias
do Conjunto Habitacional Pre-
feito Augusto Gavazza, na região
central da cidade.

Ao regularizar dos imóveis,
o morador se torna de fato pro-
prietário da residência, o que lhe
garante acesso a crédito, poden-
do comercializar sua casa ou
transferi-la para seus herdeiros.
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Voos diretos Lisboa-Pequim
reforçam posição de Portugal

como ‘hub’ internacional
Com o lançamento, na terça-feira(11) pela manhã, num hotel

de Lisboa, dos novos voos diretos Lisboa-Pequim, Portugal es-
pera reforçar sua posição como um “grande ‘hub’ (centro de ope-
rações de voos comerciais) intercontinental”, afirmou o primei-
ro-ministro português, António Costa.

“Com a abertura de mais esta ligação, reforça-se a dimensão de
Portugal, que hoje já é um grande centro de conexão dos voos para o
Brasil e África, como grande ‘hub’ intercontinental”, disse Costa. A
cerimônia de lançamento contou com a presença do presidente do
Parlamento chinês, Zhang Dejiang, que está em visita a Portugal.

António Costa destacou que os voos diretos Lisboa-Pequim
começaram a partir de 26 de julho. A rota vai ser operada pela
Beijing Capital Airlines (BCA), do grupo Hainan Airlines (HNA),
que é “hoje indiretamente acionista da TAP, linhas aéreas portu-
guesas”. (Agencia Brasil)

Iraquianos comemoram
vitória histórica sobre o

Estado Islâmico em Mosul
Milhares de iraquianos comemoram nas ruas de Bagdá a vitória

histórica sobre os militantes extremistas do Estado Islâmico na cida-
de de Mosul. Desde segunda-feira (10), após o anúncio oficial da vi-
tória, longas filas de carros de civis decorados com rosas, buzinam e
percorrem as principais ruas da capital iraquiana, enquanto centenas
de pessoas em grupos levantavam bandeiras do país, dançam e cantam
canções de vitória e se cumprimentam em muitos bairros de Bagdá,
incluindo Tahrir Square Mansour e distritos de Bagdá al-Jadida.

“Felicito todos os iraquianos pela grande vitória sobre o gru-
po terrorista Estado Islâmico que foi alcançada pelo sangue dos
mártires de nossas forças de segurança e pela unidade de todos
os iraquianos sob a liderança do primeiro-ministro Abadi,” disse
o jovem Ismail Hameed à Agência Xinhua.

“Esta celebração é de todos os iraquianos, não importa sua re-
ligião ou grupo étnico, porque o EI é inimigo de todos nós e isso é
uma reviravolta em nossa vida,” disse Hameed, que estava come-
morando com outros jovens na Praça Tahrir, no centro de Bagdá.

“Eu tenho sentimentos misturados de felicidade por derrotar
o Estado Islâmico em Mosul e tristeza por meus colegas que
morreram nas batalhas anteriores. No entanto, eu quero felicitar
todos os iraquianos por esta grande vitória,” disse Saad Aziz, um
soldado do bairro de Mansour, no oeste de Bagdá.

Para garantir a segurança nas comemorações, as forças ira-
quianas intensificaram as medidas de segurança e bloquearam
algumas vias. Dezenas de policiais estão nas principais ruas e
áreas comerciais da cidade.

Mosul
Ontem, Abadi declarou oficialmente Mosul livre do Estado

Islâmico depois de quase nove meses de luta para expulsar os
militantes extremistas de seu último grande refúgio no Iraque.

“Eu declaro ao mundo inteiro o fim, o fracasso e o colapso
do Estado Islâmico,” disse Abadi em um discurso em Mosul. “Te-
mos outras missões agora: a reconstrução e a limpeza de células
do EI – que precisarão de esforço de inteligência”.

O Iraque também “precisa de unidade, assim como nós nos unimos
para eliminar o EI, temos que estar unidos para restaurar a estabilidade
dessas áreas e auxiliar no retorno das pessoas deslocadas e reconstruir
as áreas que liberamos,” acrescentou Abadi em seu discurso.

Mosul fica 400 km ao norte da capital do Iraque e estava sob
o controle do Estado Islâmico desde junho de 2014, quando as
forças do governo abandonaram suas armas e fugiram, permitin-
do que os militantes extremistas tomassem o controle de partes
das regiões do norte e oeste do Iraque. (Agencia Brasil)

Catar ameaça retirar-se do
Conselho de Cooperação

do Golfo
O Catar ameaçou na segunda-feira (10) retirar-se do Conse-

lho de Cooperação do Golfo (CCG), caso o cerco imposto ao
país pela Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito
não seja reconsiderado. O CCG é uma organização de integração
econômica que reúne seis estados do Golfo Pérsico: Omã, Emi-
rados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Kuwait. A
informação é da agência chinesa Xinhua.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed
bin Abdulrahman al Thani, enviou uma carta ao secretário-geral
do GCC, Abdul Latif Bin Rashid Al Zayani, definindo as exigên-
cias para o seu país não se retirar do bloco econômico.

Al Thani disse que o Catar está comprometido com as leis e
convenções internacionais, especialmente no que se refere à luta
contra o terrorismo e o seu financiamento, acrescentando que o
país não negociará a sua soberania.

Prazo
Ele disse que o Catar daria uma notificação de três dias aos paí-

ses do Golfo para levantar o “cerco” imposto ao país e compensá-lo
pelas perdas políticas e econômicas. Após o prazo, o Catar anuncia-
rá oficialmente a sua retirada do GCC, de acordo com a carta.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o
Egito emitiram uma lista de 13 exigências para o Catar no final
do mês passado, incluindo o encerramento da emissora de TV
Al-Jazeera, o financiamento e o apoio ao terrorismo, e o corte
dos seus laços com o Irã, como principais condições prévias.

Além disso, os quatro países se comprometeram a adotar
novos passos políticos, econômicos e legais para agravar as san-
ções contra o governo de Doha, depois que este se recusou a
aceitar as exigências. Em resposta, o Catar disse que as acusa-
ções do bloco de que apoia o terrorismo são “sem fundamento”
e interferem em seus assuntos internos.

Novo encontro
O governo dos quatro países que acusam o Catar agendaram outra

reunião de seus ministros das Relações Exteriores, a ser realizada no
Bahrein, em breve, para discutir os próximos passos. Reunião seme-
lhante já havia sido realizada no Cairo, Egito, em 5 de julho.

Tem havido especulações de que a Arábia Saudita, os Emirados
Árabes Unidos e o Bahrein tencionam expulsar o Catar do grupo
de países que compõem o Conselho de Cooperação do Golfo ou
até comprometer a sua adesão à Liga Árabe. (Agencia Brasil)

A inadimplência aumentou
0,84%, de janeiro a junho deste
ano, em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado, ao passar de
59,1 milhões de pessoas para
59,8 milhões. Apesar da alta,
houve queda no ritmo de inadim-
plência, pois no primeiro semes-
tre de 2016, o total de nomes na
lista de devedores era 3,21%
maior do que no mesmo perío-
do de 2015.

Os dados são do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) e da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL).
De acordo coma entidade, entre
o final de 2015 e o início do ano
passado, a inadimplência crescia
com taxas próximas de 5% e ago-
ra são consideradas estáveis,

embora ainda refletindo “o ce-
nário de desemprego elevado “
e dificuldades que atingem
39,6% da população com idade
entre 18 e 95 anos.

Na comparação de junho
deste ano com junho do ano pas-
sado, foi constatado um recuo de
0,83% no número de devedores
em atraso e sobre maio deste
ano, houve redução de 0,64%. A
pesquisa mostra que o volume de
dívidas caiu 5,34%, em junho
sobre o mesmo mês em 2016. A
queda mais expressiva foi veri-
ficada no setor de comunicação
(-13,13%). No comércio, o
montante foi 4,46% menor; nos
bancos, 2,57%, e nos serviços
básicos, como água e luz, 1,18%.

No entanto, são os bancos

que ainda concentram a maioria
das dívidas em atraso (48,54%),
seguidos do comércio
(20,42%), comunicação
(13,81%) e os segmentos de
água e luz (7,96%).

Recuperação
Na projeção do presidente da

CNDL, Honório Pinheiro, em
caso de uma recuperação lenta
e gradual da economia e do con-
sumo, o número total de inadim-
plentes não deve ter grande avan-
ço.  “[O número] deve oscilar em
torno dos 60 milhões de negati-
vados ao longo dos próximos
meses.”

Mais da metade da popula-
ção com idade entre 30 e 39
anos (50,44%) tinha algum tipo

de pagamento atrasado, em ju-
nho deste ano, o que correspon-
de a 17,2 milhões de pessoas.
Na faixa entre 40 e 49 anos, a
taxa atingiu 47,79%) e, entre os
consumidores de 25 a 29 anos,
46,58%.

Por região
Na Região Sudeste, 25,8 mi-

lhões estavam inadimplentes em
junho, o equivalente a 39,45% da
população adulta. O segundo
maior número foi encontrado
no Nordeste, 15,7 milhões
(39,34%), seguido do Sul,
com 7,9 milhões (35,31%),
do Norte, com 5,4 milhões
(45,98%), e do Centro-Oeste,
com 5 milhões (43,32%).
(Agencia Brasil)

Banco do Brasil anuncia R$ 103 bi
para Plano Safra 2017/2018

O Banco do Brasil anunciou
na terça-feira (11) que vai desti-
nar R$ 103 bilhões de recursos
para o Plano Safra 2017/2018.
O anúncio foi feito em cerimô-
nia no Centro Cultural Banco do
Brasil, em Brasília, e é um deta-
lhamento do Plano Safra lança-
do oficialmente no início do
mês. O Banco do Brasil é um
dos agentes financiadores.

