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Teto de gastos subirá R$ 7 bilhões
com mudança do Fies

Receita recupera R$ 73,6 bi
em impostos não pagos;

R$ 4 bi vieram da Lava Jato

Esporte
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Comercial
Compra:   3,15
Venda:       3,15

Turismo
Compra:   3,03
Venda:       3,28

Compra:   3,64
Venda:       3,64

Compra: 114,95
Venda:     144,90
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

14º C

7º C

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

Previsão do Tempo

O torcedor que vibra a cada
ponto do Vôlei Nestlé não ima-
gina o volume de trabalho e o
tamanho da estrutura necessá-
rios para que cada saque, recep-
ção, levantamento e ataque
chegam o mais próximo pos-
sível da perfeição. Um dos pas-
sos dessa longa caminhada na
luta por títulos nas competi-
ções da temporada 2017/18

Vôlei Nestlé é
pioneiro em avaliação

física 360 graus
será dado nesta quinta-feira
(20), quando as atletas serão
submetidas a uma bateria de
testes e exames na conceitua-
da Sportslab, em São Paulo. O
objetivo é avaliar a condição
física, nutricional e motora de
cada uma a fim de direcionar a
preparação minimizando ris-
cos de lesão e maximizando
performance.             Página 6

Rali de regularidade Suzuki
terá muito 4x4 em várias

partes do Brasil
Nada melhor do que reunir

a família toda para um dia di-
vertido em meio à natureza.
Esta é a proposta do rali de
regularidade Suzuki Off-Road
e do passeio 4x4 Suzuki Day.

“Gostamos de viajar e o
carro  é  mui to  gostoso”,
comenta  a  par t i c ipan te
Sara Fernandes, proprietá-
ria de um Suzuki Jimny, que
participou do Suzuki Off-
Road em Penha (SC) ao
lado da amiga Paula Acuna.
“O bom da prova é o desa-
fio, a adrenalina e aprender
cada vez mais”,  expl ica
Paula.                          Página 6
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Não faltam desafios 4x4

Agosto para todos os
gostos em provas de rua

Distâncias e desafios vari-
ados, com temas variando en-
tre ajudar ao próximo e diver-
são. Este será o cenário do
mês de agosto, com as três
provas grandes provas progra-
madas pela Yescom. Corrida e
Caminhada Contra o Câncer -
Move for Cancer, em São Pau-
lo, no dia 13, e Meia Marato-
na Internacional do Rio de Ja-
neiro, dia 20, e Corrida da
Mulher-Maravilha, ambas na
Cidade Maravilhosa, no dia
27, são as atrações para os
corredores de todo o país.  Ou
seja, um agosto para todos os
gostos.                            Página 6
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Corrida e Caminhada Mulher-Maravilha

Copa São Paulo
2017: torneio feminino
será no final do mês

Copa São Paulo de Voleibol Feminino 2017

A temporada 2017 do vôlei pau-
lista, Divisão Especial, terá ínicio
no final de julho, mais precisamente
no dias 28 e 29. A Copa São Paulo
Feminina 2017, tradicional torneio
regional e que serve de preparação
para o Campeonato Paulista da Di-

visão Especial, abrirá o calendá-
rio reunindo quatro das principais
equipes do estado: E.C. Pinhei-
ros, Barueri, Sesi/São Paulo e
Genter/Vôlei Bauru, com jogos
no ginásio do Pinheiros, na Ca-
pital paulista.                   Página 6
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Mesmo
enfraquecido,

Estado
Islâmico ainda

controla
22,65%
da Síria

O grupo jihadista Estado
Islâmico (EI) ainda controla
22,65% do território da Síria,
apesar de ter sofrido um gran-
de recuo desde meados de
2015, segundo a ONG Obser-
vatório Sírio de Direitos Hu-
manos. A informação é da agên-
cia EFE.

O Observatório detalhou
que essa porcentagem equiva-
le a 42 mil quilômetros qua-
drados de área, frente aos mais
de 90 mil quilômetros quadra-
dos que o EI dominava em
2015, mais de 50% do solo sí-
rio.                              Página 3

Ações que
melhorem o
mundo são

melhor
homenagem
a Mandela,
diz ONU

A ONU e o mundo come-
moram nesta terça-feira, 18 de
julho, o Dia Internacional Nel-
son Mandela, que presta um tri-
buto ao líder sul-africano co-
nhecido internacionalmente.
Para o secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guterres,
a melhor homenagem que pode
ser prestada a esse grande ho-
mem “não são palavras ou ceri-
mônias, mas ações que melho-
rem o mundo”.            Página 3

O teto de gastos federais
para 2017 subirá R$ 7 bilhões
por causa de uma mudança na
forma de registrar despesas do
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). A mudança tam-
bém aumentará o déficit primá-
rio - resultado negativo das con-
tas do governo sem o pagamen-
to de juros da dívida pública -
do Governo Central (Tesouro
Nacional, Previdência Social e
Banco Central), mas o impacto
sobre o resultado primário só
será divulgado no fim da sema-
na, quando o governo divulga-

rá a programação do Orçamen-
to para este ano.

De acordo com a secretá-
ria do Tesouro Nacional, Ana
Paula Vescovi, a nova contabi-
lidade melhorará a transparên-
cia da execução do orçamento.
“Todo o ajuste será feito agora
e estamos dando um passo im-
portantíssimo em direção à
transparência das contas públi-
cas. Estamos pegando algo que
era escondido e revelando den-
tro das estatísticas do Tesouro
Nacional, mas era já mostrado
pelo Banco Central”, explicou.
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O Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro
Jung Martins, anunciou, em Brasília, o resultado de ações de
fiscalização no primeiro semestre

A atividade econômica bra-
sileira recuou 0,2% em maio,
na comparação com o mês an-

terior . Na comparação com
maio de 2016, a atividade eco-
nômica subiu 0,9%. De janeiro

a maio foi registrada retração
da atividade econômica de
0,1% em relação ao mesmo
período do ano passado, de
acordo com o Indicador Serasa
Experian de Atividade Econô-
mica (PIB Mensal).

De acordo com economistas
da Serasa Experian, o agravamen-
to da crise política a partir da
segunda quinzena de maio pode
ter impactado a atividade econô-
mica do mês, reduzindo o ímpe-
to registrado na abertura do se-
gundo semestre.

Segundo o levantamento da
Serasa Experian, houve retração
de 3,1% da atividade do setor
agropecuário no mês de maio
em comparação com abril. Já
na atividade industrial houve
avanço de 0,6% e em serviços
de 0,3%.                       Página 3
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AEB estima que commodities
responderão pelo aumento
de 12,8% das exportações

Desembolsos do BNDES
caem 16,6% no

primeiro semestre

O prefeito do Rio, Marcelo
Crivella, e o governador em exer-
cício, Francisco Dornelles, fizeram
um apelo conjunto por apoio fede-
ral à luta contra a violência. Eles se
reuniram na terça-feira (18) no Pa-
lácio Guanabara, sede do governo
estadual, e firmaram compromis-

Prefeito e governador do Rio
pedem apoio federal no

combate à violência
so de se unirem para enfrentar a
crise na segurança pública.

 “O governo estadual e o governo
municipal vão fazer um grande esfor-
ço para que o governo federal faça co-
nosco um trabalho muito grande no
campo da segurança”, declarou Dor-
nelles, após a reunião.       Página 4
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H I S T Ó R I A S 

Num Brasil com futuro político cada vez mais incerto, veja-
mos quem são os eleitos vereadores pela 1ª vez pra Câmara de
São Paulo: Adriana Ramalho (PSDB) é filha do deputado (ALESP)
Ramalho ‘da Construção’ (PSDB) ... 

D A 

... Chegou chegando, sendo eleita líder do partido do prefeito
Doria - PSDB. Alexandro Guedes (PT) é pós-graduado em Ges-
tão Pública. Foi eleito pela Zona Leste, região aonde ajudou a
eleger muito ’profissa’ petista ...  

P O L Í T I C A 

... Aline Cardoso (PSDB) é filha do deputado (ALESP) Celi-
no Cardoso (PSDB). Ela é pós-graduada em Relações Internaci-
onais. Aline já morou e estudou na França. André Santos fez gran-
des trabalhos sociais e foi radialista ...   

N A 

... via Igreja Universal de Edir Macedo. Chegou chegando. É o
líder da bancada do PRB. Camilo Cristófaro tem uma história
política desde que era líder da Juventude Janista. Após 6 anos
consecutivos enquanto chefe ... 

C Â M A R A 

... de gabinete das presidências (4 anos consecutivos) de An-
tonio Carlos Rodrigues (PR) e José Américo (PT). Foi eleito
com foco na melhoria do trânsito. Também chegou chegando,
assumindo a liderança do PSB ...

D E 

... Discordando da forma como o governo de Doria (PSDB)
lida com a base dos partidos aliados, Camilo passou a usar seu
mandato pra abrigar um grupo - chamado equivocadamente pela
imprensa de ‘centrão’- ... 

V E R E A D O R E S   

... que passou a fazer oposições pontuais, no que respeita aos
projetos de privatização da coisa pública. Estrategicamente, Ca-
milo não se apresenta como líder único, porque respeita as his-
tórias das demais ... 

D E 

... lideranças. Hoje - dos 55 vereadores - são 18 os integran-
tes do grupo que diz: “votaremos o que for bom pros
cidadãos, eleitores- contribuintes. Apesar do bom coração, Ca-
milo as vezes tem um estilo militarista, ... 

S Ã O    P A U L O  

... talvez fruto de ser filho do coronel Camilo, do tempo da
Força Pública, hoje Polícia Militar (SP). Camilo participou da
CPI de grandes devedores e é o destaque na CPI da Feirinha da
Madrugada. O cara é fera !   

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 (São Paulo - Brasil).  

CESAR
 NETO
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Uma nova perspectiva se abre
para a aviação comercial em São
Paulo com a assinatura do contra-
to para a administração privada de
cinco aeroportos paulistas, assi-
nada nesta terça-feira (18) pelo
governador Geraldo Alckmin com
o consórcio Voa São Paulo.

