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Desemprego cai em todas
as regiões, mostra IBGE
Atividade econômica apresenta
crescimento de 0,25% no 2º trimestre
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OAB pede ao STF que obrigue Maia a
analisar pedido de impeachment de Temer
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O técnico da Seleção Brasileira, Tite, está entre os 12
finalistas ao prêmio de melhor
técnico do mundo em lista divulgada na quinta-feira (17)
pela Fifa.
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Previsão do Tempo
Sexta: Chuvoso de
manhã. Aberturas
de sol à tarde e pancadas de chuva que
vão até a noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

Atentado em Barcelona
O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria
do atentado terrorista ocorrido
na quinta-feira, (17) em Barcelona, na Espanha, que causou a

morte de 13 mortos e deixou
mais de 80 feridos, informou a
agência de notícias Amaq, ligada aos extremistas. A informação é da EFE.
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Capital paulista terá
15 terminais de ônibus
concedidos à iniciativa privada
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Itamaraty condena atentado
em Barcelona
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Eunício afirma que salário
mínimo terá pelo menos a
correção da inflação
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, garantiu na quinta-feira (17) que o salário mínimo de 2018 terá, pelo menos, o
aumento de correção da inflação.

Vôlei Nestlé estreia no
Paulista nesta sexta-feira (18),
em Barueri
O Vôlei Nestlé inicia
sua jornada rumo ao sexto
título consecutivo do Campeonato Paulista da Divisão
Especial nesta sexta-feira
(18). A estreia do time de
Osasco no Estadual será
contra o Hinode Barueri, a
partir das 19h30, no ginásio
José Correa, em Barueri
(SP). A primeira oportunidade para a torcida conferir de perto a nova cara da
equipe, que contratou, entre outros nomes, a levantadora Fabíola e a ponteira
Mari Paraíba.
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A oposta Paula Borgo desce o braço

31º C
19º C

IBGE: país tem 26,3 milhões
de trabalhadores subutilizados

“Vamos aplicar a Lei. O
salário mínimo é corrigido
pela inflação dos últimos 12
meses.
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Esporte

Caçula da categoria volta
a correr em Interlagos

Noite

DÓLAR
Foto/ Eder Martins

Comercial
Compra: 3,17
Venda:
3,17
Turismo
Compra: 3,16
Venda:
3,35

EURO
Compra: 3,72
Venda:
3,72

OURO
Compra: 119,13
Venda: 148,69

Em um breve comunicado,
cuja autenticidade não pôde ser
verificada, o EI disse pela rede
de serviços de mensagens Telegram que “uma fonte de segurança afirmou à Amaq que os autores do ataque de Barcelona são
soldados do Estado Islâmico”.
O EI afirmou que a ação terrorista aconteceu “em resposta
aos chamados do grupo para atacar os países da coalizão”, em
referência à aliança internacional liderada pelos Estados Unidos que atua contra jihadistas no
Iraque e na Síria.
Até o momento, foi preso um
suspeito de participar do ataque,
identificado como Driss Oukabir, que em 2012 passou um mês
na penitenciária de Figueras, na
província de Girona, na Espanha,
em regime preventivo. Página 3

retração de 16,3% para
15,8%, técnicos consideram
que há estabilidade.
Os dados fazem parte da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua) relativa a
abril, maio e junho, comparativamente ao trimestre imediatamente anterior. A pesquisa
apresenta como destaques as
regiões Norte, onde a taxa de
desocupação caiu de 14,2%
para 12,5% e Centro-Oeste,
com recuo de 12% para
10,6%.
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Alberto Cesar Otazú no cockpit do Fórmula Vee

Sete semanas após a última prova que disputou, o jovem Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Mega
Kart/Alpie) vai voltar a acelerar um Fórmula Vee, desta vez
na oitava etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, que acontece neste sábado (19) no autódromo de Interlagos, em São Paulo.
“Eu estava ansioso para
voltar a pilotar um Fórmula
Vee e só tenho que agradecer
a oportunidade que a F/Promo Racing está me dando”,
agradece o caçula da categoria, com apenas 16 anos de
idade.
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Bazar Solidário
IRONMAN Brasil
em setembro
O IRONMAN é sinônimo
de garra e superação. Afinal,
seja ele full ou 70.3, exige o
máximo de seus participantes. Pois o esporte também
será sinônimo de solidariedade através do Bazar Solidário IRONMAN Brasil, programado para os dias 1 e 2

de setembro, na Unlimited
Sports. Produtos de todas
as edições do IRONMAN e
IRONMAN 70.3, de 2001
a 2016, estarão à disposição de atletas e fãs. O objetivo é arrecadar fundos e
ajudar a Casa do Pequeno Cidadão.
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Sétima etapa dará
duas vagas na final da
ROK Cup Mundial
na Itália
Foto/ Jackson de Souza