A maior parte dos recursos,
R$ 91,5 bilhões, será para o cré-
dito rural aos produtores e coo-
perativas. Deste montante, R$
72,1 bilhões serão direcionados
para operações de custeio e co-
mercialização e R$ 19,4 bilhões
para créditos de investimento
agropecuário. Já os R$ 11,5 bi-
lhões restantes serão destinados
às empresas da cadeia do agro-
negócio.

Entre os destaques está a re-
dução das taxas em um ponto per-
centual para linhas de custeio,
investimento e comercialização
para a agricultura empresarial. O
médio produtor rural terá direito
à fatia de R$ 15,5 bilhões pelo
Programa Nacional de Apoio ao

Médio Produtor Rural.
Já a agricultura familiar terá,

pelo Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf), R$ 14,6 bilhões.
Serão mantidas as taxas de finan-
ciamento de 2,5% a 5,5% ao ano.
A linha de crédito Pronaf Mais
Alimentos terá R$ 6,5 bilhões.
O Programa Agricultura de Bai-
xo Carbono terá R$ 1,5 bilhões
em financiamento.

Outro R$ 1 bilhão será vol-
tado para o Programa de Cons-
trução e Ampliação de Armazéns.
Será ofertado também R$ 1 bi-
lhão por meio do Programa de
Incentivo à Inovação Tecnológi-
ca na Produção Agropecuária
(Inovagro). A abrangência do pro-
grama foi ampliada e inclui ago-
ra equipamentos de agricultura
de precisão e de sistemas de
conectividade para a gestão das
atividades agropecuárias, entre
as atividades financiadas.

O Banco do Brasil estima
aplicar R$ 700 milhões para
operações de investimento pelo
Programa de Modernização da
Frota de Tratores Agrícolas e

Implementos Associados e Co-
lheitadeiras (Moderfrota). 

A cerimônia contou com a
presença do presidente Michel
Temer que, em seu discurso, res-
saltou a importância do setor:
“Nosso agronegócio nos estimu-
la a superar a crise que herdamos”,
disse o presidente Michel Temer.

Safra
O ministro da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento
(Mapa), Blairo Maggi, come-
morou os resultados agrícolas e
se mostrou otimista sobre a que-
bra de recordes. Hoje a Compa-
nhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab) divulgou a previsão
de que produção de grãos para a
safra 2016/17 pode chegar a
237,2 milhões de toneladas,
com aumento de 27,1% ou 50,6
milhões de toneladas frente a
safra passada (186,6 milhões de
toneladas). Os números são da
10ª estimativa da atual safra.

“Cada vez mais os números
crescem”, disse o ministro. Se-
guindo estimativas, ele acredita
que a safra poderá chegar a 240

milhões de toneladas. “Esse é o
tamanho da safra que o Brasil
terá. São 113 milhões de tone-
ladas de soja, 97 milhões de to-
neladas de milho e muito prova-
velmente a gente consiga chegar
a 100 milhões de toneladas de
milho. Recorde na agricultura
brasileira”.

“Uma safra se faz com pla-
nejamento. Sabemos que se não
houver planejamento nas com-
pras dos insumos, financiamen-
to na hora certa, não adianta São
Pedro colaborar que não vamos
ter condições de fazer”, disse o
ministro que acrescentou: “A
parte do governo estamos com
ela totalmente pronta para uma
nova e grande safra”.

Para Maggi, o país deve for-
talecer as exportações: “O prin-
cipal negócio de um país é fazer
negócio fora do país. É aí que
vamos crescer”, disse no discur-
so. “O mercado não se faz dan-
do beijinhos e dando abraços. O
mercado se conquista na coto-
velada e na butina. É assim que
tem que ser feito. Claro que den-
tro das regras”. (Agencia Brasil)

Crise política não afeta economia,
diz Henrique Meirelles

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, disse  na terça-
feira (11), durante anúncio de fi-
nanciamentos ao agronegócio,
que a crise observada na política
não está afetando a recuperação da
economia. “Embora haja naturais
questionamentos de que a crise
política esteja afetando a econo-
mia, não há evidências disso. Evi-
dência é o que interessa na eco-
nomia, são números, são fatos.
Muitos insistem em lutar contra
os fatos revelados nos dados eco-
nômicos”, disse Meirelles.

Em seguida, o ministro da

Fazenda apresentou uma série de
dados para mostrar que, apesar
das turbulências na política, os
agentes econômicos tem recon-
quistado a confiança, mantendo
a economia em trajetória de re-
cuperação.

O principal dado destacado
por Meirelles foi a recuperação
na produção industrial de bens de
capital, que cresceu 3,5% em maio
em relação ao mês anterior, se-
gundo os dados mais recentes di-
vulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Bens de capital são aqueles

utilizados para a produção de
outros bens, indicando um in-
vestimento para um aumento ain-
da maior de produção.

“É um sinal importante, sinal
de que o item que levou o país à
recessão, recessão que levou a
uma queda da confiança e con-
sequentemente a uma queda do
investimento, agora começam a
crescer”, disse Meirelles.

Ele citou outros dados que
indicam recuperação futura da
economia, como o aumento das
encomendas de papelão ondula-
do, utilizado em embalagens, que

cresceu 13,8% em junho, com-
parado ao mês anterior, segun-
do o ministro.

“Esse ciclo de crescimento
é para valer, não é um cresci-
mento circunstancial, baseado
numa bolha de crédito que leva
a uma elevação do consumo e
depois a uma queda. Ao contrá-
rio, leva ao crescimento do in-
vestimento”, afirmou Meirelles.

O ministro disse esperar que
o desemprego volte a cair a par-
tir do segundo semestre. “É o
último indicador a reagir”, afir-
mou. (Agencia Brasil)

Penhor da Caixa
movimenta

R$ 7,2 bilhões
no primeiro

semestre
deste ano

O penhor da Caixa Econômi-
ca Federal movimentou R$ 7,2
bilhões em novos contratos e re-
novações no primeiro semestre
de 2017. O número divulgado  na
terça-feira (11) representa uma
expansão de 11,3% em relação ao
mesmo período do ano passado.

Linha de crédito sem burocra-
cia, o penhor dispensa avaliação de
risco de crédito. O cidadão que
possuir um bem confeccionado
em ouro, prata, diamantes, péro-
las, relógio ou canetas de valor
poderá levar a joia para uma avali-
ação especializada em uma das
agências que operam o serviço no
país e receber o dinheiro na hora.

Com taxa de 2,10% a.m., o
penhor da Caixa pode ser reno-
vado quantas vezes o cliente qui-
ser. O empréstimo poderá che-
gar até 100% do valor do bem
para clientes com conta-salário
na Caixa e relacionamento com
o banco. Depois de quitar o con-
trato, o cliente recebe seu bem
de volta. (Agencia Brasil)

Novo levantamento da
Conab aponta supersafra

ainda maior este ano
A Companhia Nacional de

Abastecimento (Conab) divul-
gou na terça-feira(11), em Bra-
sília, as estimativas do décimo
levantamento da safra corres-
pondente ao período 2016/17. A
pesquisa foi realizada de 18 a 24
de junho em todas as regiões
produtoras do país, através de
diversas instituições e informan-
tes cadastrados.

Diferentemente dos dados
divulgados em maio, que previa
uma supersafra de 232 milhões
de toneladas de grãos, a Conab
informou que o número pode
chegar a 237,2 milhões de tone-
ladas. Uma produção recorde,
com crescimento de 27,1% com
relação ao período anterior.

Para a empresa, a supersafra
se deve a condições climáticas
favoráveis e ao aumento da pro-
dutividade média em todas as
culturas, com destaque para o

milho e a soja, considerados car-
ros-chefe da produção de grãos
no país, com alto nível de apli-
cação tecnológica.

De acordo com a pesquisa, a
soja deve crescer 19,4% e che-
gar a 113,9 milhões de tonela-
das colhidas, mantendo assim a
expectativa dos números divul-
gados em maio. Já a produção de
milho pode chegar a 96 milhões
de toneladas, 44,3% acima da
safra 2015/2016.

Economia em alta
Segundo o secretário subs-

tituto de Política Agrícola do
Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Sávio Pe-
reira, a produção de grãos no Bra-
sil tem um impacto muito gran-
de na economia. “O agronegócio
está gerando um superávit de US$
40 bilhões na balança comercial
brasileira no primeiro semestre

de 2017”, disse.
Ele destacou que todos os

números divulgados até agora
são positivos e que o país tem
um considerável estoque de ali-
mentos. “Isso também gera um
impacto positivo no preço dos
produtos. A agricultura tem co-
operado de forma muito efetiva
com a economia do país”.

O gerente de Levantamento
de Safra da Conab, Cleverson
Santana, alerta que a expectativa
é muito positiva, mas ainda é
necessário aguardar o encerra-
mento das colheitas para fazer
um balanço geral. “As condições
climáticas estão sendo muito
favoráveis. Não estamos tendo
nenhum problema expressivo.
Contudo, apenas 26% da segun-
da safra foi colhido. Vamos con-
tinuar monitorando. A expecta-
tiva é positiva”, observou.
(Agencia Brasil)
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O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), fez  na terça-feira(11) um
apelo para que a denúncia contra
o presidente Michel Temer seja
votada “o mais breve possível”
pela Casa. Maia disse que a de-
núncia é “grave” e que “o Brasil
não pode parar” por causa da tra-
mitação do processo.

“Eu faço um apelo para que a
gente possa respeitar qualquer
acordo que tenha sido feito e
possa avançar na votação do pa-
recer [sobre a denúncia]  no pra-
zo mínimo que foi acordado en-
tre os membros da comissão [de
Constituição e Justiça],. É im-
portante que a comissão vote e
que o plenário vote o parecer, o
Brasil não pode ficar parado. É

uma denúncia contra o presiden-
te da República, é grave, eu es-
pero que a gente consiga votar
essa matéria o mais breve pos-
sível”, disse.