“É uma boa notícia para São
Paulo. O concessionário priva-
do investirá R$ 93 milhões em
segurança e terminais. Isso gera
emprego e abre oportunidades
para centros de eventos, restau-
rantes e hotéis. É um novo ciclo
de desenvolvimento na área da
aviação executiva”, afirmou Al-
ckmin.

Os aeroportos localizados
em Campinas, Jundiaí, Bragan-
ça Paulista, Itanhaém e Ubatuba
passam para a  ser administrados
em operação assistida com o
Departamento Aéreo do Estado
de Sao Paulo (Daesp), já a partir
desta quarta-feira.

O Daesp mantém a respon-

sabilidade contratual pela admi-
nistração durante os primeiros
90 dias. Passado esse prazo, o
Voa São Paulo assume integral-
mente a administração.

Do total de R$ 93,6 milhões
previstos no contrato para serem
investidos ao longos de 30 anos,
R$ 33,6 milhões serão aplica-
dos já nos primeiros quatro anos.

Além de empreendimentos
comerciais e imobiliários, os
aeroportos que até aqui opera-
ram principalmente para serviços
de aviação executiva e táxi aé-
reo podem ser utilizados para
operação comercial e oferta de
voos de linha. A mudança propi-
cia novas oportunidades de de-
senvolvimento.

Licitação
O Consórcio Voa São Paulo

foi o vencedor da licitação rea-
lizada no dia 16 de maio deste
ano, com a oferta de outorga de
R$ 24.439.590,00. O valor re-

geiros do Aeroporto Estadual
Gastão Madeira, em Ubatuba,
orçado em R$ 2,5 milhões.

Confira abaixo o quadro com
os investimentos previstos para
cada aeroporto ao longo do con-
trato de concessão.

Operação Assistida
Nos primeiros 90 dias de

concessão, a equipe do Daesp
irá acompanhar os colaborado-
res do Consórcio nos cinco ae-
roportos, observando a perfor-
mance do novo gestor, treinan-
do e orientando quanto à opera-
ção dos cinco aeroportos. Nes-
te período de operação assisti-
da, a responsabilidade contratu-
al ainda é do DAESP, que man-
terá seus serviços e colaborado-
res atuando nos aeroportos –
desde a operação das torres até
a limpeza e vigilância, bem
como acompanhamento dos con-
tratos administrativos e comer-
ciais vigentes.

Ao término desse prazo ini-
cial, o Voa São Paulo passa a
operar integralmente os aero-
portos e deverá dar início aos
investimentos contratuais exigi-
dos sob fiscalização da Agência
de Transporte do Estado de São
Paulo – Artesp.

Ficha técnica dos aeroportos
Aeroporto Estadual Campo

do Amarais (Campinas) – Opera
com aviação geral (executiva e
táxi aéreo). Possui pista de
1.650 m, terminal de passagei-
ros com 300 m² e estaciona-
mento com capacidade para 50

veículos. Está localizado a oito
quilômetros do centro da cida-
de. Em 2016, foram registrados
31.772 passageiros e 34.851 ae-
ronaves.

Aeroporto Estadual Artur Si-
queira (Bragança Paulista) –
 Possui pista de 1.200 m, termi-
nal de passageiros com 225 m²,
além de estacionamento para 76
veículos. O aeroporto, que está
localizado a três quilômetros do
centro da cidade, atende as de-
mandas de voos executivos.
Movimentou, em 2016, 28.370
passageiros e 30.050 aeronaves.

Aeroporto Estadual Coman-
dante Rolim Adolfo Amaro (Jun-
diaí) – Apresenta pista com
1.400 m, terminal de passagei-
ros com 640 m² e estaciona-
mento para 50 veículos. São sete
quilômetros de distância do cen-
tro de Jundiaí. As operações são
de voos executivos, sendo que,
em 2016, recebeu 10.863 pas-
sageiros e 57.989 aeronaves.

Aeroporto Estadual Antô-
nio Ribeiro Nogueira Jr. (Ita-
nhaém) – Possui pista de 1.350
metros, terminal de passagei-
ros com 1.500 m² e estaciona-
mento para 60 veículos. Está
localizado a três quilômetros
do centro da cidade. Em 2016,
recebeu 13.479 passageiros e
11.538 aeronaves.

Aeroporto Estadual Gastão
Madeira (Ubatuba) – A pista do
aeródromo possui 940 m, termi-
nal de passageiros com 70 m² e
estacionamento para 15 veícu-
los. Recebeu 3.512 passageiros
e 3.625 aeronaves em 2016.

presenta um ágio de 101% so-
bre o valor mínimo de outorga,
estipulado para a licitação (R$
12,159 milhões).

Do ponto de vista técnico, o
Voa São Paulo comprovou sua
qualificação em operação, ma-
nutenção, segurança e gestão de
aeródromos de aviação com
movimentação mínima de 60
mil aeronaves por ano, condição
exigida em edital.

A nova administração deve
resultar em benefícios diretos
para os usuários das aeronaves
que realizam mais de 135 mil
pousos e decolagens nesses
cinco aeroportos. E os investi-
mentos previstos no contrato
deverão influir positivamente
também sobre o crescimento
regional, com a atração de no-
vos negócios e a geração de
empregos.

Ao longo do contrato, R$
15,8 milhões serão aplicados no
Aeroporto de Itanhaém; R$ 20,5
milhões no de Jundiaí; R$ 10,5
milhões no de Bragança Paulis-
ta; R$ 18,2 milhões no de Uba-
tuba; e R$ 28,6 milhões no de
Campinas.

Os investimentos serão apli-
cados em melhorias nos siste-
mas de pistas, pátios e sinaliza-
ção, como também em reformas
dos terminais de passageiros,
modernização de hangares e im-
plantação de equipamentos de
proteção ao voo.

Nos próximos dez dias, o
consórcio terá que submeter seu
plano de investimentos com cro-
nograma detalhado para execu-

ção das melhorias previstas no
edital à aprovação da Agência de
Transporte do Estado de São Pau-
lo (Artesp) e do Daesp .

Investimentos Iniciais
Logo no primeiro ano de

contrato, a concessão viabiliza-
rá ao menos R$ 9,4 milhões para
os aeroportos. O Aeroporto Es-
tadual Campo dos Amarais, em
Campinas, receberá melhorias na
infraestrutura para hangares, em
especial nas pistas de taxiamen-
to, além da instalação de novos
equipamentos de proteção ao
voo como uma estação permis-
sionária de telecomunicações
aeronáuticas. Também será im-
plantada sinalização diurna no
pavimento da pista. Esses inves-
timentos somam R$ 4,3 milhões.

As mesmas adequações es-
tão previstas para modernizar o
Aeroporto Estadual Antônio Ri-
beiro Nogueira Jr., em Itanhaém,
com investimento de R$ 3 mi-
lhões no primeiro ano da con-
cessão.  Em Jundiaí, o terminal
de passageiros do Aeroporto
Estadual Comandante Rolim
Adolfo Amaro será reformado
com investimento de R$ 2 mi-
lhões, que também contempla
equipamentos para a torre e ins-
trumentos de navegação aérea.

No Aeroporto Estadual Artur
Siqueira (Bragança Paulista), ini-
cialmente, será feita a sinaliza-
ção horizontal diurna da pista. E,
nos próximos meses, a Conces-
sionária Voa São Paulo irá ela-
borar o projeto para a constru-
ção do novo Terminal de Passa-

Prefeitura de SP recebe doação de materiais
para tratamentos cardiovasculares

Materiais de 1ª linha usados
para tratamento de doenças car-
diovasculares serão doados à
Prefeitura de São Paulo mensal-
mente pela multinacional alemã
BIOTRONIK. As doações não
acarretarão custos ao governo
municipal e tem valor estimado
entre R$ 3 milhões a R$ 4 mi-
lhões ao ano por até quatro anos
ou enquanto for de interesse das
partes, o que representa até R$
16 milhões em doações. O ob-
jetivo da BIOTRONIK com a
doação é garantir mais economia
para a cidade, já que o municí-
pio não terá que comprar estes
equipamentos.

“Estes equipamentos são es-
senciais, pois garantem a vida.
Tenho muitos amigos que tive-
ram que fazer esta cirurgia e hoje
vivem regularmente, com saúde,
graças aos stents e cateteres que
os ajudam a ter uma vida saudá-
vel. ”, disse o prefeito João Do-
ria.

Entre os produtos estão:
stents (tubos expansíveis e em
forma de malha usados para man-
ter uma artéria coronariana aber-
ta e garantir o fluxo sanguíneo);
stents farmacológicos (revesti-
dos de medicamentos que ser-
vem para desentupir as artérias);
cateteres (utilizados no diagnós-
tico das patologias e no trata-
mento das obstruções coronári-
as e vasculares) e, eventualmen-
te, qualquer outro equipamento
da BIOTRONIK.

É importante ressaltar que
os produtos doados possuem
prazo de validade de até três
meses e que estão em plena con-

dição de uso seguro. Dentro da
rede pública, a estimativa é que
esses materiais poderão ser uti-
lizados rapidamente, em cerca
de 15 dias.

“As doenças cardiovascula-
res estão entre as principais cau-
sas de morte no mundo, de acor-
do com a Organização Mundial
de Saúde. O uso de stents pode
funcionar como uma proteção
contra ataques cardíacos. E é um
material que pode ser aplicado
até o último dia de validade.
Nosso objetivo é justamente o
de fazer essa prevenção e, assim,
salvar muitas vidas”, afirma o
secretário municipal da Saúde,
Wilson Pollara.

Os materiais serão entregues
mensalmente pela empresa no
Hospital do Servidor Público
Municipal e utilizados no hos-
pital e em instituições públicas
que prestam atendimento aos
munícipes de São Paulo. A doa-
ção permitirá também que os
médicos residentes tenham
acesso à mais moderna tecnolo-
gia para o tratamento de doen-
ças cardiovasculares.