Tite é indicado
ao prêmio de
melhor técnico
do mundo da
Fifa em 2017

Foto/Reprodução/dailymail.co.uk

Mais de 1 milhão de refugiados sul-sudaneses vítimas
do conflito em seu país estão
alojados em Uganda, informou
na quinta-feira (17) em Genebra, Suíça, a Agência da ONU
para Refugiados (Acnur), que
reitera seu pedido de ajuda à
comunidade internacional para
apoiar esse contingente. Em
2016 Uganda registrou uma
chegada diária de 1.800 sulsudaneses, em média, em seu
território.
Em Uganda, mais de 85%
dos refugiados que chegam são
mulheres e crianças (menores
de 18 anos). Os recém-chegados continuam relatando casos
de violência brutal no Sudão do
Sul, onde quais grupos armados queimam casas com civis
dentro, pessoas são mortas na
frente de seus familiares, mulheres e meninas são vítimas de
violência sexual, e meninos
são recrutados à força para o
conflito.
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Estado Islâmico assume
autoria do atentado
em Barcelona

Foto/ João Pires

Refugiados do
Sudão do Sul
em Uganda já
são mais de
1 milhão,
alerta Acnur

O desemprego no Brasil
fechou o segundo trimestre
do ano com retração em 11
das 27 unidades da federação. Segundo dados divulgados na quinta-feira (17), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) a taxa,
que ficou em 13%, representa 13,5 milhões de pessoas
sem ocupação.
Houve quedas em todas
as grandes regiões. A exceção foi o Nordeste onde,
embora tenha havido

Pro-500 na última etapa da Copa SP
A sétima etapa da Copa São
Paulo KGV acontece neste final de
semana no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia, na Grande São
Paulo. A sexta-feira e o sábado de
corridas terão diversas atrações

nas 27 baterias que serão disputadas. Além da abertura do Torneio KGV, haverá também a disputa da Copa Rotax e o Rok Cup
Festival, que dará duas vagas para
a final mundial.
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Capital paulista terá 15 terminais de
ônibus concedidos à iniciativa privada
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P )
Vereadores eleitos - ou com apoios - por suas igrejas
[evangélicas] foram destaque no evento de abertura da 13ª Expo
Cristã, ontem em São Paulo, em especial porque a representação
só aumenta a cada eleição.
PR E F E I T U RA ( S P)
Doria (PSDB) aproveitou o palco da Expo Cristã em São Paulo, dizendo-se um homem de fé. Suas pré-candidaturas [ou governo SP ou Presidência] foi dividida irmãmente com o padrinho
político, o governador Alckmin.
A S S E M B LE IA ( S P)
Presença de alguns deputados evangélicos também foi marcante, ontem em São Paulo, na Expo Cristã que praticamente renasceu das cinzas. Em 2018 a tendência é que aumente ainda mais
a bancada evangélica eleita.
GOVERNO (SP)
Pra Alckmin (PSDB), foi ‘maior a entrega que o pedido’ o
fato de ter dividido o palco da Expo Cristã com o apadrinhado
político, o prefeito Doria (PSDB). Embora católico, ele aceita
os 500 anos [Protestantismo Luterano].
CONGRESSO
Deputados federais que estiveram na Expo Cristã em São Paulo fecharam o círculo de como as igrejas estão empenhadas em
reelegê-los, além de eleger novos candidatos ou voltar a eleger
quem hoje não tem mandato.
PR E S I D Ê N C I A
O não comparecimento, na última hora da manhã de ontem,
de Temer na Expo Cristã em São Paulo, jogou as negociações pra
eleição de 2018 no colo da dupla tucana Alckmin-Doria (PSDB).
Pro PMDB pegou meio mal.
PA R T I D O S
Dependendo de como vai rolar a ‘reforma’ política que vai
pautar as eleições em 2018, a igreja católica pode perder ainda
mais o poder que já teve [elegeu muitos padres aos parlamentos
no Século passado]. Acontece ...
POLÍTICOS
... que as igrejas evangélicas - ainda que algumas estejam em
declínio do que já foram - vão eleger ainda mais representantes
por vários das atuais 35 legendas. Em tempo: por enquanto os
muçulmanos não invadiram.
H I ST Ó R IAS
Agora que a Expo Cristã (São Paulo) reviveu, a empresária
Adriana Barros precisa orar - e agir - muito pra que os que não
leram Salomão [tudo é vaidade] não coloquem o poder secular
acima do espiritual antes de 2018.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de
política desde 1992. Ela foi se tornando referência da liberdade possível. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas
de Política (SP).
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O Governo do Estado lançou, na quinta-feira (17), o edital de licitação para a concessão
de 15 terminais de ônibus integrados a estações das linhas 1Azul e 3-Vermelha, do Metrô, à
iniciativa privada, por um período de 40 anos. O texto será publicado nesta sexta-feira (18)
no Diário Oficial.
Durante o anúncio no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin ressaltou os principais objetivos do
projeto. “As estações são importantíssimas, com grande circulação de usuários. Com isso, é
possível ampliar e melhorar a
qualidade dos serviços, trazer
novas oportunidades de receita
para o Metrô, gerar emprego e
aproveitar essas boas áreas”,
destacou Alckmin.
A iniciativa pretende gerar
uma receita anual estimada em
R$ 27,9 milhões para a Companhia do Metropolitano. A economia virá da redução de custeio de mais de R$ 24 milhões
atrelada à administração, manutenção, operação e vigilância
dos espaços, além de aumento
de receitas não tarifárias, que
hoje representam 10% dos lucros do Metrô.