O parecer favorável à admis-
sibilidade da denúncia, apresen-
tado pelo deputado Sérgio Zvei-
ter (PMDB-RJ), ainda está sen-
do analisado pelos membros da
CCJ da Câmara e ali deve ser
votado até  a próxima sexta-feira
(14). Se aprovado, o parecer se-
gue diretamente para o plenário da
Câmara. O presidente Michel Te-
mer foi denunciado pelo procura-
dor-geral da República, Rodrigo
Janot, por corrupção passiva.

Fechamento de questão
Em reunião nesta quarta-fei-

ra (12), a Executiva Nacional
do PMDB decidirá se fecha
questão em torno da votação
da denúncia contra Temer na
CCJ. Segundo o vice-líder do
governo na Casa,  Carlos Ma-
run (PMDB-MS), a tendência
é que o PMDB, partido de Te-
mer, decida por fechar ques-
tão pelo voto contrário ao
prosseguimento da denúncia.
O fechamento de questão sig-
nifica que o partido orienta
seus membros sobre como
devem votar determinado
tema. Quem não seguir a or-
dem pode ser punido.

Maia espera que a denún-
cia já possa ser votada pelo
plenário no início da próxima
semana. Ele admitiu que o

quórum necessário para apro-
vação da matéria é alto. Para
ser aprovada, a denúncia pre-
cisa do apoio de pelo menos
342 deputados, o que repre-
senta dois terços do total de
513 deputados.

O parlamentar ressaltou
que não gostaria de deixar a
matéria para ser apreciada em
agosto, mas recusou-se a di-
zer se poderia ser suspenso o
recesso parlamentar da Câma-
ra, previsto para começar na
próxima semana. A suspensão
impediria a votação em plená-
rio. “Se atrasarmos essa vota-
ção, quem perde é o Brasil, in-
dependentemente do resulta-
do”, afirmou Rodrigo Maia.
(Agencia Brasil)

O senador José Medeiros
(PSD-MT) recolheu assinaturas
de seus colegas parlamentares
com o objetivo de ingressar no
Conselho de Ética contra as se-
nadoras da oposição que protes-
taram no Plenário do Senado
contra a votação da reforma tra-
balhista. Medeiros diz não ter
dúvidas de que houve quebra de
decoro por parte das parlamen-
tares, que ocuparam a Mesa do
Senado e impediram o presidente
da Casa, Eunício Oliveira, de pre-
sidir a sessão que analisaria o
projeto.

Segundo ele, a representação
será oferecida também aos “in-
sufladores” e “mentores intelec-
tuais da baderna”, sem indicar
outros nomes. 10 senadores já
assinaram a representação. “Isso
não é o senador Medeiros. É o
corpo do Senado que está se sen-
tindo extremamente atingido,
com vergonha alheia desse espe-
táculo que foi dado aqui para o
Brasil e para o mundo, e querem
representar para que o Conselho
de Ética possa se posicionar”,
afirmou o senador.

Quatro horas após Eunício
Oliveira suspender a sessão por
tempo indeterminado, parlamen-
tares da oposição continuaram
ocupando o plenário do Senado
e dizem que só vão permitir o
início da apreciação da reforma
trabalhista depois de um acordo
que permita aos senadores vota-
rem em separado as condições
de trabalho para grávidas em lo-
cais insalubres.

Governistas irão ao Conselho
de Ética contra senadoras
que impediram votação

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira, determinou o re-
ligamento das luzes do Plenário
na tentativa, mais uma vez, de
retomar o comando da sessão.
Desde o início da confusão, ele
esteve reunido em seu gabinete
com lideranças da base aliada do
governo. Alguns senadores
como os petistas Jorge Viana
(AC) e Paulo Paim (RS) atuaram
para intermediar o impasse.

Ocupação
 A confusão começou quan-

do a senadora Fátima Bezerra
(PT-RN) conduzia os trabalhos
e concedia a palavra a outras par-
lamentares. Quando chegou para
dar continuidade à sessão, Euní-
cio Oliveira foi impedido, e o
protesto continuou sendo feito
pelas senadoras Gleisi Hoff-
mann (PT-PR), Ângela Portela
(PT-ES), Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM), Lídice de Mata
(PSB-BA), Regina Sousa (PT-
PI) e Kátia Abreu (PMDB-TO).

A senadora Gleisi Hoffmann
defendeu que o Senado exerça o
seu papel como Casa revisora e
altere os pontos da reforma tra-
balhista que achar necessário.
“Qual o problema de o projeto
voltar de novo para a Câmara? As
principais prejudicadas com essa
reforma trabalhista são as mu-
lheres. São as empregadas do-
mésticas, as mães que não vão
ter mais lugar salubre de traba-
lho, é a questão do menor salá-
rio. É isso que vai acontecer”,
criticou. (Agencia Brasil)

PMDB se reunirá para decidir se
fecha questão em relação à

denúncia contra Michel Temer
A Executiva Nacional do

PMDB se reunirá hoje(12) para
decidir se fecha questão em
torno da votação da denúncia
contra o presidente Michel
Temer na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) da Câmara. Segundo o
vice- l íder  do governo na
Casa, deputado Carlos Marun
(PMDB-MS), a tendência é
que o partido decida por fe-
char questão pelo voto con-
trário ao prosseguimento da
denúncia contra Temer. Quan-
do o partido fecha questão em
relação a um tema, ele orienta

como os membros da legenda
devem votar. Quem não seguir a
ordem pode ser punido.

Ontem, o também peemede-
bista Sergio Zveiter (RJ), rela-
tor da denúncia na CCJ, apresen-
tou relatório a favor da admissi-
bilidade da denúncia. Marun res-
saltou que a posição fechada
deve ser de “indignação” com o
relatório de Zveiter.

Para evitar que outros depu-
tados da base acompanhem o
voto do relator, líderes de parti-
dos aliados ao governo têm pro-
movido a troca de membros da
comissão. A estratégia foi criti-

cada por Zveiter e também pelo
presidente da CCJ, Rodrigo Pa-
checo (PMDB-MG). Para ga-
rantir a maioria dos votos ne-
cessários para barrar a admis-
sibilidade da denúncia, lideran-
ças do PMDB decidiram então
convocar a reunião para fechar
questão.

O fechamento de questão
permite ao partido punir com
expulsão o parlamentar que vo-
tar de forma contrária à orienta-
ção da Executiva. A medida po-
deria atingir o próprio relator
Zveiter, que já declarou voto des-
favorável a Temer.

“Nós entendemos que até
vamos estar muito próximos a
uma unanimidade com este fe-
chamento e posteriormente à
votação nós decidiremos o que
fazer. Mas, certamente nós não
estamos fechando questão numa
matéria tão importante para fa-
zer marola”, disse Marun

O líder do partido na Câma-
ra, deputado Baleia Rossi
(PMDB-SP), e o presidente
do partido, senador Romero
Jucá (PMDB-RR), ainda não
se manifestaram publicamen-
te sobre a decisão do partido.
(Agencia Brasil)

MPF pede arquivamento de
investigação que apura se
Lula obstruiu a Lava Jato

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) pediu  na terça-fei-
ra(11) à Justiça o arquivamen-
to da investigação interna
aberta para apurar a suposta
tentativa do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva de
obstruir o andamento da Ope-
ração Lava Jato. O procedi-
mento foi aberto com base na
delação premiada do ex-sena-
dor Delcídio do Amaral.

No pedido, o procurador Ivan
Marx sustenta que não há provas
da “existência de real tentativa
de embaraço às investigações”.

Para o procurador, o ex-senador
teria usado o nome do ex-presi-
dente para fechar acordo de de-
lação com a Procuradoria-Geral
da República (PGR).

 “Ressalte-se não se estar
aqui adiantando a responsabili-
dade ou não do ex-presidente
Lula naquele processo, mas ape-
nas demonstrar o quanto a cita-
ção de seu nome, ainda que des-
provida de provas em determi-
nados casos, pode ter importa-
do para o fechamento do acordo
de Delcídio do Amaral, inclusi-
ve no que se refere à amplitude

dos benefícios recebidos”, dis-
se Marx.

Nos depoimentos de delação,
Delcídio declarou que teria par-
ticipado de uma reunião, convo-
cada por Lula, em 2015, junta-
mente com os senadores Renan
Calheiros (PMDB-AL) e Edison
Lobão (PMDB-MA), para traçar
estratégias para barrar as inves-
tigações da Lava Jato.

Ao analisar o caso, o procu-
rador entendeu que não foram
encontradas provas da supos-
ta reunião, mesmo após a oi-
tiva dos senadores que teriam

participado dela.
“No presente caso, não ha-

vendo nenhuma corroboração
para a versão apresentada pelo
delator, e nem mesmo a pos-
sibilidade de buscá-la por ou-
tros meios, o arquivamento
dos autos é medida que se im-
põe. No caso, não há que se
falar na prática de crime ou de
ato de improbidade”, entendeu
o procurador.

O arquivamento será decidi-
do pelo juiz Ricardo Leite, da
10ª Vara Federal em Brasília.
(Agencia Brasil)

O presidente Michel Temer
rebateu na terça-feira(11), em dis-
curso no Palácio do Planalto, os
críticos do seu governo e agrade-
ceu aos deputados que falaram em
sua defesa na segunda-feira (11)
na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJ) da Câma-
ra. Temer discursou durante a ce-
rimônia de lançamento do Progra-
ma Nacional de Regularização
Fundiária e entregou títulos de
propriedade a moradores de áreas
não regularizadas. O presidente
exaltou o período que está no go-
verno e afirmou que “enquanto al-
guns protestam, a caravana passa”.