A proposta de doação foi
apresentada pela empresa ao
secretário Especial de Rela-
ções Governamentais, Milton
Flávio. “A doação de stents
traz mais de um benefício
para a Prefeitura de São Pau-
lo. São equipamentos caros,
de última geração, que podem
salvar vidas. Além disso, será
importante não só para aten-
dimento médico, mas para a
formação dos nossos médicos
residentes, que, neste momento,

pela falta de equipamentos mo-
dernos como esses, deixam de
praticar e aplicar procedimentos
que no mundo inteiro são utili-
zados”, afirma o secretário.

Para Roberto Alvarenga, Ge-
rente Geral da BIOTRONIK
América Latina, a iniciativa cor-
robora com a maior premissa da
empresa, que é a de salvar vidas.
“Está no nosso DNA buscar as
mais modernas e eficientes so-
luções na prevenção e tratamen-
to de doenças cardiovasculares.
Encontramos na atual gestão
uma excelente oportunidade para
fazer essa contribuição de for-
ma ética e transparente, de acor-
do com nossas regras de com-
pliance”, declara o executivo.

O prefeito ressalta a impor-
tância para a capital de parcerias
com as empresas e se coloca à
disposição de outros represen-
tantes da iniciativa privada que
desejarem contribuir com a ci-
dade.

BIOTRONIK
A companhia fundada em

1963, em Berlim, está presente
em mais de 100 países. A BIO-
TRONIK é a empresa líder mun-
dial no desenvolvimento, fabri-
cação e venda de dispositivos
médicos cardiovasculares. As
tecnologias BIOTRONIK são
destinadas ao gerenciamento de
ritmo cardíaco, eletrofisiologia
e intervenção vascular de manei-
ra a propiciar uma vida mais lon-
ga e com mais qualidade a paci-
entes com doenças cardíacas e
cardiovasculares.

A empresa atua no Brasil há

mais de 30 anos, mas há mais de
cinco décadas investe na pesqui-
sa e no desenvolvimento de no-
vas terapias na área de cardiolo-
gia. São marcapassos, stents,
Cardioversores Desfibriladores
Implantáveis (CDIs) e serviços
de monitorização remota que
têm a premissa de detectar pre-
cocemente arritmias e atuais.

Seguindo a prioridade de ga-
rantir segurança e bem-estar ao
paciente, a empresa oferece pro-
dutos e serviços altamente con-
fiáveis e em conformidade com
os mais altos padrões de quali-
dade da indústria mundial. Para
se certificar de que seus produ-
tos sejam totalmente seguros
aos pacientes, todos os compo-
nentes empregados nas soluções
BIOTRONIK são produzidos in-
ternamente. Dessa forma, a mar-
ca está impressa em todo o pro-
cesso: desde as pesquisas e de-
senvolvimento até o acompanha-
mento remoto de pacientes.

Aproximadamente cinco mi-
lhões de corações de pacientes
pelo mundo receberam implan-
tes BIOTRONIK, desenhados
para salvar e melhorar a qualida-
de de suas vidas. Desde o desen-
volvimento do primeiro marca-
passo, em 1963, a BIOTRONIK
lançou vários produtos inovado-
res no mercado - incluindo o
monitoramento remoto Home
Monitoring® em 2000 e o pri-
meiro cadioversor desfibrila-
dor ressincronizador implantá-
vel para insuficiência cardíaca
com tecnologia ProMRI®,
aprovada para ressonância mag-
nética em 2012.

CATe realiza oficina que ajuda jovens
a conquistar o primeiro emprego

Na próxima quarta-feira, 19, o
Centro de Apoio ao Trabalho e
Empreendedorismo (CATe) reali-
za a oficina “Conquistando o Pri-
meiro Emprego”. Durante a ativi-
dade, os participantes recebem di-
cas e orientações para saber a qual
vaga se candidatar e como alcan-
çar a contratação, além de apren-
der a elaborar corretamente o cur-
rículo, preenchimento de fichas e
como se comportar na entrevista.

A ação, coordenada pela Se-
cretaria Municipal de Trabalho e
Empreendedorismo (SMTE),
acontece semanalmente, sempre

às quartas-feiras, das 9h às 10h,
com diversos temas voltados ao
mundo do trabalho.

A oficina é aberta para candi-
datos com mais de 16 anos de
idade. Para participar, o interes-
sado deve comparecer a uma das
unidades citadas abaixo, munido
de RG, CPF, número do PIS e car-
teira de trabalho. Caso não pos-
sua o último documento, o CATe
faz a emissão da carteira na hora,
 basta apresentar uma foto 3x4.

Para a selecionadora do
CATe, Karen Letícia Festino, a
principal dúvida de quem vai in-

gressar no mercado de trabalho
é a escolha do cargo. “É impor-
tante que o candidato conheça
e trace o seu perfil, além de me-
lhorar a sua capacitação com
cursos e oficinas. Nosso prin-
cipal objetivo é ajudar o muní-
cipe a achar o caminho para o su-
cesso profissional”.

Serviço : Oficina – Conquis-
tando o Primeiro Emprego

Data: 19 de julho
Horário: 9h às 10h

Endereço dos CATes parti-

cipantes:
Guaianases - Rua Salvador

Gianetti, 271 
Interlagos - Av. Interlagos,

6122 
Itaim Paulista - Av. Marechal

Tito, 3012
Itaquera - Rua Augusto Car-

los Bauman, 851 
Jabaquara - Av. Eng. Arman-

do de Arruda Pereira, 2314
Luz - Av. Prestes Maia, 913 
Pirituba - Av. Dr. Felipe Pi-

nel, 12 
Santana - Rua Voluntários da

Pátria, 1553
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Mesmo enfraquecido, Estado
Islâmico ainda controla

22,65% da Síria
O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) ainda controla 22,65%

do território da Síria, apesar de ter sofrido um grande recuo des-
de meados de 2015, segundo a ONG Observatório Sírio de Di-
reitos Humanos. A informação é da agência EFE.

O Observatório detalhou que essa porcentagem equivale a 42 mil
quilômetros quadrados de área, frente aos mais de 90 mil quilômetros
quadrados que o EI dominava em 2015, mais de 50% do solo sírio.

Já o autodenominado “Exército de Khaled bin Walid” [grupo
armado jihadista vinculado ao EI e batizado com o nome de um
famoso general do Império Árabe-Muçulmano do século VII],
controla atualmente apenas 250 quilômetros quadrados no sul da
Síria, perto das colinas de Golã, ocupadas por Israel.

O esquadrão que ocupa mais território na Síria atualmente é
o das forças governamentais do país, que ampliaram as regiões
sob seu domínio nos dois últimos anos com o apoio das forças
russas e de milicianos sírios, libaneses, iraquianos e iranianos.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos destacou que as
tropas leais ao governo de Damasco ocupam hoje 38,14% da
superfície da Síria (71 mil quilômetros quadrados), contra os
22% que dominavam no final de 2015. Desde o início do confli-
to, em março de 2011, as autoridades perderam 117 mil efeti-
vos, que morreram em combate.

Já as Forças da Síria Democrática (FSD), um grupo liderado
por milícias curdas e apoiadas pelos Estados Unidos, têm em
seu poder 22,5% da superfície do país, 41,7 mil quilômetros
quadrados, sobretudo em zonas na fronteira com a Turquia. As
FSD atualmente lutam para recuperar a cidade de Al Raqqa, o
principal reduto do Estado Islâmico na Síria. (Agencia Brasil)

Ações que melhorem o mundo
são melhor homenagem a

Mandela, diz ONU
A ONU e o mundo comemoram nesta terça-feira, 18 de ju-

lho, o Dia Internacional Nelson Mandela, que presta um tributo
ao líder sul-africano conhecido internacionalmente. Para o se-
cretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a melhor
homenagem que pode ser prestada a esse grande homem “não
são palavras ou cerimônias, mas ações que melhorem o mundo”.

Neste dia, a ONU se une à Fundação Mandela pedindo a pes-
soas que façam a diferença em suas comunidades. Funcionários
das Nações Unidas ao redor do mundo estão marcando o dia sen-
do voluntários para o serviço público. Guterres lembrou que o
presidente da Assembleia Geral da ONU, Peter Thomson, está
dando um grande exemplo disso e será voluntário em uma ação
ambiental nesta terça-feira (18) em Nova York.

Para o chefe da ONU, todos podem fazer a diferença na pro-
moção da paz, dos direitos humanos, do desenvolvimento sus-
tentável e de vidas de dignidade para todos. Segundo ele, todos
podem ser inspirados pelo exemplo de Nelson Mandela e suas
famosas palavras: sempre parece impossível, até que alguém faça.

Fonte de inspiração permanente
O chefe da ONU afirmou que Mandela continua a “inspirar o

mundo através de seu exemplo de coragem e compaixão e seu com-
promisso com a justiça social e uma cultura de liberdade e paz”.

Guterres lembrou ter se encontrado com o líder diversas vezes e ter
sido, a cada vez, tocado por sua “sabedoria, compaixão e humildade”.

Segundo o secretário-geral, “uma das lições mais importan-
tes” que se pode aprender com Nelson Mandela é que, para pro-
gredir, se deve olhar para a frente, “por mais difícil que tenha
sido o passado”. Gutierres lembrou que, por 18 anos, Mandela
foi conhecido como o “prisioneiro 46664”, mas que ele “nunca
se tornou prisioneiro de seu passado”.

O secretário-geral das Nações Unidas destacou que o líder
sul-africano “não sucumbiu à amargura ou animosidade pesso-
al”, mas usou sua “formidável energia para realizar a sua visão de
uma África do Sul pacífica, multiétnica e democrática”.

Ele ressaltou ainda que Mandela uma vez disse que “um santo
poderia ser definido como um pecador que continuou tentando”.
Para Guterres, “esta é uma poderosa mensagem de esperança,
em um mundo dividido com medo e cinismo”.(Agencia Brasil)

Crescimento de Portugal
pode ficar acima de 2,5%

este ano, diz União Europeia
O comissário europeu dos Assuntos Econômicos, Pierre

Moscovici, afirmou na terça-feira (18) em Lisboa que “o pro-
gresso de Portugal é muito impressionante”, antecipando um cres-
cimento “acima de 2,5%” este ano e deixando uma mensagem de
confiança no país. A informação é da agência Lusa.