Propostas
Os terminais incluídos no
edital são Parada Inglesa, Santana, Armênia e Ana Rosa, da linha
1-Azul; e Artur Alvim, Patriarca
norte, Vila Matilde norte, Penha
norte, Carrão norte, Carrão sul,
Tatuapé norte, Tatuapé sul, Brás,
Barra Funda sul e Barra Funda
turístico, da linha 3-Vermelha.
As propostas serão abertas
em 17 de setembro. O vencedor
será aquele que realizar a melhor
oferta financeira. A previsão é
que os contratos sejam assinados em dezembro.
O lançamento da concorrência pública é uma das fases finais do processo de concessão,
que começou em 2016 e contou
com consultas e audiências públicas para subsidiar a formatação do melhor modelo de parceria.
Receitas
Somente com a exploração
comercial dos espaços internos
dos terminais e o aproveitamento do espaço aéreo de sete deles (Santana, Ana Rosa, Patriarca norte, Vila Matilde norte,
Carrão norte, Tatuapé norte e
Tatuapé sul), haverá incremento
de receitas acessórias estimadas

em torno de R$ 3,7 milhões por
ano.
As estações poderão ter uso
misto, com apartamentos residenciais locáveis nos andares
mais altos, salas comerciais nos
médios, lojas e espaços de convivência e alimentação nos inferiores. Nos sete terminais edificáveis, o projeto permite uma
área mínima de construção de
aproximadamente 85 mil metros
quadrados, e prevê investimento mínimo de R$ 270 milhões.
Caberá ao futuro concessionário identificar o potencial
mercadológico de cada empreendimento, de acordo com as
características de cada região e
terminal. Nos oito demais terminais poderão ser usados somente os espaços da superfície.
Com uma área total de 115
mil metros quadrados, juntos, os
15 terminais em concessão e
pontos de ônibus adjacentes recebem uma média de 900 mil
passageiros por dia útil, que utilizam 259 linhas de ônibus.
Experiência
O Estado de São Paulo realiza concessões à iniciativa privada desde 1998, em áreas como
rodovias, transporte metropoli-

tano, saneamento, saúde e habitação. No acumulado, já são
mais de R$ 130 bilhões em investimentos realizados no Estado, em serviços e infraestrutura
pública, pelos parceiros privados.
No último dia 8, o Governo
de São Paulo assinou termo de
cooperação técnica com outros
estados e municípios para orientá-los em seus programas de
concessão. São Paulo também
foi pioneiro na modalidade PPP,
com a parceria para operação da
linha 4-Amarela.
O próprio Metrô já realizou
outras concessões plenamente
em operação, a exemplo dos terminais rodoviários do Tietê, do
Jabaquara e da Barra Funda (este,
em regime de comodato), além
do terminal urbano de Itaquera.
Recentemente, no dia 10 de
agosto, a empresa assinou o
contrato de concessão por dez
anos dos espaços publicitários
das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3Vermelha, envolvendo 52 estações. A vencedora foi a francesa
JCDecaux, que pagará R$ 375
milhões de remuneração ao
Metrô e aplicará mais R$ 20
milhões em investimentos na
vigência do contrato.

Alckmin participa de evento da
Ass. Brasileira de Planos de Saúde
O governador Geraldo Alckmin participou na quartafeira (16) do evento de inauguração do auditório “Edson
de Godoy Bueno” da Associação Brasileira de Planos de
Saúde (Abrange/Sinamge) que
homenageia
o

empresário fundador da empresa Amil, operadora de planos de saúde.
“Edson de Godoy Bueno
foi um dos maiores empreendedores brasileiros. Um menino de Guarantã, um estudante da Universidade Federal do

Rio de Janeiro, médico de
Duque de Caxias e foi um marco na saúde suplementar brasileira. A Saúde suplementar
hoje é a sexta maior empregadora do Brasil. Então, toda
nossa homenagem ao amigo,
ao médico, ao empreendedor”,

afirmou o governador.
A Abramge (Associação
Brasileira de Medicina de Grupo) é uma entidade semfins lucrativos, que representa cerca
de 245 operadoras de planos
de saúde associadas, localizada na cidade de São Paulo.

Portal do Detran: consulta de pontos
da CNH entre mais de 20 serviços
Levou multa e está preocupado com a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação? A
consulta de pontos da CNH é um
entre os mais de 20 serviços oferecidos pelo portal do
Detran.SP. Para fazer a consulta
é preciso se cadastrar no momento em que for acessar o campo “Consulta de Pontos da
CNH” e fazer o registro da senha de acesso.
É importante estar atualizado para não exceder a quantidade de pontos que pode levar à
suspensão ou bloqueio da licença de dirigir. O limite é de 20
pontos, que não podem ser excedidos no período de 12 meses. Caso o limite seja ultrapassado, o motorista recebe uma
notificação.
É possível recorrer da decisão, mas se o pedido for indeferido, o condutor fica impedido