“É um governo de um ano e um
mês. E tem sido vítima das mais
variadas contestações, o que é na-
tural da democracia. Enquanto al-
guns protestam, a caravana passa.
E a caravana está passando. Isso é
que é importante”, disse.

O presidente destacou o cará-
ter descentralizador do seu gover-
no, citou medidas como a refor-
ma do ensino médio e a queda dos
juros, e comemorou, acrescentan-
do que seu governo em um ano e
um mês fez tanto pelo país “como
não se fez nos anos passados”.

O lançamento do programa de
regularização fundiária ocorreu no
Palácio do Planalto, repleto de
apoiadores. “Temos 13 meses de
governo. E é incrível que ao lon-
go de tanto tempo não se tivesse
cuidado dessa matéria, que é uma
coisa singela. Que é pegar quem
está no campo e dizer ‘olha, você
não tem o título de propriedade,
nós vamos te dar’”.

Agradecimento
Ao final do discurso, Temer

agradeceu os deputados que saí-
ram em sua defesa na sessão de
segunda-feira na CCJ. A comissão
trata da admissibilidade ou não da
denúncia de corrupção passiva
apresentada pelo procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot,
contra Temer.

“E para não dizer que não falei
de flores, quero agradecer enor-
memente àqueles que no dia de
ontem usaram sua palavra, sua ora-
tória, sua emoção, mas particular-
mente sua indignação, contra o que
ouviram na comissão. Eu quero di-
zer que estarei obediente ao que
os senhores deputados decidi-
rem”, disse.

Temer reafirmou que o que
está sendo feito é uma injustiça
contra ele e contra o Brasil. E acu-
sou seus adversários de quererem
paralisar o país. “Nas orações que
fizeram eles [deputados aliados]
revelaram a indignação com a in-
justiça. Não só a injustiça com o
fato em si, mas a injustiça que se

Temer rebate críticos e diz
que, “enquanto alguns

protestam, a caravana passa”
faz com o Brasil. Porque os que
querem impedir que continuemos,
querem paralisar o país. De modo
que não vamos admitir isso, não
vamos tolerar”.

Programa
O Programa Nacional de Re-

gularização Fundiária altera pro-
cedimentos para regularização
fundiária urbana e rural no país e,
segundo o governo, simplifica o
processo de alienação de imóveis
da União e “resolve definitivamen-
te a situação de quem hoje ocupa
regularmente áreas da União”. Tra-
ta-se da sanção, ou seja, a trans-
formação em lei, da Medida Pro-
visória 759 (1), que saiu da Câma-
ra no final junho, para sanção pre-
sidencial.

A lei contempla as terras da
União ocupadas na Amazônia Le-
gal. A região abrange os estados
do Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima,
Acre, Tocantins e Amapá. O go-
verno federal espera que o progra-
ma beneficie 150 mil famílias de
baixa renda, concedendo a elas o
título definitivo de propriedade.
Para população de baixa renda, os
registros, averbações e todos os
procedimentos para regularização
serão gratuitos.

“Medidas como a de hoje nos
dá uma enorme satisfação, porque
a gente sabe que ela vai mexer
com uma pessoa humilde, desco-
nhecida, dos últimos rincões do
Brasil que mora numa proprieda-
de não regularizada. Essa medida
também tem grandes reflexos na
economia. É a partir disso que elas
poderão investir nas suas áreas,
aumentar a produção, melhorar as
suas casas, financiar, tomar crédi-
to”, disse o ministro do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, Dyo-
go Oliveira, durante seu discurso
no Palácio do Planalto.

“Fizemos uma legislação que
se adequa à realidade das pesso-
as Brasil afora. Essa medida dis-
cute como cuidar da prosperida-
de das famílias. O recebimento
do título de propriedade é a en-
trega do sentimento de perten-
cimento”, disse o ministro das
Cidades, Bruno Araújo.

A lei cria ainda o conceito de
núcleo urbano informal. Essa
nova definição engloba núcleos
clandestinos, irregulares ou
aqueles imóveis cujos ocupan-
tes não receberam a titulação
por causa da legislação vigente
à época. O programa também
traz o chamado Direito de Laje,
que possibilita a titulação de
duas famílias que morem no
mesmo lote, porém em casas di-
ferentes. (Agencia Brasil)

Por 50 votos favoráveis, Senado
aprova texto-base da reforma trabalhista

Após confusões e protestos
da oposição durante toda dia, o
plenário do Senado aprovou, por
50 votos favoráveis e 26 contrári-
os, além de 1 abstenção, o texto prin-
cipal do projeto que trata da refor-
ma trabalhista. A proposta altera
mais de 100 pontos da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), per-
mitindo, dentre as mudanças, que o
acordado entre patrões e emprega-
dos prevaleça sobre o legislado nas
negociações trabalhistas.

Os senadores discutiram três
destaques que visam alterar pon-
tos específicos do texto, como
o que trata do trabalho intermi-
tente. Após a votação do texto-
base, o plenário acompanhou o
relator da matéria, senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), e rejei-

tou em bloco as demais emen-
das apresentadas individualmen-
te pelos parlamentares.

Ocupação
Alvo de divergências, a refor-

ma trabalhista estava com a vota-
ção marcada para iniciar no fim da
manhã de terça-feira (11), mas
parlamentares de oposição ocupa-
ram a Mesa e impediram o presi-
dente do Senado, Eunício Olivei-
ra, de prosseguir com os trabalhos.

A votação só foi retomada
cerca de sete horas depois da
obstrução, protagonizada pelas
senadoras Gleisi Hoffmann (PT-
PR), Fátima Bezerra (PT-RN),
Ângela Portela (PT-ES), Vanessa
Grazziotin (PCdoB-AM), Lídice
de Mata (PSB-BA), Regina Sou-

sa (PT-PI) e Kátia Abreu (PMDB-
TO). Junto com outros 14 parla-
mentares, o senador José Medei-
ros (PSD-MT) apresentou um
pedido de denúncia contra as opo-
sicionistas ao Conselho de Ética
no Senado alegando “prática de
ato incompatível com a ética e o
decoro parlamentar”.

Antes de tentar, pela última
vez, retomar a presidência da
sessão, Eunício Oliveira criti-
cou o ato das senadoras e disse
que “nem a Ditadura Militar ou-
sou ocupar a Mesa do Congres-
so”. Já os parlamentares da base
reclamam da possibilidade de o
Senado apenas referendar o tex-
to aprovado pelos deputados, o
que faria com que perdesse a
função de Casa Revisora.

Texto
A proposta de reforma traba-

lhista prevê, além da supremacia
do negociado sobre o legislado,
o fim da assistência obrigatória
do sindicato na extinção e na
homologação do contrato de tra-
balho. Além disso, acaba com a
contribuição sindical obrigató-
ria de um dia de salário dos tra-
balhadores. Há também mudan-
ças nas férias, que poderão ser
parceladas em até três vezes no
ano,  além de novas regras para
o trabalho remoto, também co-
nhecido como home office. Para
o patrão que não registrar o em-
pregado, a multa foi elevada e pode
chegar a R$ 3 mil. Atualmente, a
multa é de um salário-mínimo re-
gional. (Agencia Brasil)

Escritório de advocacia é suspeito de
fraudar benefícios previdenciários em SP

Operação da Polícia Federal
descobriu um esquema suspeito
de fraudar, ao menos, R$ 14 mi-
lhões em benefícios previden-
ciários. Os policiais cumpri-
ram na terça-feira (11) a con-
dução coercitiva de um casal
investigado por centralizar os
crimes, um despachante sus-
peito de participação, além de
buscas na Grande São Paulo e
interior do estado.

As fraudes eram comandadas
por um escritório de advocacia
central, que funcionava desde

2008 num local luxuoso na re-
gião dos Jardins, área nobre da
capital paulista. O escritório
mantinha vínculo com pequenos
escritórios satélites, que anga-
riavam clientes.

De acordo com as investi-
gações, os fraudadores rece-
biam um salário-mínimo men-
sal, destinado a idosos acima
de 65 anos ou pessoas com
deficiência em situação de
miséria, com renda abaixo de
um quarto de um salário-mí-
nimo. O escritório exigia co-

missão de três salários-míni-
mos a cada cliente.

Uma nova fase da investiga-
ção da Polícia Federal vai iden-
tificar a participação dos frauda-
dores que funcionavam como
beneficiários do esquema. A
princípio, 150 pessoas são sus-
peitas, mas o número pode che-
gar a 2 mil e o prejuízo à Previ-
dência Social pode superar R$
140 milhões.

Liminar judicial
Três advogados que atuavam

no escritório investigado tinham
conquistado, por meio de limi-
nar judicial, o direito de apresen-
tar requerimentos em quantida-
de ilimitada ao Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS). O
instituto havia limitado a um
requerimento por dia para evi-
tar que grandes escritórios ti-
vessem vantagens sobre cida-
dãos desassistidos por advoga-
dos. Ao romper a limitação, o
esquema obteve mais vanta-
gens, de acordo com as inves-
tigações. (Agencia Brasil)



Petrobras aprova abertura de
capital da BR Distribuidora
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O Conselho da Administra-
ção da Petrobras aprovou na ter-
ça-feira (11) a abertura de capi-
tal de sua subsidiária integral
Petrobras Distribuidora S.A.
(BR), a BR Distribuidora, que
será feita por meio de oferta
pública secundária de ações.

Em fato relevante encami-
nhado à Comissão de Valores
Imobiliários (CVM) para comu-
nicação ao mercado, a empresa
informou que, no processo de
abertura de seu capital, a BR Dis-

tribuidora “pretende aderir ao
segmento especial do mercado
de ações da B3”, a antiga BM&F
Bovespa, chamado Novo Merca-
do, “em linha com as melhores
práticas de governança corpora-
tiva”.