Numa visita de um dia a Portugal e entre a reunião com o
governador do Banco de Portugal e o encontro com o primeiro-
ministro português António Costa , Moscovici deu uma coletiva
de imprensa para contar “a tremenda história de sucesso” que a
Comissão Europeia quer que Portugal seja na Europa.

“O progresso de Portugal é muito impressionante”, disse o comissá-
rio europeu, que prevê que o déficit do país seja de 1,8% este ano e que o
crescimento econômico “ficará provavelmente acima de 2,5% este ano”.

Nas últimas previsões, a Comissão Europeia já tinha melho-
rado as suas projeções para os lusitanos, antecipando que o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) crescesse 1,8% este ano e que o déficit
orçamental se reduzisse também para os 1,8% do PIB.

Recuperação
Na frente econômica, a prioridade deve ser transformar a recupe-

ração portuguesa “num crescimento duradouro”, disse Moscovici, o
que considerou ser possível, tendo em conta “a quantidade e a qualida-
de das exportações, o regresso do investimento e a explosão do turis-
mo” e também o fato de “a zona euro estar a ficar mais forte”.

“Estou otimista, estou impressionado. Os sinais de que a eco-
nomia portuguesa está numa situação sólida são muito fortes”,
afirmou ele, acrescentando no entanto que “estes esforços têm
de ser continuados e que é preciso resolver o problema das desi-
gualdades”. (Agencia Brasil)

O teto de gastos federais
para 2017 subirá R$ 7 bilhões
por causa de uma mudança na
forma de registrar despesas do
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies). A mudança também
aumentará o déficit primário -
resultado negativo das contas do
governo sem o pagamento de
juros da dívida pública - do Go-
verno Central (Tesouro Nacio-
nal, Previdência Social e Banco
Central), mas o impacto sobre o
resultado primário só será divul-
gado no fim da semana, quando
o governo divulgará a programa-
ção do Orçamento para este ano.

De acordo com a secretária
do Tesouro Nacional, Ana Paula
Vescovi, a nova contabilidade
melhorará a transparência da
execução do orçamento. “Todo
o ajuste será feito agora e esta-
mos dando um passo importan-
tíssimo em direção à transparên-
cia das contas públicas. Estamos
pegando algo que era escondido
e revelando dentro das estatísti-
cas do Tesouro Nacional, mas
era já mostrado pelo Banco Cen-
tral”, explicou.

Até agora, a concessão de

financiamentos do Fies não im-
pactava o resultado primário
“acima da linha”, apurado pelo
Tesouro Nacional e que leva em
conta a execução do Orçamento
em tempo real, porque o pro-
grama era classificado no Or-
çamento como despesa finan-
ceira. Os financiamentos, no
entanto, apareciam nas estatís-
ticas “abaixo da linha”, regis-
tradas pelo Banco Central, que
registram a variação de endi-
vidamento dos entes públicos
e não sofreram mudanças no
novo sistema.

Pela nova metodologia, os
financiamentos concedidos sem
o Fundo de Garantia de Opera-
ções de Crédito Estudantil, que
cobre 90% dos calotes de mu-
tuários inadimplentes, serão re-
gistrados nas estatísticas do Te-
souro como a diferença entre os
desembolsos pelos bancos e os
pagamentos pelos mutuários.

Em relação aos financia-
mentos cobertos pelo fundo ga-
rantidor, 10% serão registrados
como a diferença entre desem-
bolsos e pagamentos. Os 90%
restantes com a garantia do fun-

do serão registrados da seguin-
te forma: volume de desembol-
sos multiplicado pela taxa mé-
dia de inadimplência nas opera-
ções do Fies, que chegou a
16,4% no ano passado.

Em 2016, a diferença entre
as estatísticas do Tesouro e do
Banco Central chegou a R$ 8,94
bilhões. Com a nova metodolo-
gia, a diferença cairia em R$
7,04 bilhões, para R$ 1,89 bi-
lhão. O déficit primário do Te-
souro Nacional subiria de R$
154,255 bilhões para R$ 161,298
bilhões. A estimativa de impacto
sobre o resultado primário para
2017 só será divulgada no Rela-
tório Bimestral de Receitas e Des-
pesas, que será publicado pelo
Ministério do Planejamento até
sexta-feira (21).

Em relação ao teto de gas-
tos, a diferença de R$ 7 bilhões
será incluída nos gastos de
2016. Isso porque o limite de
despesas deste ano equivale
aos desembolsos do ano pas-
sado mais 7,2%. Com a mu-
dança, o limite para 2017 su-
biu de R$ 1,302 trilhão para
R$ 1,309 trilhão.

A mudança de estatística au-
mentará o déficit primário do
Governo Central e as novas des-
pesas, esclareceu a secretária,
Ana Paula Vescovi. Como, no
Fies, o estudante só paga os fi-
nanciamentos depois de se for-
mar, as despesas do programa
antigo continuarão a impactar o
resultado primário do Governo
Central, mas em grau menor por-
que os programas estão vencen-
do. A mudança, no entanto, não
dificultará o cumprimento da
meta de déficit de R$ 139 bi-
lhões porque a Lei de Diretrizes
Orçamentárias leva em conta as
estatísticas do Banco Central.

Na nova versão do Fies, que
entrará em vigor no próximo
ano, o único impacto fiscal do
programa serão os aportes do
Ministério da Educação pelos
próximos quatro anos no fun-
do garantidor do programa. Os
futuros financiamentos não
afetarão o resultado primário
porque o risco de calote será
assumido pelas instituições de
ensino e pelos bancos que ope-
ram as linhas de crédito. (Agen-
cia Brasil)

Receita recupera R$ 73,6 bilhões
em impostos não pagos;

R$ 4 bilhões vieram da Lava Jato
O total de créditos tributári-

os (impostos não pagos, multas
e juros) recuperados pela Recei-
ta Federal no primeiro semestre
deste ano foi de R$ 73,636 bi-
lhões em lançamentos. O valor
representa aumento de 12,6% na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2016, quando foram
anotados R$ 65,4 bilhões. Do
total, R$ 4 bilhões vieram de
autuações relacionadas à Lava
Jato. De 2015 a 2017, o total
recuperado com a operação che-
ga a R$ 12,8 bilhões.

“Foi o segundo melhor pri-
meiro semestre da história da
fiscalização da Receita. Os au-
ditores botaram a faca nos den-
tes e entregaram um resultado
bastante significativo. O princi-
pal deles é o grande volume de
crédito tributário de contribui-

ção previdenciária. Tivemos au-
mento de 54% no combate à so-
negação previdenciária. Quando
o país está discutindo a reforma
da Previdência, a Receita Fede-
ral, que tem responsabilidade
sobre metade desse problema,
está dando a resposta”, disse o
subsecretário de Fiscalização da
Receita Federal, Iágaro Jung
Martins, ao divulgar o balanço
hoje, em Brasília.

Na área da previdência, as
principais hipóteses de sonega-
ção são a contratação de pessoa
física como pessoa jurídica, o
pagamento por grandes empre-
sas por Stock Options (forma de
remuneração de gestores por
meio de bonificações ou direi-
to à compra de ações), a segre-
gação de pessoas jurídicas,
quando se separa a empresa e

leva seus funcionários para uma
empresa tributada pelo Sim-
ples, de forma a não ter de pa-
gar a contribuição previdenciá-
ria patronal.

“Tem também aquelas em-
presas que atuam com substitui-
ção da tributação da contribui-
ção previdenciária da folha de
pagamento pelo faturamento, e
[isso] confunde as atividades
para não pagar o imposto da con-
tribuição previdenciária, nem de
uma forma nem de outra”, disse
o subsecretário.

Ao todo, foram investigadas
6.161 pessoas jurídicas em
2017, o que resultou em R$
70.672 bilhões em créditos
tributários. Já o total de pes-
soas físicas ficou em 195,5
mil, o que correspondeu a R$
2,96 bilhões.

No caso da pessoa física,
apesar de a quantidade de proce-
dimentos de auditorias externas
e de revisão de declarações ter
aumentado 14,4% na compara-
ção com 2016, chegando a
195.531 auditorias, o valor ob-
tido em créditos caiu 39,2%. Já
no caso de pessoas jurídicas a
quantidade de auditorias aumen-
tou 28,5% (totalizando 6.161
auditorias e revisões), e os va-
lores, em 16,8%.

Lava Jato
De acordo com Iágaro Jung

Martins, há ainda 177 pessoas
físicas e jurídicas relacionadas à
Lava Jato sendo investigadas. “A
expectativa é de que até o final
do ano ampliemos para R$ 15
bilhões os valores desses lança-
mentos”, disse. (Agencia Brasil)

Receita identifica 2,1 mil brasileiros
com imóveis em Miami não declarados

A Receita Federal identifi-
cou milhares de brasileiros que
possuem imóveis no exterior,
mas não declararam os bens no
Brasil. Só em Miami, nos Esta-
dos Unidos, foram identificados
2,1 mil brasileiros que adquiri-
ram imóveis em 2015 por meio
de empresas limitadas, sem de-
clará-los. Um dos detalhes que
chamaram a atenção dos audito-
res brasileiros é que 75% des-
ses imóveis foram pagos à vista,
em dinheiro.

De acordo com o subsecre-
tário de Fiscalização da Receita
Federal, Iágaro Jung Martins,
esses proprietários serão alvos
de fiscalização a partir de agos-
to, quando termina o prazo de
adesão do Regime de Regulari-
zação Cambial e Tributária.

“Identificamos, em um pro-
cesso de mineração de dados,
que 2,1 mil pessoas adquiriram
imóveis em Miami por meio de
empresas limitadas, sem decla-
rar essas aquisições em 2015 à
Receita. Chamou a atenção da
gente e das autoridades norte-
americanas o fato de que os bra-
sileiros, embora sejam a segun-
da nacionalidade que mais adqui-
re imóveis em Miami, são os
que compram os imóveis mais
caros”, disse  na terça-feira(18)
o secretário ao apresentar um
balanço das fiscalizações feitas
pela Receita no primeiro semes-
tre de 2017.