de dirigir pelo período de um
ano, sendo obrigado a entregar a
CNH e fazer um curso de reciclagem
oferecido
pelo
Detran.SP e Centros de Formação de Condutores.
Se for surpreendido dirigindo no período de suspensão da
CNH, o motorista pode receber
outras penalidades, entre as quais
suspensão por mais dois anos do
direito de dirigir e ser enquadrado por crime de trânsito, com
pena de até um ano de detenção.
Pode inclusive ter a licença de
dirigir cassada.
Acesse o Portal do
Detran.SP
No portal também é possível
indicar o motorista que estiver
na condução de seu veículo,
quando a multa foi aplicada, se
não for o proprietário do veículo. Nesse caso, a pontuação é

atribuída ao condutor. A indicação, entretanto, deve ser feita
pelo proprietário no campo “Indicação do Condutor”. Basta seguir as orientações que constam
no site.
Pelo Portal do Detran.SP é
possível ainda fazer pesquisas
sobre débitos e restrições a veículos, apresentar recursos,
agendar serviços para a tirar primeira habilitação, para renovar
a CNH, mudar de categoria, entre outros serviços.
Entre outros serviços disponíveis no portal estão: fazer simulados de provas teóricas para
habilitação e mudar o endereço
residencial do proprietário do
veículo, sempre com a possibilidade de acompanhar o andamento das solicitações.
Além dos serviços que podem ser feitos online, no site
também há informações úteis

sobre como se prevenir de multas de trânsito, recorrer de multas, regularizar a CNH, entre
outras.
Aplicativos
Acesse o Portal do Detran.SP
e descubra todas as muitas possibilidades em termos de serviços e facilidades. Na loja
virtual, é possível baixar os seguintes aplicativos para
smartphones: Aplicativo
Detran.SP, que permite consultar pontos da CNH e multas, utilizando a mesma senha
registrada no portal; Simulado
de Prova, para quem for fazer
o exame da primeira habilitação, e Bem-Te-Vi, dirigido à
educação de trânsito para crianças de 6 a 10 anos, com direito a jogos e carteira de habilitação mirim, entre outras
atividades.

Funcionários das
Ações sociais e
Prefeituras
Regionais
geração de empregos
recebem novos uniformes
são exaltadas na
Expo Cristã
O governador Geraldo Alckmin participou na quinta-feira
(17) do Café da Manhã com Pastores. O evento marcou o início
da da Expo São Paulo Cristã
2017, feira de negócios ligada à
cultura Gospel, realizada na
Zona Norte de São Paulo até sábado, dia 19 de agosto.
O café da manhã reuniu importantes bispos cristãos brasileiros. Alckmin lembrou da formação do Instituto Bíblico de
Teologia (Ibad), quando era prefeito de Pindamonhangaba.
“Era um Instituto bíblico, de
teologia, com renome internacional. Vinham pessoas da Colômbia, da Argentina, de toda América Latina para estudar lá no
Ibad, o pastor Javes estudou, se
formou lá no Ibad e nos conhecemos lá na década de 70 lá no
Ibad, então fico muito feliz de
sempre estar revendo o nosso
Javes Alencar”, disse Alckmin,
que também falou sobre o papel
das igrejas evangélicas e da importância da feira.

“As igrejas evangélicas têm
um trabalho importante na área
social. Elas dão a mão aos que
mais precisam, os desvalidos,
falando ao coração das pessoas,
ajudando dependentes químicos,
ajudando aquele que está em dificuldade”, disse o governador,
que ainda enalteceu os negócios gerados com a cultura gospel.
“A feira também gera muito
emprego, porque a indústria toda
é mobilizada. As editoras, as livrarias, as gravadoras, a indústria
de equipamentos de software…
Você tem uma cadeia envolvida,
das mais dinâmicas também do
ponto de vista econômico, gerando postos de trabalho que é
tudo que o Brasil precisa”, comentou Alckmin.
De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas
e Profissionais Evangélicos, o
mercado consumidor gospel
cresce 14% ao ano e só no segmento da música o faturamento
corresponde a 10% dos R$ 20
bilhões que o setor fatura no país.

Os primeiros kits contendo
os novos uniformes que serão
usados pelos funcionários das
praças de atendimento das 32
Prefeituras Regionais começaram a ser entregues na última terça-feira (15), na Prefeitura Regional Mooca.
Sem contrapartidas para o
município, a ação, que foi coordenada pela São Paulo Negócios, distribuirá mais de 250 kits
com um total de 3.500 peças viabilizadas por meio de uma parceria com o Sinditêxtil SP, que
reuniu diferentes empresas do
setor para a doação dos materiais e a confecção dos uniformes.
“É um grande gesto em poder contar com essas parcerias
sem nenhum tipo de contrapartida no ponto de vista financeiro. Quero agradecer aos prefeitos regionais e fico muito feliz
de ver que estamos gerando frutos aos funcionários que irão receber esses uniformes e irão
atender melhor a população,
pois a praça de atendimento é o
primeiro contato com os munícipes”, disse o vice-prefeito e
secretário das Prefeitura Regionais, Bruno Covas.
Nas cores azul marinho e