Pelas regras do Novo Mer-
cado, o capital da empresa deve
ser composto exclusivamente
por ações ordinárias com direi-
to a voto e deve manter, no mí-
nimo, 25% das ações em circu-
lação. Com a oferta de ações, a

BR Distribuidora também será
obrigada a disponibilizar relató-
rios financeiros anuais em um
padrão internacionalmente acei-
to e fazer uma  divulgação men-
sal das negociações com valo-
res mobiliários da empresa pe-
los diretores, executivos e aci-
onistas controladores.

A Petrobras informou que
todos os atos necessários para a
oferta estarão sujeitos à aprova-
ção dos seus órgãos internos e
da BR Distribuidora, bem como

à análise e à aprovação dos res-
pectivos entes reguladores, nos
termos da legislação aplicável.

“A presente comunicação
não deve ser considerada como
anúncio de oferta e a realização
da mesma dependerá de condi-
ções favoráveis dos mercados
de capitais nacional e interna-
cional. Fatos julgados relevan-
tes sobre este tema serão tem-
pestivamente comunicados ao
mercado”, informou a estatal.
(Agencia Brasil)

As vendas de motocicle-
tas no primeiro semestre de
2017 totalizaram 427.198
unidades, 9% a menos que o
registrado no mesmo perío-
do do ano passado. Em ju-
nho, no entanto, a média diá-
ria de vendas foi de 3.416
motos, 2,5% superior à re-
gistrada no mesmo mês de
2016. Os dados, divulgados
na terça-feira (11), são da
Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares
(Abraciclo).

Segundo o presidente da
entidade, Marcos Fermanian,
o setor deverá obter um re-
sultado melhor no segundo
semestre. “Historicamente,
o segundo semestre tem me-
lhor desempenho de vendas.
Além disso, outros fatores
como o Salão Duas Rodas, o

Vendas de
motocicletas caem 9%
no primeiro semestre

décimo terceiro salário e a
chegada do verão ajudarão a
fechar o ano com resultados
um pouco mais satisfatóri-
os”, calcula.

A produção de motoci-
cletas também registrou que-
da no primeiro semestre do
ano. No período foram pro-
duzidas 423.750 unidades,
uma redução de 8,8% na
comparação com os seis pri-
meiros meses do ano passa-
do.

Já as exportações do se-
tor  apresentaram alta de
4,1% no acumulado do pri-
meiro semestre,  puxada
principalmente pelas vendas
para a Argentina. De janeiro
a junho foram embarcadas
para o exterior 32.417 mo-
tocicletas, 1.283 a mais do
que no primeiro semestre de
2016 (31.134).  (Agencia
Brasil)

ONGs pedem que Brasil rejeite inclusão
de florestas no mercado de carbono

Mais de 50 entidades proto-
colaram  na terça-feira (11), nos
ministérios do Meio Ambiente
e das Relações Exteriores, uma
carta em defesa da posição his-
tórica do Brasil contra a inclu-
são das florestas em mecanis-
mos de compensação de carbo-
no – chamados de offsets.

De acordo com as entidades,
esta é uma “falsa solução à crise
do clima” que vem à tona em um
contexto de negociações inter-
nacionais e da conjuntura naci-
onal de crise. “Alguns atores
têm usado o momento de nego-
ciação de implementação do
Acordo de Paris, a crise políti-
ca e a turbulência econômica
pela qual o país e o mundo pas-
sam como pretexto para deman-
dar medidas a favor de offsets”,
diz o manifesto.

Com a inclusão das flores-
tas no mecanismo de offset, as
emissões de carbono poderiam
ser compensadas por um país ou
por uma empresa com o investi-
mento em plantação ou manuten-
ção de florestas. Segundo as en-

tidades, um dos riscos é o de
“falsa equivalência” nessa com-
pensação. “[Os offsets flores-
tais] apresentam uma falsa equi-
valência entre o carbono prove-
niente dos combustíveis fósseis,
que está acumulado debaixo da
terra, e aquele que é acumulado
pelas florestas. A capacidade que
árvores e ecossistemas têm de
remover e fixar carbono da at-
mosfera é muito mais lenta que
o ritmo de emissões quando se
queima combustíveis fósseis”,
diz o documento.

“A floresta demora muito
mais tempo para absorver carbo-
no do que você demora para quei-
má-lo. Se eu queimo um barril de
petróleo, eu vou demorar muito
e muitos anos para uma floresta
absorver aquilo, a compensação
não é imediata. Tem uma falha no
princípio científico da coisa”,
explicou Pedro Telles, especia-
lista em Clima da organização
não-governamental (ONG) Gre-
enpeace, uma das entidades que
assina o manifesto.

Além disso, segundo ele, o

carbono acumulado pelas flo-
restas estaria mais vulnerável a
retornar para a atmosfera em
caso de queimadas, por exem-
plo. “O carbono que está embai-
xo da terra [combustível fóssil]
é um carbono muito menos sus-
cetível a ser emitido. Um carbo-
no que está na floresta é muito
vulnerável, porque pode ter um
desmatamento, pode ter um in-
cêndio”, acrescentou Telles.

Hipoteca de florestas
Outro argumento das organi-

zações ambientalistas é que este
modelo não traz benefício adi-
cional para a redução de emis-
sões de dióxido de carbono, que
agravam o efeito estufa, porque
é um jogo de soma zero. “Nunca
são reduções efetivas, pois o
que há é a compensação. O que
se reduz por meio da não emis-
são florestal continua sendo
emitido em outro setor”, argu-
mentam as entidades. Para as
ONGs, em vez de diminuir suas
emissões, países ou empresas
poluidoras poderiam fazer uma

espécie de “hipoteca das flores-
tas”, a fim de cumprir suas me-
tas por meio do pagamento para
plantá-las ou mantê-las em pé.

“[Os offsets florestais] apro-
fundam e geram novas formas de
desigualdades, já que quem tem
dinheiro e poder pode pagar e
continuar emitindo sem fazer a
sua parte. O conceito de polui-
dor-pagador, criado inicialmen-
te para pressionar os países e se-
tores a reduzir sua poluição, é
capturado por quem pode conti-
nuar poluindo desde que pague
por isso”, diz a carta.

Segundo Telles, do Greenpe-
ace, a discussão em torno desses
offsets se arrasta há décadas, mes-
mo com diversas organizações e
governos se posicionamento con-
tra o modelo. “O tempo que a gente
perde com isso, a energia que a
gente perde, tira o foco das solu-
ções reais. Para muitos atores, é
conveniente você perder tempo
em uma situação travada como
essa. Você tira atenção do que se-
riam soluções reais e urgentes.”
(Agencia Brasil)
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31ª Vara Cível da Capital/SP
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0174504-59.2012.8.26.0100. A Dra. Mariana
de Souza Salinas, MMª. Juíza de Direito da 31ª Vara Cível da Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a LUMINARE CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ/MF n.º
07.906.413/0001-89; CICERO DIAS NETO, CPF/MF. 446.0896.408-87; ALEXANDRE NARDINI DIAS,
CPF/MF. 157.610.588-12, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial, por parte
de BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, objetivando a cobrança da quantia de R$ 728.635,70, atualizado ate
31/07/2016, referente à Cédula de Credito Bancário nº1126058 no valor de R$ 594.000,00, que deveria
ser resgatado em 1905dias, com vencimento final em 15.03.2012. Encontrando-se os executados em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que paguem no prazo de
03 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, a importância devida, acrescida de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
metade, tendo o prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando às
executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do
valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será o edital, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 07 de julho de 2017. 12 e 13/07

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 
52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A. em primeira convocação