Segundo Martins, os brasi-
leiros são responsáveis por 12%
de todas as aquisições de imó-
veis em Miami. “Em 2015 os

brasileiros adquiriram US$ 730
milhões em imóveis nos Esta-
dos Unidos. É um valor médio
de aquisição de R$ 766 mil, e
43% desses imóveis foram ad-
quiridos por meio de sociedades
limitadas, e não declaram no
imposto de renda”, informou.

“A partir dessas informações
e de trabalhos feitos por audito-
res, estão sendo identificados
contribuintes que não entraram na
repatriação. Estamos acompa-
nhando eles. Quem não declarou
esses valores terá de pagar os tri-
butos”, disse o subsecretário. “O
valor do imóvel será contabiliza-
do como renda. Agora estamos
esperando terminar o prazo de ade-
são ao Regime de Regularização,
em 31 de julho. Se não aderirem,
iniciamos a fiscalização em

agosto”, acrescentou.
A identificação desses ativos

foi possível porque o Brasil faz
parte de um grupo de 100 países
que integram a Convenção Mul-
tilateral para Troca de Informa-
ções entre Países. “Os países
que já aderiram a essa conven-
ção trocam informações de for-
ma automática. Se algum brasi-
leiro tiver patrimônio em algum
desses países, a Receita Federal
no Brasil recebe essa informa-
ção de forma automática. Pode-
mos afirmar que muitos dos pa-
íses que eram paraísos fiscais já
aderiram ao programa. Ou seja,
para fins tributários, o mundo
passa a ser um mundo sem fron-
teira”, destacou o subsecretário
de Fiscalização da Receita.
(Agencia Brasil)

Desembolsos do BNDES caem
16,6% no primeiro semestre

Os desembolsos do BN-
DES no primeiro semestre de
2017 somaram R$33,5 bi-
lhões, queda de 16,6% em re-
lação ao volume de emprésti-
mos nos primeiros seis meses
do ano passado. O número foi
apresentado  na terça-feira(18)
pelo superintendente da Área
de Operações Indiretas do ban-
co, Marcelo Porteiro, e pelo
superintendente da Área de Pla-
nejamento e Pesquisa, Flavio
Giambiagi, na sede da institui-
ção, no centro do Rio.

Segundo Porteiro, “com a

crise, bancos se retraíram e
buscaram níveis maiores de
rating e garantias”.

Apesar da queda no acumu-
lado do semestre, os números
de junho já apresentam sinais
de melhora, de acordo com Gi-
ambiagi. “Nas consultas por
novos financiamentos, tive-
mos, em junho, aumento fren-
te junho de 2016, depois de
meses operando abaixo”, com-
parou.

Setores
Do total de desembolsos do

BNDES no primeiro semestre
deste ano, 40% se destinaram
a micro, pequenas e médias
empresas com faturamento
anual de até R$ 300 milhões e
alcançaram R$ 13,3 bilhões em
173 mil operações no período.
De acordo com a instituição, o
setor teve a maior participação
nos empréstimos no primeiro
semestre nos últimos seis
anos.

O resultado, de acordo com
o banco, tem relação a uma sé-
rie de iniciativas da instituição
ara ampliar e simplificar o aces-

so do segmento ao crédito, que
é uma das prioridades das no-
vas políticas operacionais di-
vulgadas em janeiro.

As aprovações do Finame,
linha de crédito para bens de
capital, registraram alta de
42% nos seis primeiros meses
do ano, atingindo R$ 11 bi-
lhões.

Para a agropecuária, os em-
préstimos chegaram a R$ 6,9
bilhões no mesmo período, o
que representou alta de 3% em
relação ao mesmo período de
2016. (Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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O apartamento tríplex do
Condomínio Solaris, no Gua-
rujá, litoral paulista, peça cen-
tral do julgamento em pri-
meira instância que condenou
o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva a nove anos e
meio de prisão, será repassa-
do à Petrobras. A decisão é
do juiz federal Sérgio Moro,
no despacho publicado em
resposta a embargos de decla-

ração da defesa do ex-presi-
dente no processo.

Tanto o produto do confis-
co criminal como o valor mí-
nimo para a reparação dos da-
nos são devidos à Petrobras”,
escreveu o juiz.

Quando da publicação da
sentença, na semana passada,
Moro já havia decretado o
confisco do apartamento por
considerá-lo “produto de cri-

me de corrupção e de lavagem
de dinheiro”. A fim de assegu-
rar o confisco, o juiz decre-
tou o sequestro do imóvel in-
dependentemente dos recur-
sos que devem tramitar em se-
gunda instância.

O despacho de Sérgio
Moro também aponta a Petro-
bras como destinatária dos va-
lores de reparação de danos a
que os réus foram condenados

a pagar. A decisão inclui os R$
16 milhões da suposta conta-
corrente compartilhada entre a
OAS Empreendimentos e o Par-
tido dos Trabalhadores (PT).

“Embora a ver do Juízo
isso estava implícito na sen-
tença, não há óbice em deixá-
lo explícito”, escreveu Moro
em resposta ao embargo de
declaração da Petrobras.
(Agencia Brasil)

Os advogados do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
anunciaram na tarde de terça-
feira (18) que vão recorrer da
decisão do juiz federal Sérgio
Moro, que não acolheu os ar-
gumentos apresentados pela
defesa nos embargos de decla-
ração após ter condenado o
petista a nove anos e meio de
prisão. Nesta fase do proces-
so, as apelações são encami-
nhadas à segunda instância, no
caso o Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF4).

Em nota assinada pelo ad-
vogado Cristiano Zanin Mar-
tins, a defesa do ex-presiden-
te questionou trechos do des-
pacho de Moro publicado na
manha de terça-feira. “Este
juízo jamais afirmou, na sen-
tença ou em lugar algum, que
os valores obtidos pela Cons-
trutora OAS nos contratos
com a Petrobras foram usa-
dos para pagamento da vanta-
gem indevida para o ex-presi-
dente”, escreveu o juiz.

Defesa de Lula vai recorrer
de decisão de Moro que

manteve sentença
Para Martins, a frase é uma

prova de que Sérgio Moro
“criou uma acusação própria,
diferente daquela apresentada
pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF)”. O advogado defen-
de que há falta de correlação
entre a sentença e a acusação
— o que, segundo ele, “revela
a nulidade da decisão” de con-
denar Lula.

Martins disse ainda que
Moro, ao reconhecer que os
valores obtidos pela OAS nos
contratos com a Petrobras não
foram usados para beneficiar
Lula, mostrou ter errado ao ad-
mitir a estatal como assistente
de acusação no processo.

“Mostra, ainda, manifesto
equívoco ao condenar Lula a
reparar ‘danos mínimos’ ao re-
conhecer que o ex-presidente
não foi beneficiado com valo-
res provenientes dos três con-
tratos envolvendo a petrolífe-
ra que estão indicados na de-
núncia”, diz a nota da defesa.
(Agencia Brasil)

Prefeito e governador do Rio pedem
apoio federal no combate à violência

O prefeito do Rio, Marcelo
Crivella, e o governador em
exercício, Francisco Dornelles,
fizeram um apelo conjunto por
apoio federal à luta contra a vio-
lência. Eles se reuniram na ter-
ça-feira (18) no Palácio Guana-
bara, sede do governo estadual,
e firmaram compromisso de se
unirem para enfrentar a crise na
segurança pública.

 “O governo estadual e o go-
verno municipal vão fazer um
grande esforço para que o gover-

no federal faça conosco um tra-
balho muito grande no campo da
segurança”, declarou Dornelles,
após a reunião. O prefeito, por
sua vez, considerou que o Rio é,
atualmente, o epicentro da vio-
lência no Brasil, e disse que já
foi prometido, pelo governo fe-
deral, medidas para combater a
violência no estado.

“O estado e a capital estão
juntos, pedindo e fazendo um
apelo veemente para que aquilo
que nos foi prometido seja

cumprido”, disse Crivella, lem-
brando a necessidade de refor-
ços da Polícia Rodoviária Fe-
deral, das Forças Armadas e da
Polícia Federal.

Segundo Crivella, é preciso
cercar as divisas do estado do
Rio de Janeiro, pois não é pos-
sível, segundo ele, haver tanta
munição nas mãos dos crimino-
sos. Ele também pediu mais re-
cursos federais para poder pa-
gar as folgas dos policiais e per-
mitir que eles aumentem a pre-

sença nas ruas.
O governo federal enviou

425 homens da Força Nacional
de Segurança e mais 380 poli-
ciais rodoviários federais ao
estado, com a missão princi-
pal de combater o roubo de
cargas e a entrada de armas e
munições pelas rodovias. Só
este ano, morreram 88 polici-
ais militares, de folga ou de
serviço, em ações de crimino-
sos, no estado do Rio. (Agen-
cia Brasil)

Temer pede apoio ao PSB para reforma
tributária e agradece votos na CCJ

O presidente Michel Temer
se encontrou na manhã de terça-
feira (18) com a líder do PSB na
Câmara, deputada Tereza Cristi-
na (MS) para pedir apoio da ban-
cada em proposta de reforma tri-
butária que o governo pretende
enviar ao Congresso Nacional.
Temer também agradeceu os dois
votos dos deputados do partido a
favor do arquivamento da denún-
cia contra o presidente que tra-
mita na Câmara.

Temer foi à casa da deputada
antes de iniciar sua agenda ofi-
cial no Palácio do Planalto. A
assessoria da liderança do PSB
informou que o encontro foi

marcado por iniciativa do presi-
dente Temer, em contato com o
deputado Danilo Forte (PSB-
CE). O encontro foi incluído na
agenda oficial do presidente ape-
nas no final da manhã.