azul claro, os kits masculinos
contam com três calças, quatro
camisas, uma jaqueta e um suéter. Os femininos, com três calças, duas camisas manga longa,
duas de manga curta, duas saias,
um casaco e um suéter. A Prefeitura optou por um tecido
mais leve e moderno, levando
também em consideração as
condições climáticas da cidade.
O Prefeito Regional da
Mooca, Paulo Sérgio Criscuolo, enalteceu a Prefeitura de São
Paulo e a modernização da administração municipal. “Essa
ação mostra que a nova gestão
está preocupada com a municipalidade e preocupada em prestar um excelente serviço a todos
que visitam as prefeituras regionais, disse.
O subgerente da Praça de
Atendimento da Prefeitura Regional Mooca, João Roberto
Viana, aprovou o novo uniforme: “Agora nós temos calça,
agasalho e até jaqueta. O uniforme melhora a comunicação
interna e externa com toda a
população. Além disso, melhora também a nossa autoestima,
nos enxergarão com outros
olhos”, ressaltou.
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Desemprego cai em todas
as regiões, mostra IBGE
trimestre imediatamente anterior. A pesquisa apresenta
como destaques as regiões
Norte, onde a taxa de desocupação caiu de 14,2% para
12,5% e Centro-Oeste, com
recuo de 12% para 10,6%.
Os dados indicam que o desemprego no Sudeste passou de
14,2% para 13,6%, e no Sul, de
9,3% para 8,4%.
Em Pernambuco, a taxa passou de 17,1% para 18,8% e em
Alagoas subiu de 17,5% para
17,8%. Já as menores taxas
ocorreram em Santa Catarina
(7,5%), Rio Grande do Sul
(8,4%) e Mato Grosso (8,6%).
Para o total do país, o desemprego caiu de 13,7% para 13%.
Segundo o coordenador de

Trabalho e Rendimento do IBGE,
Cimar Azeredo, “nos estados
onde houve aumento da desocupação não foram geradas vagas
suficientes para dar conta do
crescimento da procura pelo
emprego”.
População ocupada
Os dados indicam que a população ocupada no segundo trimestre deste ano, de 90,2 milhões de pessoas, era integrada
por 68% de empregados (incluindo empregados domésticos),
4,6% de empregadores, 24,9%
de pessoas que trabalham por
conta própria e 2,4% de trabalhadores familiares auxiliares.
Nas regiões Norte (31,8%)
e Nordeste (29,8%), o percen-

tual de trabalhadores por conta
própria era superior ao verificado nas demais regiões.
No segundo trimestre de
2017, 75,8% dos empregados
do setor privado tinham carteira
de trabalho assinada. As regiões
Nordeste (60,8%) e Norte
(59%) apresentaram as menores estimativas desse indicador.
Entre os trabalhadores domésticos, a pesquisa mostrou que
30,6% deles tinham carteira de
trabalho assinada.
Já a taxa de rendimento médio real de todos os trabalhos
fechou o segundo trimestre em
R$ 2.104, enquanto a massa de
rendimento médio real ficou
estável em R$ 185,1 bilhões.
(Agencia Brasil)

Déficit previdenciário dos
estados cresceu 10% em 2016
O déficit previdenciário dos
estados cresceu 10% no ano
passado, de acordo com o Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, divulgado na quintafeira (17) pelo Tesouro Nacional.
O documento mostra que o resultado negativo passou de R$
76,672 bilhões em 2015 para R$
84,463 bilhões no ano passado.
“Tal crescimento é indício do
problema da insustentabilidade
dos regimes de previdência es-

taduais, tendo em vista o consumo cada vez maior de recursos
financeiros, que poderiam ser
direcionados para atender e ampliar os serviços básicos exigidos pela sociedade”, diz o Tesouro no relatório.
O documento também aponta uma diferença de R$ 29,5 bilhões entre o cálculo do déficit
feito pelos próprios estados e o
valor apurado pelo Tesouro Nacional. Segundo o relatório, os

governos regionais informaram
um déficit previdenciário de quase R$ 55 bilhões, enquanto nos
cálculos do Tesouro chegou a R$
84,463 bilhões.
Segundo o boletim, os cálculos do Tesouro são feitos
com “ajustes necessários para
apurar o custo real dos inativos e pensionistas para o Tesouro do estado”.
De acordo com o documento do Tesouro, os números do

estado de São Paulo respondem
pela maior parte dessa discrepância (R$ 17 bilhões). “Isso é
fruto da forma como esse estado apresenta o repasse de recursos para a cobertura do déficit
previdenciário, tratando-o como
um tipo de contribuição patronal suplementar para o RPPS
[Regime Próprio de Previdência
Social], o que acaba melhorando seu resultado”, diz o Tesouro. (Agencia Brasil)