A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora, fi rmado em 11 de março de 2013, aditado em 11 de 
agosto de 2014 e em 16 de março de 2015 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados de 
Recebíveis Imobiliários da 52ª, 53ª e 54ª Séries da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a reunirem-se em 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051 a se realizar, em primeira convocação, no dia 31 de julho 
de 2017, às 10:00 horas, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) alterar a defi nição dos Créditos Imobiliários e 
Direitos Creditórios, para excetuar as taxas de condomínio, seguros, o valor do IPTU e, especifi camente com relação ao 
Direitos Creditórios, excluir os Direitos de Crédito Marketing (Fundo de Promoção); (ii) incluir a possiblidade de Recompra 
Facultativa e Recompra Voluntária parcial e defi nir os parâmetros fi nanceiros para referida Recompra Facultativa e 
Recompra Voluntária parcial, com alterações na Cláusula 6.4 do Termo de Securitização e Cláusulas 2.7 e 2.8 do 
Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças, fi rmado em 11 de março de 2013 (“Contrato de Cessão”); 
(iii) alterar o valor da Razão Mínima a ser mantida no Fundo de Reserva, previsto na Cláusula 8.2 do Termo de 
Securitização; (iv) alterar a periodicidade mensal para semanal quanto à liberação dos valores remanescentes da Conta 
Centralizadora, pela Emissora, para a conta corrente de livre movimentação da Cedente, alterando a Cláusula 8.2.5 do 
Termo de Securitização; (v) excluir, dentre as hipóteses ensejadoras de Recompra Compulsória, o evento previsto na 
alínea (a) da Cláusula 2.6 do Contrato de Cessão, o qual prevê que “inadimplência no pagamento dos aluguéis 
decorrentes de qualquer dos Contratos de Locação Lojistas por período igual ou superior a 03 (três) meses, sem que o 
respectivo Contrato de Locação Lojista venha a ser substituído”; (vi) alterar, dentre as hipóteses ensejadoras de Recompra 
Compulsória, o evento previsto na alínea (k) da Cláusula 2.6 do Contrato de Cessão que prevê “k) caso por período 
superior a 1 (um) mês não for atingido o Excesso de Fluxo Mínimo, conforme defi nido na cláusula 2.1.5” para passar a 
dispor que “k) caso por período igual ou superior a 03 (três) meses consecutivos ou 04 (quatro) meses alternados; não for 
atingido o Excesso de Fluxo Mínimo, conforme defi nido na cláusula 2.1.5”; (vii) excetuar, dentre as hipóteses ensejadoras 
de Recompra Compulsória previstas nas alíneas (p), (q) e (t) da Cláusula 2.6 do Contrato de Cessão, a necessidade da 
Cedente obter aprovação prévia da Emissora para a realização de alteração de participação societária entre sócios da 
Cedente;  (viii) alterar, dentre as hipóteses ensejadoras de Recompra Compulsória, o evento previsto na alínea (bb) da 
Cláusula 2.6 do Contrato de Cessão, que prevê “bb) caso a Cedente tome fi nanciamento ou se endivide em valor igual ou 
superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sem que haja anuência prévia e expressa da Cessionária ou do 
credor, conforme o caso” para passar a dispor que “bb) caso a Cedente tome fi nanciamento ou se endivide em valor igual 
ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sem que haja anuência prévia e expressa da Cessionária ou do 
credor, conforme o caso”; (ix) excluir, dentre as hipóteses que condicionam à aprovação prévia por escrito da Emissora, o 
previsto na alínea (ix) da Cláusula 6.2 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças 
fi rmado em 11 de março de 2013 (“Contrato de Alienação Fiduciária”), qual seja, “(ix) mudanças na política de 
distribuição de lucros da VaIparaizo, ou distribuição dos lucros da Valparaizo de maneira desproporcional”; e (x) outros 
assuntos de interesse dos Titulares dos CRI, em razão do exposto nos itens anteriores desta Ordem do Dia. Todos os termos 
empregados ou iniciados em letras maiúsculas possuem o signifi cado que lhes é conferido no Termo de Securitização e 
nos demais Documentos da Operação, salvo se conceituado de forma diversa no presente Edital. Para a convocação 
acima, os Titulares dos CRI que se fi zerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com 
poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, endereço retro 
indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício 
do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
edital@pentagonotrustee.com.br. São Paulo, 07 de julho de 2017. GAIA SECURITIZADORA S.A.

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL ARRECADADO E AVALIADO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE BANCO
CREFISUL S/A. Incidente Processual nº 1020732-11.2002.8.26.0100 e INTIMAÇÃO dos co-proprietários OSVALDO
EDUARDO HARTENSTEIN, CPF nº 266.675.257-72; EMÍLIO HARTENSTEIN, CPF nº 007.779.028-69; SUSANA
EDITH D’AFFLITTO DE HARTENSTEIN, CPF nº 007.779.028-69; JOÃO FRANCISCO HARTENSTEIN, CPF nº
048.106.178-90; NELIDA RENE FAIFER DE HARTENSTEIN, CPF nº 048.106.178-90; e MATHILDE HARTENSTEIN
SCHONBURG, que também assina MATHILDE SCHONBURG, CPF nº 764.692.478-49. A Dra. Adriana Bertier Benedito,
Juíza de Direito da 36ª VARA DE CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO, na forma da lei, etc.. Faz Saber, aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam se os
autos nº 1020732-11.2002.8.26.0100, relativamente à Falência de Banco Crefisul S/A, tendo sido designado leilão
público eletrônico/presencial do bem abaixo descrito, que será encerrado no dia 08 de agosto de 2017, às 14:30horas,
no sítio eletrônico www.faroonline.com.br, concomitantemente ao leilão físico/presencial designado para o mesmo dia
e horário que será realizado na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, auditório Sylvio de Lima Faro, Centro, São Paulo,
SP, onde e quando será feita a venda pelo maior lance oferecido desde que superior ao valor da avaliação, ficando
o maior lance recebido abaixo do valor da avaliação condicionado à posterior homologação pelo MM. Juízo responsável.
O leilão eletrônico em questão terá início em 18/07/2017 às 14:30 horas, a partir de quando serão aceitos lances
de interessados previamente cadastrados no site www.faroonline.com.br. Pelo presente edital ficam intimados os co-
proprietários e demais interessados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. Os participantes
do leilão via Internet concorrerão em igualdade de condições com os participantes do leilão físico/ presencial. O leilão
será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Ronaldo Sérgio Montenegro Rodrigues Faro, inscrito na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob nº 191, à quem será devida pelo arrematante a comissão de 5% (cinco por cento) sobre
o valor do lance. LOTE ÚNICO: parte ideal de 12,5% do Imóvel residencial, situado no Edifício Virgínia Hartenstein,
Rua da Abolição, 114, apto. 12, Bairro de Bela Vista, São Paulo/SP, registrado na matrícula de imóveis nº 112.744,
do 4º CRI de São Paulo. O imóvel possui área útil de 28,13m², correspondendo-lhe 6,87m² nas áreas de uso comum,
totalizando uma área de 35,00m². VALOR DA AVALIAÇÃO da parte ideal de 12,5% do imóvel: R$18.630,00
(dezoito mil, seiscentos e trinta reais), conforme laudo de avaliação de fls., constante dos autos. O comprador
pagará o produto da arrematação mais 5% de comissão ao leiloeiro de acordo com a Lei. E para que produza os
efeitos de direito é expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei.
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II - Santo Amaro e Ibirapuera Varas Cíveis 5ª Vara Cível EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008480-68.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marie Rollo Mansur Bonomi CPF 255.356.838-09, 
que Julio Cesar de Lima Suguiyama e Marcio Citelli Borgheti ajuizaram ação de cumprimento de sentença de 
R$5.794,14(mar/17). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários 
advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida(art 523, §1º, do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2017.      [11,12] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017915-03.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Hélio Uramoto, CPF 625.786.268-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Condomínio Edifício Gutemberg. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, pague a quantia de R$86.049,81 (julho/2016), devidamente atualizada e acrescido das importâncias de direito e 
demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art 523, 
§1º, do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 
impugnação (art 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0021551- 
47.2011.8.26.0100 - 464/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). RENATA PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Maria Nely da Rocha e sua filha Thais 
Fernanda da Rocha, Antonio Batista Fernandes, E. Manograsso S/A Distilaria Bellard, Antonio Pedutti e Clotilde Arena Pedutti, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Celia Paiva de 
Almeida, Nivaldo de Almeida ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Luis Geraldo da Silva, 315/321, Vl. Diva, Vl Prudente São Paulo - SP, Cep. 03345-060, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                       [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022092- 
17.2010.8.26.0100 - 473/10.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Formosa S/A - Agricultura, Industria 
e Comercio, Condomínio Edifício Nadia Alessandra, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Espólio de João Araujo, p/ invent. Ivone Paulo Connis Araújo, Ivone Paulo 
Connis de Araujo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Gelásio 
Pimenta, 453/455/457/45 9/461/463/465/485, Vila Antonia, São Paulo - SP. alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                               [11,12] 

UPJ 26ª a 30ª VARAS CÍVEIS EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028501-79.2016.8.26.0100 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini 
Teodoro, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a Marcus Vinicius Castro dos Santos CPF 006.296.589-19, que Igor Pereira 
Rongel ajuizou ação execução, objetivando R$28.939,58 (março/16), relativo a transação comercial, oriunda da compra e 
venda de ativos de estabelecimento empresarial. Estando o executado em lugar incerto, expede-se edital, para que em 3 
dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade o u 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 de bens, nomeando -se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.                                              [11,12] 

Edital de Intimação. Prazo 20 dias. (Processo nº 1019759-02.2014.8.26.0564). O Dr. , Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de São Bernardo do Campo/SP. Faz Saber a UESLEY CARVALHO LIMA (CPF 272.935.668-16), que 
CONDOMÍNIO DOMO RESIDENCIAL, lhe ajuizou uma ação de Cumprimento de Sentença, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 78.240,96, atualizado até (maio/2017), referente as despesas condominiais e outros encargos vencidos e não pagos da unidade 
autônoma n. 112, localizado no 11º andar do bloco 08, integrante do Cond. Autor, situado na Rua Aldino Pinotti, Centro, São Bernardo 
do Campo/SP, matrícula n. 131.977 do 1º CRI de SBCampo/SP. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida sua intimação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data do pagamento, ou ofereça 
impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do CPC) e expedição de 
mandado de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.  12 e 13/07

Edital de Intimação - Prazo 20 dias. (Proc. 0019992-79.2016.8.26.0100). O Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 
8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a SONIA DANTAS DA SILVA (CPF 206.561.280-9), que 
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação de Cumprimento 
de Sentença, visando o recebimento da quantia de R$ 27.625,78 (maio/2016) conf. fls. 01/03 dos autos, que devera ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, representado pelo contrato de regulamento financeiro, firmado entre as partes em 
31/03/2005 e não honrado, contrato este correspondente ao curso de graduação em enfermagem. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito, corrigido até a data 
do pagamento, ou ofereça impugnação, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% (art. 523, § 1º do 
NCPC) e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.  12 e 13/07

LEILÃO ON LINE
MODEMS E ACESSÓRIOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS

CADASTRE-SE ANTECIPADAMENTE PARA PARTICIPAR DO LEILÃO
OBS I: Todos os lotes são de celulares/modems/acessórios usados e sucata 

Sem garantia de troca/funcionamento.