Danilo Forte e também o
deputado Fábio Garcia (PSB-
MT) votaram a favor de Temer
na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ) da Câ-
mara, contrariando a orientação
do partido. O PSB, no entanto,
havia orientado voto favorável ao
outro parecer, elaborado pelo
deputado Sérgio Zveiter (PMDB-
RJ), que recomendava a admissi-
bilidade da acusação apresentada

pela Procuradoria-Geral da Re-
pública contra Temer pelo crime
de corrupção passiva. O parecer
aprovado na CCJ ainda será vota-
do em plenário em agosto, após
o recesso parlamentar.

A assessoria da liderança
confirmou que o presidente Te-
mer perguntou a Tereza Cristina
sobre a possível saída de parla-
mentares do PSB para outros
partidos da base aliada, como o
DEM e o PSDB, como conse-
quência da divergência com o
partido. A líder respondeu a Te-
mer que não há essa possibili-
dade e que está trabalhando para
solucionar as divergências entre

os integrantes da bancada e a di-
reção nacional do partido.

A liderança avaliou que a ten-
tativa de reaproximação de Te-
mer com o PSB não significa um
realinhamento do partido com a
base aliada. Em maio deste ano,
a Executiva Nacional do PSB de-
cidiu romper com a base gover-
nista depois da divulgação pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
do conteúdo das delações dos
empresários da JBS, no âmbito da
Operação Lava Jato, em que Mi-
chel Temer é acusado de partici-
par de um esquema de pagamento
de propina e troca de favores com
os delatores. (Agencia Brasil)

Blairo Maggi diz nos EUA que Brasil tem
hoje um ambiente melhor para negócios

O ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Blairo Maggi, defendeu  na ter-
ça-feira (18) perante empresá-
rios norte-americanos, na Câ-
mara de Comércio dos Estados
Unidos, em Washington, que a
reforma trabalhista e o estabe-
lecimento de um teto para o
aumento dos gastos do gover-

no brasileiro criaram “um am-
biente muito melhor para os
negócios” no Brasil.

Empresas que investem no
país, como a Monsanto, que pro-
duz sementes para o agronegó-
cio, e a John Deere, que produz
máquinas para agricultura, esti-
veram presentes na reunião e
perguntaram ao ministro sobre

incentivos do governo brasilei-
ro nas áreas de tecnologia e de
infraestrutura.

Sobre o principal tema da
sua visita  aos EUA, a suspen-
são da venda de carnes brasi-
leiras in natura aos Estados
Unidos, Maggi disse que, du-
rante uma reunião que teve na
segunda-feira (17) com o se-

cretário de Agricultura ameri-
cano, Sonny Perdue, o mesmo
demonstrou que acredita em
um restabelecimento do co-
mércio. O ministro brasileiro
disse que volta ao Brasil “ani-
mado, e esperançoso, de que
a gente possa retornar a esse
mercado o mais breve possí-
vel”. (Agencia Brasil)

JF mantém prisão do ex-ministro Henrique Alves
A Segunda Instância da Jus-

tiça Federal em Brasília decidiu
na terça-feira(18) manter a pri-
são do ex-ministro do Turismo
Henrique Eduardo Alves. Ele foi
preso no mês passado pela Po-
lícia Federal (PF) em Natal
(RN). A ordem de prisão foi de-
cretada pelo juiz federal Vallis-
ney Oliveira, da 10ª Vara Fede-

ral em Brasília.
A decisão foi motivada por

um pedido de habeas corpus
protocolado pela defesa do ex-
ministro. No julgamento, por 2
votos a 1, os desembargadores
da Terceira Turma do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) mantiveram a decisão da
primeira instância.

Alves é suspeito de participar
de desvios nas obras de construção
da Arena das Dunas, em Natal, uma
das sedes da Copa do Mundo de
2014. As fraudes somariam R$ 77
milhões, segundo o Ministério
Público Federal (MPF).

O ex-ministro também é in-
vestigado por suspeita de ocul-
tar R$ 20 milhões em contas no

exterior . Os recursos seriam
provenientes da atuação de um
grupo liderado pelo ex-presiden-
te da Câmara dos Deputados
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que
teria atuado em fraudes nas vice-
presidências de Fundos e Lote-
rias e de Pessoas Jurídicas da
Caixa Econômica Federal.
(Agencia Brasil)

AGROVIA S.A. CNPJ/MF nº 11.992.767/0001-60 - NIRE 3530037955-1
TERMO DE NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO

Agrovia S.A., com sede no Município e Estado/SP, Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 78, conjuntos 51 e 52, Cidade Monções, CEP 04575-903, devidamente 
registrada na JUCESP nº 3530037955-1, inscrita no CNPJ/MF nº 11.992.767/0001-60, e com filial na Rua Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, nº 708, 
Jardim Rossi, na cidade de Santa Adélia/SP, inscrita no CNPJ/MF nº 11.992.767/0002-41 e registrada sob o NIRE 35903924781, com objeto social, 
entre outros, de armazém geral, representada pelo seu Diretor Presidente, Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo, RG 1.004.856 SSP-PB e CPF/MF nº 
498.994.904-82, e por seu Diretor Jurídico, Felipe Lorenzi de Britto, RG 30.338.930-5, CPF/MF nº 214.649.903-75, ambos com endereço comercial em 
São Paulo/SP, neste ato Nomeia o Sr. Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo, RG 1.004.856 SSP-PB e CPF/MF nº 498.994.904-82, com endereço 
residencial em São Paulo/SP, como Fiel Depositário da filial unidade armazenadora da Companhia, situado na Rua Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, 
nº 708, Jardim Rossi, Santa Adélia/SP, devidamente registrada sob o NIRE 35903924781 e CNPJ/MF 11.992.767/0002-41. O Fiel Depositário ora 
nomeado declara expressamente, em cumprimento a legislação em vigor, que não está sendo processado e nunca foi condenado por crimes cuja 
pena vede o acesso a cargos e funções mercantis e comerciais e que aceita o cargo e as atribuições que lhe são inerentes. São Paulo, 01/09/2016. 
Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo – Diretor Presidente; Felipe Lorenzi de Britto – Diretor Jurídico; Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo 
– Fiel Depositário. Jucesp nº 415.372/16- 1 em 20/09/2016 – Flávia R. Britto Gonçalves.

Sarayu Restaurantes e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 17.461.634/0001-44 - NIRE 35.300.451.465
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados, todos os acionistas da Companhia a se reunirem em AGE, de 26.07.2017, 10hs, na sede, Largo Pa-
dre Péricles, 145, 15º andar, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 01156-040, com a seguinte ordem do dia: (i) o aumento do ca-
pital social mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) para melhoria do 
Patrimônio Líquido; e (ii) caso seja aprovada a deliberação do item “i” acima, aprovar a alteração do artigo 4º do Es-
tatuto Social e a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relacionados às matérias da ordem 
do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede. São Paulo, 18.07.2017. Marcel Fleischmann - Diretor
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1045448-19.2013.8.26.0100 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 15ªVara 
Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).Fernando Antonio Tasso,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) L.TORELLI 
ELETRONICOS ME, Rua Cel. João Castanho de Almeida,, 445, Bairro Vila Oitenta, Centro - CEP 18900-000, Santa Cruz do Rio 
Pardo-SP,CNPJ 13.556.037/0001-42,que lhe foi proposta uma ação Declaratória de Procedimento Comum por parte de VITEC 
COMERCIO DE SISTEMAS LTDA,alegando em síntese:Que a presente ação seja julgada procedente,declarando nula e inexigível a 
duplicata mercantil que deu origem ao indevido protesto,determinando o cancelamento definitivo do protesto,condenando a ré ao 
pagamento de danos morais em R$25.000,00,acrescidos de custas e despesas processuais e honorários advocatícios.Encontran-
do-se o réu em lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO,por EDITAL,para os atos e termos da ação proposta e 
para que,no prazo de 15dias úteis,que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,apresente resposta.Não sendo contesta-
da a ação,o réu será considerado revel,caso em que será nomeado curador especial.Será o presente edital,por extrato,afixado e 
publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo,aos 09 de fevereiro de 2017                     [18,19] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1008903-64.2015.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Rubens Assumpção Filho, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Silvio Damasio Da Hora, RG 37.959.832-2, CPF 525.907.205-72 que tramita neste Juízo a ação de 
Notificação, iniciada -se, ficando 
o requerido advertido de que decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas (artigo 872 do CPC) para consulta ao processo 
digital, através da senha que acompanha o mandado, os autos serão arquivados. Autorizo a realização de diligências nos termos 
do art. 172 do CPC. Efetuada a notificação, intime-se a parte autora para que extraia cópia integral do processo, no prazo de 05 
dias. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção processual. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 

.                [18,19] 

FOROS REGIONAIS ITAQUERA 2ª Vara Cível de Itaquera/SP. 2º Ofício Cível Citação. Prazo 30 dias. Proc. 1011472-
04.2016.8.26.0007. A Dra. Sueli Juarez Alonso, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Itaquera/SP. Faz saber a Tony Hideki 
Kadota e Ilda Hiromi Nakashima Kadota, que Condomínio Edifício Work Center Itaquera ajuizou ação de execução, para 
cobrança de R$ 7.353,56 (nov/16), referente a cotas condominiais do apto. 604, integrante do Condomínio Autor. Estando os 
executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com 
os honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% 
do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado de 
penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.                                             [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0017594-72.2010.8.26.0100 - 357/10.] 
O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara 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) Espólio de Fernando Rudge Leite Filho,rep. pelo inv. Fernando Rudge Leite Neto, 
Juan Daniel Botelho, Roberto Alves Pinheiro, 1. Luiz Fantozzi e Rosalina Machado Fantozzi, 2. João Antonio Collado Perez e 
Angela Nogueira Collado, 3. Antonio Collado Perez e Mafalda Perini Collado, 4. Luiz Antonio Leite e Valentina Martino Leite, 5. 
Domingos da Silva Ferreira Junior e Rosa LAmpoglia Ferreira,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Luis Simanavicius, Maria Celeste Simanavicius ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua,Said Saad,455,Vl.Amália,São Paulo SP, Cep. 02618-250, 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. [18,19] 
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Serra catarinense registra -
7,4ºC na madrugada, menor
temperatura do ano no país

A massa de ar polar que
atua sobre o Sul do país desde
domingo (16) provocou, na
última madrugada, a tempera-
tura mais baixa do ano no país.
O frio mais intenso registra-
do pelo Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) foi de -
7,4ºC na localidade de Morro
da Igreja, no município de
Bom Jardim da Serra, região
serrana de Santa Catarina.