IBGE: país tem 26,3 milhões de
trabalhadores subutilizados
Dados divulgados na quintafeira (17) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) indicam que a taxa composta de subutilização da força
de trabalho caiu de 24,1% para
23,8%, do primeiro para o segundo trimestre do ano. O país
ainda tinha, em junho, 26,3 milhões de trabalhadores subutilizados. No trimestre encerrado
em março o contingente era de
26,5 milhões de pessoas.
Os dados fazem parte da Pes-

quisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) relativa ao segundo
trimestre do ano. A taxa de subutilização engloba os desocupados, aqueles que trabalharam
menos horas do que gostariam e
os trabalhadores em potencial.
Na avaliação do coordenador
de Trabalho e Rendimento do
IBGE, Cimar Azeredo, ao reduzir
em apenas 200 mil trabalhadores,
entre o primeiro e o segundo trimestres do ano, a taxa de desocu-

pação fechou “indicando estabilidade” entre os dois períodos, uma
vez que a retração foi de apenas
0,3 ponto percentual.
Segundo a Pnad, a maior taxa
de subutilização no fechamento
do segundo trimestre do ano foi
verificada na Região Nordeste,
onde a taxa de subutilização era
de 34,9%. Já a menor foi registrada na Região Sul (14,7 %) .
Por estado, o Piauí (38,6 %), a
Bahia (37,9 %) e o Maranhão
(37,7 %) foram as unidades da

federação que apresentam as
maiores taxas compostas de subutilização da força de trabalho.
Já as menores taxas foram
observadas em Santa Catarina
(10,7 %) , Mato Grosso (13,5
%) e Paraná (15,9 %).
As taxas de desocupação dos
grupos de pessoas que apresentaram patamar superior ao estimado
para a taxa média total foram a dos
trabalhadores com idade entre 14
a 17 anos (43 %) e de 18 a 24 anos
(27,3 %). (Agencia Brasil)

Batata lidera as quedas de preços entre
os produtos de hortifruti em julho
A batata registrou as maiores
quedas de preço em julho em
relação a junho deste ano. O preço do quilo variou entre R$ 0,69,
na Grande Belo Horizonte, a R$
1,68, em Fortaleza, o que significou uma queda de até 41,83%
- verificada em Brasília - de
acordo com o 8º Boletim do
Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), divulgado
na quinta-feira (17) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Na outra ponta, o tomate liderou as altas de preço, chegando a uma variação de até
69,79%, na Grande Vitória. Os
preços do quilo, em julho variaram entre R$ 1,59, em Fortaleza e R$ 3,29, em Brasília.
Com um preço de R$ 1,63, Recife foi o único local onde
houve uma queda de 20,41% no
custo do tomate.
Os dados são do 8º Boletim
Prohort de comercialização de
hortigranjeiros, divulgado na
quinta-feira (17) pela Conab. O
levantamento é feito mensalmente, por meio do Prohort,
com base nas informações en-

viadas pelos principais mercados
atacadistas do país. Em julho, a
análise considerou entrepostos
localizados nos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Espírito
Santo, Paraná, Goiás, Distrito
Federal, Pernambuco e Ceará.
“A batata é o grande destaque,
com queda de 4,53% a 41,83%,
por conta da safra de Minas Gerais, São Paulo e entorno de Brasília, em Cristalina (GO). A oferta aumentou em praticamente
todas as Ceasas”, diz o gerente
de Modernização do Mercado
Hortigranjeiro da Companhia,
Erick de Brito Farias.
Em relação ao tomate, Farias explica que a alta não se deve
à falta de produção no país. O
clima favorável possibilitou que
o produtor estocasse o produto
ou atrasasse a colheita esperando melhores condições de mercado, o que fez com que a oferta
diminuísse e o preço aumentasse. “Como os preços reagiram
em julho, em agosto já verificamos que os custos estão caindo,
porque o produtor está escoando essa produção. Podemos verificar a disponibilidade de tomates verdes no varejo, porque

o produtor está aproveitando a
alta de preços”, analisa.
Frutas
Entre as frutas, a laranja foi
a única que apresentou queda e
todos os Ceasas analisados. Os
preços variaram de R$ 1,02 na
Grande Belo Horizonte, a R$
1,56, em Fortaleza. As quedas
foram de 1,82%, verificada em
Recife, a 20,18%, em Brasília.
Outro destaque foi a banana, com
quedas de 3% a 20,60%. Apenas
o Ceasa da Grande São Paulo
apresentou alta no produto, de
3,99%. Os preços do quilo da
banana variaram de R$ 1,20, na
Grande Curitiba, a R$ 2,52, em
Brasília.
As maiores altas foram nos
preços da melancia que aumentaram até 33,11%, na Grande
Belo Horizonte. O preço do quilo ficou entre R$ 0,96, em Belo
Horizonte até R$ 1,55, em Brasília. “O que ocorre com a melancia é a entressafra, alguns produtos têm troca do primeiro para
o segundo semestre, principalmente pelas condições de clima
de solo, e por conta disso, nesse momento, só Uruana (GO)

está oferecendo melancia para
as principais centrais de abastecimento. Nos próximos meses,
a colheita do Tocantins deve se
intensificar”, diz Farias.
Segundo o gerente, a produção de hortifruticultura está normal para o segundo semestre.
As principais frutas e hortaliças têm preços em queda ou
estáveis. “Alguns produtos
que estão com preço muito
baixo, não vêm favoráveis para
o produtor”, diz o gerente,
“Mas o mercado vai se ajustando, tanto na oferta quanto na
demanda para encontrar um nível bom para os dois lados.”
Em relação à exportação, de
acordo com o boletim, as frutas
vêm recuperando o mercado externo. As exportações que tiveram queda em 2016, vêm se recuperando tanto em quantidade
quanto em preços. Em 2016,
houve uma queda de 6,63% na
quantidade exportada e de
4,51% nos valores, em relação
a 2015. Em 2017, já foi registrado um aumento de 7,96% na
quantidade exportada e os preços estão 9,66% maiores.
(Agencia Brasil)