OBS II: Todos os equipamentos deverão ser descaracterizados

 e ter os logotipos da TIM apagados/removidos

Informações pelo telefone: 11-3550-4066, ramal 116 

e-mail eduardo@frazaoleiloes.com.br ou www.FrazaoLeiloes.com.br

Carlos Eduardo Luis Campos Frazão - JUCESP nº 751

DATA: 14 de julho de 2017 - 14:00hs

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0018741-20.2016.8.26.0005). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Moreti Manutenção e Instalações Multiplas Ltda Me, (CNPJ 06.925.646/0001-66), que lhe foi proposta uma ação de 
Cumprimento de Sentença por parte de Leandro Aparecido Ramalho Bezerra, alegando em síntese: para que efetue o 
pagamento do débito no valor de R$59.004,55 (cinquenta e nove mil, quatro reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 
15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento), nos moldes do § 1º do artigo 513 do Código de Processo Civil. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.  12 e 13/07

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0071804- 
05.2012.8.26.0100 - 1557/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER a(o) Antônio Fernandes Villas Boas, 
Espólio de Maria Alcântara Rhein, Brasilio Rhein, Nadyr (ou 
Nadir) Luiza de Souza Aguiar, Arthir Rodrigues Aguiar, 
Florisvaldo Rhein, Donato Valério Filho, Luiz Ernani, Carmen 
Rhein, Helena José da Silva (ou quem possuir o imóvel), 
Benedito Batista (ou quem possuir o imóvel), Nazita Atanásio 
Martins (ou quem possuir o imóvel), réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que Mary da Silva, Roberto Paulo 
da Silva, Ricardo Paulo da Silva, Reina Maximinio barbosa 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Luis Stolb, 328, LT 05, 
Jd. Villas Boas, QD 1, São Paulo - SP, Cep. 04416-060, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.                     [11,12] 

Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. nº 0124822-
38.2012.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, Juíza 
de Direito da 6ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Appa 
Service Ltda., CNPJ nº 03.472.067/0001-17, que 
Condomínio Edifício Ágata ajuizou ação comum, objetivando 
seja julgada procedente, declarando inexigível a Duplicata 
Mercantil nº 2150, e a sustação definitiva do protesto no 4º 
Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, condenando a ré 
nas custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se 
edital de citação, para que em 15 dias a fluir do prazo supra, 
conteste o feito, sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei.                        [11,12] 

Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 1004577-49.2015.8.26.0011. 
A Dra. Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível de Pinheiros/SP. Faz saber a Simone Larissa Caldas 
Lemos, que Associacao Protetora da Infancia - Provincia de 
São Paulo requereu o cumprimento da sentença proferida, 
para receber a quantia de R$34.645,21(jun/17). Estando a 
executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 
15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito, atualizado e 
acrescido das importâncias de direito e demais cominações 
legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, 
sobre o valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-
se o prazo de 15 dias para que, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art. 525 
do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. 
São Paulo, 14 de junho de 2017.                                       [11,12] 

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº
8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas
complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S)
que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
11/07/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:

SED:1A8E2 -  CONTRATO: 102744157001-9 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS -
EMGEA - AGENCIA 0274 - ALFONSO BOVERO
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA MANUEL DE OLIVEIRA LIMA, Nº 361, JARDIM ELEDY,
29° SUBDISTRITO, SANTO AMARO, SAO PAULO-SP

VANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA, BRASILEIRO(A), CONTADOR , CPF:
05565548845, CI: 16.164.929-SSP/SP CASADO(A)

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

11 - 12 - 13/07/2017

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0039149- 
43.2013.8.26.0100 - 656/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a).RENATA PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espolio de Joaquina de Jesus Simões, 
Horacio Cotait Ruggiero, Paulo Regis Elias Monteiro e Liliane Arcuri Elias Monteiro, +Banco Sudameris S/A, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Eduardo Bonaz Marques, 
Maria Nilva Bonaz Marques, Vera Lucia Marques Hamsi, Paulo Sérgio Marques, Luiz Antonio Marques ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Butantã, 556, São Paulo - SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                  [11,12] 

A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Cármen
Lúcia, negou na terça-feira
(11) pedido feito pelo deputa-
do Delegado Waldir (PR-GO)
para suspender as trocas de
parlamentares na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara dos Deputados, co-
legiado responsável por votar
relatoria sobre o prossegui-
mento da denúncia feita pela
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) contra o presiden-
te Michel Temer no Supremo.

No mandado de segurança,
o parlamentar alegou que o PR

jornalodiasp@terra.com.br
Viaduto 9 de julho, 180

CEP: 01050-060

3258-1822

Cármen Lúcia nega
pedido para

suspender troca de
deputados na CCJ

não poderia substituí-lo por
outro deputado na comissão. A
íntegra da decisão da ministra
ainda não foi divulgada.

De acordo com a Constitui-
ção, a denúncia apresentada
contra Temer somente poderá
ser analisada pelo STF após o
voto favorável, em plenário, de
342 deputados, o equivalente a
dois terços do número de
membros da Câmara. Na CCJ,
será votado um parecer, favo-
rável ou não, à abertura do pro-
cesso, mas a decisão final cabe
ao plenário da Casa. (Agencia
Brasil)
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Meia Maratona de Revezamento
Noturna Eu Atleta estreia no sábado

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.

WWW.TRIDAYSERIES.COM.BR

REALIZADORA DAS PROVAS IRONMAN® NO BRASIL

TRIDAYSERIES

DISTÂNCIA DISTÂNCIA

Sprint OLÍMPICA

NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

24 DE SET
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

30 DE ABR
2017

 ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO PAULO - SP

USP
ETAPA 2

15 DE NOV
2017

RIO E JANEIRO - RJ

RECREIO DOS 
BANDEIRANTES

ETAPA 1

08 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

22 DE OUT
2017

SÃO CARLOS - SP

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

11 DE JUN
2017 INSCREV

A-SE

Mazda Road to Indy

Jovens pilotos brasileiros vivem
temporada de sucesso nos EUA

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

Meia Maratona de Revezamento Noturna Eu Atleta São Paulo

Já consolidados no calendá-
rio nacional, os eventos Eu Atle-
ta são marcados pela descontra-
ção e animação dos participan-
tes em provas de 5 e 10 quilô-
metros. Agora, os corredores te-
rão um novo desafio, com vários
diferenciais: uma meia marato-
na, noturna e de revezamento. A
Meia Maratona de Revezamento
Noturna Eu Atleta será a atração
do próximo sábado, dia 15, na
Cidade Universitária de São Pau-
lo – USP. 

A largada será às 18h, em
frente ao Velódromo da USP,
com atletas divididos pelas cate-
gorias Quartetos, Duplas e Solo
encarando um circuito agradável
e rápido de 5.274 metros. O Eu
Atleta ainda terá mais um evento
na temporada: Corrida Eu Atleta
Rio (5k e 10k) dia 12 de novem-
bro e já com inscrições abertas.

A entrega do kit de participa-
ção juntamente com a cortesia do
chip será realizada no dia 14 de
Julho de 2017, das 11h às 20h na
Loja Centauro Ibirapuera - Av.
Ibirapuera, 3103 - lojas 84-85 -

Shopping Ibirapuera - São Paulo /
SP. Não haverá entrega de kit no
dia do evento, nem depois dele.

As provas de revezamento
tem seu charme. Afinal, além de
ser uma oportunidade de compar-
tilhar o desafio com seus amigos,
permite que corredores de dife-
rentes níveis possam participar
de uma meia maratona, ou seja,
21.097 metros. Já a categoria

Solo deixa ainda mais opção,
atendendo a quem quer o desa-
fio sozinho.

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 serão
no Aterro do Flamengo, em fren-
te ao Monumento Nacional aos
Mortos da 2ª Guerra Mundial
(Monumento aos Pracinhas) - Av.
Infante Dom Henrique, 75 - bair-
ro da Glória - Parque do Flamen-
go ao lado do M.A.M. - Museu de
Arte Moderna. As inscrições es-
tão abertas a preço promocional
até o dia 10 de julho, no site
www.corridaeuatleta.com.   O va-
lor 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 
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Matheus Leist na Indy Lights, Victor Franzoni e Carlos Cunha na Pro Mazda e Lucas Kohl e Bruna Tomaselli na USF2000
contam porque escolheram o Road to Indy e inspiram kartistas que concorrerão no dia 26 de agosto a uma vaga no shootout
do evento em Laguna Seca

Carlos Cunha Filho está em quinto na Pro Mazda

Com Hélio Castroneves e
Tony Kanaan já consagrados na
Fórmula Indy, o Brasil vê surgir
novos nomes que devem repre-
sentar o país no futuro da cate-
goria. Cinco brasileiros estão
atualmente nas categorias de base
que levam à Indy e integram o
projeto do “Mazda Road to Indy”
nos Estados Unidos.

Os bons resultados e suas
histórias servem de inspiração
para os kartistas que participarão
no dia 26 de agosto, em Aldeia
da Serra (SP), da segunda edição
do evento que irá premiar o ven-
cedor com uma vaga no shootout
em Laguna Seca, concorrendo ao
prêmio de 200 mil dólares, equi-
valente a uma temporada comple-
ta na USF2000, o primeiro de-
grau do bem sucedido projeto do
automobilismo norte-americano.

Um dos destaques é o gaúcho
Matheus Leist, de 18 anos, atual
vice-líder da Indy Lights. O pi-
loto já registrou duas poles e
venceu três provas, uma delas a
preliminar das 500 Milhas de
Indianápolis. A boa atuação
despertou a atenção dos che-
fes de equipe. Recentemente,
o brasileiro recebeu o convite
para testar pela tradicional
equipe Andretti e foi muito
bem em seu primeiro contato

com um Fórmula Indy.
Campeão da F-3 Inglesa no

ano passado, Leist comenta so-
bre a escolha de ir para os Esta-
dos Unidos e o sucesso na tem-
porada. “Foi a melhor decisão
que tomei até hoje na minha car-
reira. Tudo o que eu construí na
Europa me deu uma base muito
boa e foi super válida essa expe-
riência que eu tive por lá. Corri
campeonatos bons, convivi com
pessoas legais, corri em pistas
muito bacanas e a opção de vir
para os Estados Unidos foi to-
mada com o objetivo de me tor-
nar um piloto profissional e ter
mais oportunidades para isso
acontecer”, disse.