“É a [frente fria] mais in-
tensa do ano e inclusive em
relação a outros anos. Uma
temperatura de -7,4ºC fazia
tempo que não era registrada,
embora o inverno passado te-
nha sido bastante rigoroso”,
disse o meteorologista Rogé-
rio Rezende, do 8º Distrito de
Meteorologia do Inmet.

A segunda temperatura
mais baixa da madrugada foi
registrada em São Joaquim,
também na serra catarinense
(-4,8ºC). Nos outros estados
da Região Sul, o Inmet regis-
trou -4ºC em São José dos
Ausentes, no nordeste do Rio

Grande do Sul, e em Inácio
Martins, no centro-sul do Pa-
raná.

Rezende ressaltou que o
instituto registra apenas as
temperaturas dos locais onde
tem estações: “No Rio Gran-
de do Sul, por exemplo, te-
mos cerca de 30 estações
para cobrir quase 500 muni-
cípios. Mas eu diria que as
temperaturas negativas atin-
giram pelo menos metade, ou
seja, entre 200 e 300 muni-
cípios no estado”.

Apesar de a nebulosidade
ter diminuído durante a madru-
gada, o meteorologista refor-
çou a previsão de que o frio
deve permanecer pelo menos
até esta quarta-feira (19). “A
massa permanece, só que ago-
ra mais seca. Tem registro de
bastante frio ainda para ama-
nhã, mas já diminuindo a in-
tensidade. E agora, com o sol
tomando conta, teremos um
aumento das temperaturas má-
ximas à tarde”, explicou Re-
zende. (Agência Brasil)
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VIII - Tatuapé Varas Cíveis 1ª Vara Cível  
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1014010-86.2015.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível,do Foro Regional VIII-Tatuapé,Estado de São Paulo,Dr.Paulo Guilherme Amaral Toledo,na forma da Lei, etc. Faz saber 
a Transcomsil - Transportes Rodoviários de Cargas Ltda-ME CNPJ 07.679.192/0001-53, que Elfriede Gunther Fanganiello 
ajuizou ação monitória,para cobrança de R$85.552,26(out/15),referente a locação do imóvel à Rua Carmina Ianetta Fanga-
niello, 285, devidamente atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré 
em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, ficando consignado, 
neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de ser 
constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. S Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo          [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1039714-87.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a Carlos Alberto Baptistello CPF 367.991.300-15, que Condomínio Edifício Andrômeda ajuizou ação 
comum para cobrança de R$ 10.412,71 (jun/2013), referente a débitos condominiais da unidade residencial de nº 61, 
integrante do condomínio autor, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários 
advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de novembro de 2016.                                                          [18,19] 

Edital de Notificação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1047255-40.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Marrone de Castro Sampaio, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) Cleide Viviane de 
Oliveira Amaral Lima Bezerra, CPF 281.221.508-96, RG 24.105.563-5, que lhe foi proposta uma ação de Notificação por parte de Esser 
Holanda Empreendimentos Imobiliários - SPE Ltda., representada pelo instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de 
Imóvel em Construção e Outras Avenças firmado em 21/04/2013 da Unidade nº 208 do 2º andar do Condomínio Deseo Tatuapé, já 
inclusa 1(uma) vaga na garagem coletiva, estando atualmente inadimplente com as prestações desde 21/05/2013, que totaliza a quantia 
de R$ 405.769,86 atualizado até 28/03/2014. Estando a notificada em lugar ignorado, expede-se Edital de Notificação para que no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 supra, pague as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas, sob pena de rescisão do contrato. Fica ainda 
a notificada, notificada para os termos da ação, bem como cientificado de que após o cumprimento, pagas as custas e observad as as 
formalidades legais, e decorridas as 48 horas, os autos serão entregues a requerente. Será o presente edital, por extrato, af ixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 08 de junho de 2017.  18 e 19/07
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Rali de regularidade Suzuki terá
muito 4x4 em várias partes do Brasil

O torcedor que vibra a cada
ponto do Vôlei Nestlé não ima-
gina o volume de trabalho e o
tamanho da estrutura necessá-
rios para que cada saque, recep-
ção, levantamento e ataque che-
gam o mais próximo possível
da perfeição. Um dos passos
dessa longa caminhada na luta
por títulos nas competições da
temporada 2017/18 será dado
nesta quinta-feira (20), quando
as atletas serão submetidas a
uma bateria de testes e exames
na conceituada Sportslab, em
São Paulo. O objetivo é avaliar
a condição física, nutricional e
motora de cada uma a fim de
direcionar a preparação mini-
mizando riscos de lesão e ma-
ximizando performance.

Pioneiro na utilização de
uma completa avaliação e que
pode ser classificada como 360
graus, muito usado por clubes
profissionais de futebol, o Vô-
lei Nestlé terá em mãos um
verdadeiro Raio X de cada uma
de suas jogadoras. Para garan-
tir qualidade na coleta e anali-
se desses dados, firmou parce-
ria com Clínica e Laboratório
de Medicina do Exercício e do
Esporte. Mais conhecida como
Sportslab, atua no mercado de
2001 atrelada ao conceito de
utilizar o que há de mais mo-
derno em termos de avaliação
da capacidade física nas áreas
da fisiologia do exercício, or-
topedia e traumatologia do es-
porte, nutrição e reabilitação
esportiva.

“A Sportslab trabalha com
alta performance, com profis-
sionais multidisciplinares vol-
tados para determinar com o
máximo de precisão o perfil
atlético e direcionar o ganho de
performance. Estou muito fe-
liz com a parceria, que vai en-
grandecer o trabalho físico do
Vôlei Nestlé. Com esses dados,
teremos mais ferramentas para
trabalhar cada atleta e ajudar na
performance técnica e tática da
equipe”, afirma o preparador
físico Marcelo Vitorino.

Nesta quinta-feira, as atle-
tas do Vôlei Nestlé passarão
por consultas com ortopedista
e nutricionista, farão teste de
VO2 Máximo com fisiologis-
tas (a fim de determinar o con-
dicionamento cárdio-respira-
tório), serão submetidas
a avaliação isocinética (para
identificar desequilíbrios mus-
culares) e FMS - Functional
Movement Systems (sete tes-
tes de avaliação dos padrões de
movimento básico no qual li-
mitações e/ou assimetrias mus-
culares são identificadas).
“Com a análise precisa da ca-
pacitação física e clínica, po-
deremos buscar equilíbrio

Vôlei Nestlé é
pioneiro em avaliação

física 360 graus
Equipe de Osasco firma parceria com o conceituado
Sportslab para analisar suas jogadoras de forma comple-
ta por meio de testes e exames ortopédicos, clínicos,
nutricionais e motores. O objetivo é minimizar riscos de
lesões e maximizar performance

Ju Mello faz treino de pernas

muscular e articular, além de
eficiência nos gestos técni-
cos”, completa Vitorino.

Pré-temporada – O time do
Vôlei Nestlé treina desde o fi-
nal de junho. No trabalho de
base para a temporada 2017/
18, Vitorino investe no refor-
ço da musculatura e articula-
ções das atletas. “Nessa fase,
adotamos muita atividade de
mobilidade, flexibilidade e
resistência de força. Costu-
mo brinca que essa etapa da
preparação física é como a
construção de um prédio ou
uma casa. Quanto mais sólido
o alicerce, melhor e mais for-
te será minha casa”, explica o
profissional.

Para Vitorino, é importan-
te pensar na atleta como um
todo. “O início das atividades
desta temporada foi voltado
para coordenação motora.
Gosto de trabalhar essa relação
cérebro-músculo, de acentuar
e sensibilidade neuro-muscu-
lar. Só depois aumentamos car-
gas e passamos a estímulos de
força”, explica o preparador
físico, que completa. “Busca-
mos tirar um pouco da pressão
no corpo das atletas em função
dos saltos e repetições de ges-
tos, trazendo um pouco mais
de liberdade de movimentos.
Assim, gradativamente, ganha-
mos em força e potência.”

Reforços e renovações – O
Vôlei Nestlé se prepara para a
temporada 2017/18 com o
foco em manter a tradição na
disputa de títulos. Para isso,
contratou a levantadora Fabío-
la, a ponteira Mari Paraíba, a
central Ju Mello e a oposta Lo-
renne. Além do quarteto, o clu-
be de Osasco renovou os con-
tratos das centrais Bia e Nati
Martins, das ponteiras Tandara
e Bruna Neri, da oposta Paula
Borgo, das levantadoras Carol
Albuquerque e Zeni e da líbe-
ro Tássia.

Todas as atletas passarão
pela avaliação no Sportslab.
Porém, Tandara e Bia, servin-
do a Seleção Brasileira no
Grand Prix, Lorenne, com a
equipe nacional sub-23, e Nati
Martins, disputando a Olimpí-
ada de Surdos, passarão pela
bateria de testes quando se re-
apresentarem ao Vôlei Nestlé.

Temporada de bons resul-
tados – O time de Osasco man-
teve-se entre as maiores for-
ças do Brasil na temporada
2016/17. No período, o técni-
co Luizomar e suas comanda-
das foram campeões paulistas,
semifinalistas da Copa do Bra-
sil 2017 e vice-campeões da
Superliga 2016/17. No Mun-
dial de Clubes, a equipe termi-
nou em sexto lugar.
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Marca levará os participantes do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Chapada dos Guimarães a paisagens incrí-
veis; inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. Confira o calendário

Muita diversão a bordo dos veículos Suzuki

Nada melhor do que reunir a
família toda para um dia diverti-
do em meio à natureza. Esta é a
proposta do rali de regularidade
Suzuki Off-Road e do passeio
4x4 Suzuki Day.