Caixa destina R$ 1 bilhão para
impulsionar varejo no pais
A Caixa Econômica Federal
e a Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
assinaram na quinta-feira (17)
acordo de cooperação para
impulsionar o segmento varejista do país. O banco vai destinar R$ 1 bilhão em recursos

para o setor, além de disponibilizar condições diferenciadas para os associados do sistema CNDL. Denominado de
Avança Varejo, o programa
terá linhas de capital de giro,
crédito rotativo, de investimento e financiamento.

O acordo vai atender a cerca de 450 mil lojistas associados à CNDL, com mais de 1
milhão de estabelecimentos
comerciais de pequeno, médio
e grande porte em todo o Brasil. Por meio do convênio firmado, o empreendedor vai

dispor de linhas diversificadas
para o financiamento de ônibus, caminhões, máquinas e
equipamentos novos, aquisição
de softwares e serviços correlatos no mercado interno, além
de investimento em inovações.
(Agencia Brasil)

fale conosco através do e-mail: jornalodiasp@terra.com.br

Estado Islâmico assume autoria
do atentado em Barcelona
O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do
atentado terrorista ocorrido na quinta-feira, (17) em Barcelona,
na Espanha, que causou a morte de 13 mortos e deixou mais de
80 feridos, informou a agência de notícias Amaq, ligada aos extremistas. A informação é da EFE.
Em um breve comunicado, cuja autenticidade não pôde ser
verificada, o EI disse pela rede de serviços de mensagens Telegram que “uma fonte de segurança afirmou à Amaq que os autores do ataque de Barcelona são soldados do Estado Islâmico”.
O EI afirmou que a ação terrorista aconteceu “em resposta
aos chamados do grupo para atacar os países da coalizão”, em
referência à aliança internacional liderada pelos Estados Unidos
que atua contra jihadistas no Iraque e na Síria.
Até o momento, foi preso um suspeito de participar do ataque, identificado como Driss Oukabir, que em 2012 passou um
mês na penitenciária de Figueras, na província de Girona, na Espanha, em regime preventivo. Ele tinha sido acusado de abuso
sexual, disseram à Agência Efe fontes da investigação.
Oukabir, de origem norte-africana, tinha residência permanente na Espanha, o que significa que vivia há pelo menos cinco
anos no país, segundo fontes da polícia. (Agência Brasil)

Refugiados do Sudão do Sul
em Uganda já são mais de
1 milhão, alerta Acnur
Mais de 1 milhão de refugiados sul-sudaneses vítimas do conflito em seu país estão alojados em Uganda, informou na quinta-feira (17) em Genebra, Suíça, a Agência da ONU para Refugiados (Acnur), que reitera seu pedido de ajuda à comunidade internacional para apoiar esse contingente. Em 2016 Uganda registrou uma chegada diária de 1.800 sul-sudaneses, em média,
em seu território.
Em Uganda, mais de 85% dos refugiados que chegam são
mulheres e crianças (menores de 18 anos). Os recém-chegados
continuam relatando casos de violência brutal no Sudão do Sul,
onde quais grupos armados queimam casas com civis dentro,
pessoas são mortas na frente de seus familiares, mulheres e meninas são vítimas de violência sexual, e meninos são recrutados à
força para o conflito.
Além dos refugiados em Uganda, outro milhão de sul-sudaneses está abrigado em outros países vizinhos, como Sudão, Etiópia, Quênia, República Democrática do Congo e República Centro-Africana.
Com a contínua chegada de milhares de refugiados, a ajuda
que está sendo oferecida está muito abaixo do necessário, diz a
Acnur. Este ano, são necessários US$ 674 milhões para a resposta aos refugiados sul-sudaneses em Uganda. Entretanto, até
agora somente 21% do total foi recebido. Nas outras regiões, o
cenário está ligeiramente melhor – dos US$ 883,5 milhões necessários para a crise do Sudão do Sul, cerca US$ 250 milhões
foram recebidos.
A ausência de recursos em Uganda está impactando significativamente a capacidade de oferecer assistência vital e serviços
básicos essenciais aos refugiados. Em junho, o Programa Alimentar Mundial foi forçado a fazer cortes nas rações alimentares de refugiados.
Ao longo dos assentamentos no norte de Uganda, clínicas de
saúde estão sendo forçadas a prover apenas atendimento médico
vital com recursos humanos reduzidos: médicos, enfermeiros e
remédios estão em falta.
A educação também está sendo impactada. As salas de aula
frequentemente possuem mais de 200 alunos, e algumas aulas
são ministradas ao ar livre. O difícil acesso à escola tem gerado
alto índice de abandono de crianças refugiadas, já que as opções
mais próximas continuam sendo distantes demais.
Desde dezembro de 2013, com a deterioração da crise no
Sudão do Sul, mais de 2 milhões de sul-sudaneses foram obrigados a se deslocar para países vizinhos, enquanto as estimativas
são de que outros dois milhões permaneçam deslocados
internamente.(Agencia Brasil)