“Na Europa, não havia muita
possibilidade, porque tudo en-
volve muito dinheiro e nos Esta-
dos Unidos cada categoria tem
uma ‘schollarship’, que faz parte
do Road to Indy. As corridas aqui
estão muito legais, as pistas são
show, tem oval, pista de rua, pis-
ta normal, então é bem diferen-
te. Estou curtindo bastante. O
evento é muito bacana, a gente
corre com a Indy, temos livre
acesso aos boxes da Indy, então
é outra proposta. Estou traba-
lhando bastante para se tudo der
certo estar correndo de Indy no
ano que vem”, completou Leist.

Na Pro Mazda, o paulista
Victor Franzoni, de 21 anos,
também vem fazendo bonito.
Ele é o líder do campeonato.
Enquanto isso, estreando na ca-
tegoria, Carlos Cunha Filho, de
apenas 17 anos, também tem
conquistado bons resultados e
está em quinto lugar.

“Eu já estava curioso para tes-
tar e conhecer melhor o automo-
bilismo dos Estados Unidos. No
primeiro treino em Sebring, senti
que o clima é muito de família,
companheirismo. Não existe ri-
validade entre os pilotos da equi-
pe e todos se dão bem dentro de
um ambiente de companheirismo.
Todos trabalham juntos com mui-
ta liberdade de conversar e trocar
ideias sobre o acerto do carro.
Ninguém quer ferrar o outro.
Aprendi muito com eles logo de
cara”, declarou Cunha Filho.

“O automobilismo norte-
americano tem muito contato
com o público e a gente vê que
os fãs se interessam pela nossa
carreira, quer saber de onde você,
onde você já correu. A prepara-
ção com o Mazda Road to Indy é
completa com as quatro catego-
rias até chegar à F-Indy. O piloto
cresce junto com a equipe”, res-
saltou o piloto.

No primeiro degrau do proje-
to, a USF2000, o gaúcho Lucas
Kohl e a catarinense Bruna Toma-
selli, ambos com 19 anos, tam-
bém estão mostrando evolução.

Kohl já está entre os oito
melhores da temporada, na cate-
goria que conta com quase 30
carros. “Escolhemos os EUA
justamente por causa do Road to
Indy, por ser uma escada bem
definida e com o apoio da Maz-
da e da Coopertires que sempre
tentam ajudar os pilotos a subi-
rem até a Indy. Pra mim é um ca-
minho mais definido do que na
Europa, onde você tem várias
categorias que te levam até a Fór-
mula 1. Aqui no Road to Indy
você já convive nas pistas e no

mesmo ambiente da Indy o que
te prepara muito bem pro futu-
ro”, destacou o piloto gaúcho.

Bruna também concorda com
Kohl. “A experiência tem sido
excelente e a cada corrida eu
consigo aprender mais. Nosso
objetivo é chegar à Fórmula Indy
daqui alguns anos, depois de pas-
sar por todos os degraus do Road
to Indy. Poder fazer parte do fi-
nal de semana de uma corrida
de Fórmula Indy é muito legal.
Eles tratam todos muito bem e
se preocupam muito em dar re-
torno de mídia. Isso é bem im-
portante para darmos retorno
aos nossos patrocinadores, mes-
mo nas categorias de base”, lem-
brou a catarinense.

“Meu conselho aos jovens
pilotos que estão querendo se-
guir carreira aqui é de que venham
conhecer. Participem de um fi-
nal de semana de corridas, con-
verse com as equipes e tome a
decisão correta. Certamente,
vale muito a pena”, completou
Tomaselli.

A disputa pela vaga no shoo-
tout do “Mazda Road to Indy” no
Brasil acontecerá dentro da sex-
ta etapa da Copa São Paulo Light
de Kart, para os pilotos da cate-
goria Graduados, com idade en-
tre 15 e 24 anos.

O Mazda Road to Indy é um
dos projetos mais bem sucedi-
dos para a formação de pilotos
no mundo. A Mazda passou a dar
seu nome ao projeto em 2010 e
desde o seu lançamento pilotos
de diversos países já passaram
pelas competições. Austrália,
Brasil, Canadá, China, Colômbia,
Finlândia, Irlanda, Coréia, Méxi-
co, Holanda, Noruega, Filipinas,
Espanha, Grã-Bretanha, Venezue-
la e Zimbábue já tiveram repre-
sentantes no grid, mostrando
seus talentos em circuitos mis-
tos, de rua e ovais nos EUA. Para
saber mais sobre o evento no Bra-
sil, acesse: http://
mazdaroadtoindy.com.br/
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Nesta semana o kartista per-
nambucano Rafael Câmara vai
em busca do título que falta em
sua jovem e promissora carrei-
ra: o Campeonato Brasileiro de
Kart. Disputado entre os dias
11 e 15 de julho, na cidade ca-
tarinense de Penha, o certame
nacional vai reunir mais de 20
pilotos na categoria Júnior
Menor e mais de 500 inscritos
no geral. Ao todo serão três
baterias classificatórias no Kar-
tódromo do Beto Carrero até
chegar na grande final, no sá-
bado (15).

Câmara quer manter os
bons resultados nesta tempora-
da para lutar pelo título inédi-
to. “Essa temporada tem sido de
grande aprendizado para mim.
Fiz boas corridas, tive situações
em que tive que erguer a cabe-
ça e superar as dificuldades e
agora temos que seguir em
frente. Quero muito conquistar
o título Brasileiro, mas também
torço para que tenha boas cor-
ridas. O grid vai estar cheio e
isso dá mais emoção e credi-
bilidade para o campeonato”,
avalia o piloto da equipe TR3.

Nesta temporada,
Rafael foi destaque em uma das
provas do WSK Super Master
Series, um dos principais cam-
peonatos de kart do mundo, e

Kart

Rafael Câmara vai em busca
do título Brasileiro

venceu em Sarno (ITA). Ele
também lidera a Copa São Pau-
lo de Kart KGV entre os
Rookies da categoria Rotax
Junior Max. Além disso, pela
Júnior Menor, já venceu três
vezes no Campeonato Paulista
Light de Kart.

Na primeira fase do Cam-
peonato Brasileiro, onde a ca-
tegoria de Rafael é disputada, as
atividades de pista começam
nesta terça-feira (11), com dois
treinos livres. Na quarta-feira
(12) serão mais duas sessões de
treinos livres oficiais e as
disputas seguem na quinta-fei-
ra (13) com tomada de tempo
às 15h25 e a primeira bateria
classificatória às 18h10.

Na sexta-feira (14) a
programação contará com
mais duas baterias classifica-
tórias, às 15h30 e às 18h30, e
no sábado (15) acontece a ba-
teria final, às 19h.

Aos 12 anos de idade, Câ-
mara é um dos principais no-
mes do kartismo nacional atu-
al. Entre os títulos do piloto
estão o Campeonato Sul-ame-
ricano Rotax 2016, Brasileiro
Rotax 2016, Copa Rotax 2016
e 2017 e o prêmio Capacete de
Ouro 2016, oferecido pela
Revista Racing aos destaques
do automobilismo.

Classe HPE 25 inicia briga
pelo título da Semana de

Vela de Ilhabela

Ginga: atual campeão
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A vontade de velejar para va-
ler, contida desde o Campeonato
Brasileiro, há um mês também
em Ilhabela, será extravasada
nesta quarta-feira (12) nas pri-
meiras regatas com pontuação
válida para a classe HPE 25 na 44ª
Semana de Vela de Ilhabela (SVI).
A flotilha de 21 barcos larga ao
meio-dia para a primeira de dez
provas previstas até sábado, sen-
do que podem ser dadas até três
largadas por dia. No último do-
mingo, a Regata Renato Franken-
thal abriu o evento, com vitória do
atual campeão, Ginga, mas não
somou pontos para a SVI.

O número de inscritos é qua-
se o mesmo do Brasileiro, dis-
putado por 24 barcos, motivo de
satisfação para os velejadores da
classe. “Mesmo com a proximi-
dade de data e mesmo local do
Brasileiro, não esperávamos tão
ampla adesão. Mostra que o gru-
po está realmente dedicado ao
desenvolvimento da classe”, afir-
ma o timoneiro do HPE 25 Pa-
jero, Felipe Furquim. “O campe-
onato será equilibrado, sem um
grande favorito. Ganhar em Ilha-

bela será consequência dos fa-
tores de cada dia”, prevê o ve-
lejador. A flotilha reúne barcos
de quatro cidades: lhabela, São
Paulo, Florianópolis e Rio de
Janeiro. 

A presença das embarcações
da Represa Guarapiranga é
exemplo de envolvimento dos
velejadores de HPE 25 de outras
cidades, além de Ilhabela. O ge-
rente comercial da classe, Feli-
pe Brito, será proeiro e respon-
sável pelas velas (trimmer) no
Sururu, com sede no Yacht Club
Santo Amaro (YCSA).

Os três primeiros colocados
da SVI de 2016 estarão na raia
para defender o pódio, respecti-
vamente: Ginga, Takra e Dom,
bronze também no Campeonato
Brasileiro deste ano. O atual
vice-campeão nacional, Fit to
Fly, e o campeão da SVI de 2015,
Bond Gir,l estão entre os candi-
datos ao pódio. A HPE 25 es-
treou em Ilhabela em 2002 e
hoje a flotilha nacional da clas-
se conta com 58 barcos, além de
outros três em construção no
Rio de Janeiro.     