“Gostamos de viajar e o car-
ro é muito gostoso”, comenta a
participante Sara Fernandes,
proprietária de um Suzuki Ji-
mny, que participou do Suzuki
Off-Road em Penha (SC) ao
lado da amiga Paula Acuna. “O
bom da prova é o desafio, a adre-
nalina e aprender cada vez mais”,
explica Paula.

No rali de regularidade, o
objetivo é manter-se dentro do
tempo e velocidade estipulados
pela organização. Não é neces-
sário experiência nem carros
preparados e podem participar
os proprietários dos modelos
4x4 do Grand Vitara, Vitara, Ji-
mny, Samurai e Sidekick.

Este ano, serão realizadas
mais três etapas do Suzuki Off-
road: Fortaleza (CE), Campos
do Jordão (SP) e o encerramen-
to terá chegada na Adventure
Sports Fair, em São Paulo, a
maior feira de esportes de aven-
tura do País.

Confira como é a prova: ht-
tps://youtu.be/d7sXLqQ9eBk

Passeio para todas as ida-
des no Suzuki Day

Conhecer novos lugares e
explorar trilhas 4x4. Esta é a
proposta do Suzuki Day, um di-
vertido passeio off-road para
toda a família e amigos. Além
de um dia muito agradável, to-
dos ainda podem saborear a cu-
linária típica de cada região e
observar lindas paisagens.

No segundo semestre são
três datas em diferentes lo-
cais: a famosa travessia de
Cunha até Paraty (RJ), as be-

lezas litorâneas de João Pes-
soa (PB), e os encantos da Cha-
pada dos Guimarães (MT). Po-
dem participar os veículos 4x4
das l inhas New Vitara ,  S-
Cross, Grand Vitara, Vitara, Ji-
mny, Samurai e Sidekick.

“Além da diversão ao diri-
gir, pudemos aproveitar o belo
visual da região durante todo o
trajeto.  Com certeza é um
evento muito bacana”, comenta
Jaqueline Capela, que partici-
pou do ao lado do marido Dio-
go Cunha, a bordo de um Grand

Vitara.
Assista e conheça: https://

youtu.be/vb_9heL9WGg
As inscrições podem ser fei-

tas no site
www.suzukiveiculos.com.br. Não
há taxa e cada carro faz a doação
de uma cesta básica, além de pro-
dutos específicos pedidos em
cada etapa. Toda a arrecadação é
destinada a entidades assistenci-
ais dos municípios onde os even-
tos são realizados.

O Suzuki Off-Road tem pa-
trocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Au-
toport Vix, Miolo e Made in
Silk.

O Suzuki Day tem patrocínio
de Mobil, Itaú, Axalta, W. Tru-
ffi, Clarion, Pirelli, Autoport
Vix e Made in Silk.

Suzuki Off-road – Rali de
regularidade

4ª etapa - 12 de agosto - For-
taleza (CE); 5ª etapa - 30 de se-
tembro – Campos do Jordão
(SP); 6ª etapa - 28 de outubro –
Adventure Sports Fair (SP).

Suzuki Day – Passeio 4x4
26 e 27 de agosto – Cunha x

Paraty (RJ); 07 e 08 de outubro
– João Pessoa (PB); 11 e 12 de
novembro - Chapada dos Guima-
rães (MT).
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Agosto para todos os gostos
em provas de rua

Três grandes corridas estão marcadas para o mês que vem em São Paulo e no Rio de Janeiro

21ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

Distâncias e desafios varia-
dos, com temas variando entre
ajudar ao próximo e diversão.
Este será o cenário do mês de
agosto, com as três provas
grandes provas programadas
pela Yescom. Corrida e Cami-
nhada Contra o Câncer - Move
for Cancer, em São Paulo, no
dia 13, e Meia Maratona Inter-
nacional do Rio de Janeiro, dia
20, e Corrida da Mulher-Ma-
ravilha, ambas na Cidade Mara-
vilhosa, no dia 27, são as atra-
ções para os corredores de todo
o país.  Ou seja, um agosto para
todos os gostos.

A programação começará
com uma boa causa. A etapa pau-
lista da Corrida e Caminhada

Contra o Câncer, que tem como
mote alertar para os principais
tipos de câncer e detecção pre-
coce da doença, terá largada às
7h, na Assembleia Legislativa,
situada à Avenida Pedro Álvares
Cabral, 201,  local também da
chegada, com percurso bastan-
te tranqüilo de 5k  para a corri-
da e para a caminhada. 

As inscrições estão abertas
e poderão ser feitas até o dia 31
de julho,  ou até que o limite téc-
nico de inscritos  seja atingido,
no site oficial do evento,
www.corridamove4cancer.com.br.
O valor é R$ 80,00 e há outras
opções no site. 

A entrega do kit de partici-
pação, juntamente com a corte-

sia do chip, será realizada no dia
11 de agosto, das 13h às 20h, e
no dia 12 de agosto, das 11h às
19h, na Loja Centauro do Shop-
ping West Plaza - Av. Francisco
Matarazzo, s/n - Bloco A, Piso
2 - Água Branca - São Paulo. Não
haverá entrega de kits no dia da
prova, nem mesmo depois dela,
como consta no regulamento.

Rio de Janeiro
A Cidade Maravilhosa será

palco das duas provas seguintes.
A Meia Maratona Internacional
do Rio de Janeiro chega à mai-
oridade com sua 21ª edição no
dia 20 de agosto, com largada, a
partir das 8h, em São Conrado e
chegada no Aterro do Flamen-
go. Considerada a melhor e mais
bonita meia maratona do país,
ela tem um percurso rápido e
que possibilita a obtenção de
tempos baixos. A prova ratificou
sua importância em 2008, em
sua 12ª edição, quando também
foi válida pelo Mundial de Meia
Maratona. Haverá ainda uma
prova de 5k, com largada e che-
gada no Aterro do Flamengo, a
partir das 7h30.

Com as inscrições já encer-
radas, os participantes precisam
estar atentos à entrega do kit de
participação. A mesma, junta-
mente com a cortesia do chip
descartável, será somente nos
dias 17 e 18 de agosto, das 10h

às 20h, e no dia 19, das 9h às
17h, na Loja Centauro Barra da
Tijuca - Av. das Américas, 900 -
Barra da Tijuca - Rio de Janei-
ro. Não haverá entrega no dia da
prova, nem mesmo depois dela.

Para fechar o mês em gran-
de estilo está programada, para
o dia 27, a Corrida  e Caminha-
da Mulher-Maravilha. Trata-se
de um evento dedicado à mulher,
com duas corridas, caminhada e
uma série de atrações. Depois
da etapa paulista, desta vez será
a vez do Rio de Janeiro sediar o
evento – haverá mais uma etapa
em Brasília, no mês de novem-
bro, já com inscrições abertas.

A largada, a partir das 7h30,
e a chegada serão no Monumento
Nacional aos Mortos da 2ª Guerra
Mundial (Monumento aos Praci-
nhas) - Av. Infante Dom Henrique,
75 - bairro da Glória - Parque do
Flamengo ao lado do M.A.M. -
Museu de Arte Moderna. 

As inscrições também já es-
tão esgotadas e a retirada de kit
de participação, juntamente com o
chip cortesia, será realizada no dia
25 de agosto de 2017, das 10h às
20h, e no dia 26, das 9h às 17h, na
Loja Centauro Barra da Tijuca - Av.
das Américas, 900 - Barra da Tiju-
ca - Rio de Janeiro. Não haverá
entrega de kit de participação no
dia do evento, nem após o término
do mesmo. Mais informações no
site www.yescom.com.br 
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Copa São Paulo 2017: torneio
feminino será no final do mês

A temporada 2017 do vôlei
paulista, Divisão Especial, terá
ínicio no final de julho, mais pre-
cisamente no dias 28 e 29. A Copa
São Paulo Feminina 2017, tradi-
cional torneio regional e que ser-
ve de preparação para o Campeo-
nato Paulista da Divisão Especial,
abrirá o calendário reunindo qua-
tro das principais equipes do esta-
do: E.C. Pinheiros, Barueri, Sesi/
São Paulo e Genter/Vôlei Bauru,
com jogos no ginásio do Pinhei-
ros, na Capital paulista. Bauru de-
fenderá o título conquistado no ano
passado. O torneio masculino de-
verá ser confirmado para a pri-
meira semana de agosto.

O formato será bastante sim-
ples, com dois jogos semifinais
e os vencedores disputando o tí-
tulo. No Grupo A estão Pinhei-
ros e Barueri, enquanto no B es-
tão Sesi-SP e Genter/Vôlei Bau-

ru. As duas partidas acontecerão
no dia 28, sexta, com a rodada
começando às 18h, e os times
ganhadores farão a final no sába-
do, dia 29, a partir das 18h. O sis-
tema foi definido desta forma em
razão do calendário nacional bas-
tante apertado.

A Copa São Paulo deverá mos-
trar um pouco do que promete ser
a temporada 2017 do principal tor-
neio regional de voleibol do país.
São esperados oito equipes em
cada naipe, masculino e feminino, 
com alguns dos melhores atletas
do país divididos pelas equipes.

No ano passado,  o  Bauru
conquistou o título da Copa São
Paulo ao superar o Vôlei Nestlé
por 3 sets a 2, parciais de 14/25,
25/10, 23/25 25/20 15/9, em
2h05min. O confronto foi reali-
zado no ginásio José Liberatti e
contou com a presença de um

Copa São Paulo de Voleibol Feminino 2017

bom público. 
Programação:
Grupo: A - 28/07 – Sexta,

19h30 -  E.C. Pinheiros - E.C.
Pinheiros X Barueri.

Grupo: B - 28/07 – Sexta, 18h
- E.C.Pinheiros - Sesi - Sao Pau-
lo X Genter/Vôlei Bauru.

Grupo: C - 29/07 – Sábado,
18h - E.C.Pinheiros - 1º Lugar do
Grupo A X 1º Lugar do Grupo B.

A Copa São Paulo Feminina
2017 tem organização e promo-
ção da Federação Paulista de
Volleyball. Mais informações no
site www.fpv.com.br

F
ot

o/
D

iv
ul

ga
çã

o