Tite é indicado ao prêmio de
melhor técnico do mundo
da Fifa em 2017
Foto/Divulgação/CBF

O desemprego no Brasil fechou o segundo trimestre do ano
com retração em 11 das 27 unidades da federação. Segundo dados divulgados na quinta-feira
(17), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) a taxa, que ficou em 13%, representa 13,5 milhões de pessoas sem ocupação.
Houve quedas em todas as
grandes regiões. A exceção foi
o Nordeste onde, embora tenha
havido retração de 16,3% para
15,8%, técnicos consideram que
há estabilidade.
Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua) relativa a abril, maio
e junho, comparativamente ao

Tite está entre os 12 finalistas ao prêmio de melhor técnico
do mundo
O técnico da Seleção Brasileira, Tite, está entre os 12 finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo em lista divulgada na quinta-feira (17) pela Fifa.
Tite disputará o prêmio The Best de melhor técnico, como a
Fifa passou a chamar a disputa desde o ano passado, com nomes como o de Zinedine Zidane (Real Madrid), Luis Enrique
(ex-Barcelona), Diego Simeone (Atlético de Madrid) e José
Mourinho (Manchester United).
Completam a lista de finalistas Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Bayern de Munique), Antonio Conte
(Chelsea), Leonardo Jardim (Monaco), Joaquim Löw (Alemanha) e Mauricio Pochettino (Tottenham).
A votação começará na próxima segunda-feira e será encerrada em 7 de setembro. Os nomes dos três mais bem votados
serão divulgados no mesmo mês. A cerimônia de entrega dos
prêmios está marcada para Londres no dia 23 de outubro (Agencia Brasil)
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Congresso recebe projeto
com nova meta fiscal
OAB pede ao STF
que obrigue Maia a
analisar pedido de
impeachment de Temer
O presidente nacional da
Ordem dos Advogados do Brasil (OA B) , Claudio Lamachia,
entrou no Supremo Tribunal
Federal (STF) com um mandado de segurança, com pedido
de liminar, para tentar obrigar
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a analisar
o pedido de impeachment feito pela entidade contra o presidente Michel Temer.
No dia 25 de maio, a OAB
protocolou na Câmara um pedido de impeachment contra
Temer tendo como base as gravações entre ele e o empresário Joesley Batista, um dos
donos da empresa JBS.
Até o momento, entretanto,
“não houve qualquer sinal do
Ilustre Presidente da Câmara
dos Deputados em sequer analisar tal pedido”, escreveu Lamachia, seja para aceitar ou
para rejeitar a denúncia apresentada pela OAB contra o presidente.
Lamachia argumenta que a
demora de Maia em processar
o pedido representa “ato ilegal
e omissivo”, ainda que a Constituição garanta ao presidente
da Câmara a prerrogativa de fazer uma análise prévia sobre a
aceitação ou não de pedidos de
impeachment contra o presidente da República e não estipule prazo para isso.
“Certamente é competente
o Presidente da Câmara dos
Deputados para efetuar o juízo
prévio de admissibilidade, con-

tudo não o é competente para,
ignorando seu dever legal, não
dar efetivamente uma decisão”,
escreveu o presidente da OAB.
Ele argumenta que Maia
pratica um desvio de finalidade de sua prerrogativa, com o
objetivo de “blindar” Temer,
pois ao não proferir um posicionamento formal, ele impede seus pares de apresentarem
recursos contra sua decisão,
seja ela para aceitar ou rejeitar
o impeachment.
Crime de responsabilidade
O pedido de impeachment
contra Temer foi aprovado em
maio pelo Conselho Pleno da
OAB. No documento entregue
na Câmara, a entidade argumenta que o presidente cometeu crime de responsabilidade
e faltou com o decoro ao receber Joesley Batista no Palácio do Jaburu, em visita não
divulgada e quando o empresário já era investigado na Operação Lava Jato.
A OAB argumenta ainda
que, ao se defender, o presidente não negou o conteúdo da
conversa gravada por Joesley e
posteriormente tornada pública. No áudio, o empresário supostamente relata tentativas de
embaraçar as investigações da
Lava Jato. Segundo a entidade,
Temer deveria ter comunicado
o teor da conversa às autoridades competentes. (Agencia
Brasil)

Portaria libera
R$ 24,3 milhões para
ações de defesa civil
em Maceió
Após cancelar a agenda prevista para a quinta-feira (17)
com pastores, em São Paulo, o
presidente Michel Temer retornou a Brasília e participou
da assinatura de portaria que libera R$ 24,3 milhões para
ações de defesa civil em Maceió. O documento foi assinado na Base Aérea de Brasília
com a presença do prefeito de
Maceió, Rui Palmeira, do ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e do secretário
Nacional de Proteção e Defesa Civil, Newlton Ramlow.

Os recursos serão usados
em obras de construção de barreiras para conter encostas. Em
maio, Maceió sofreu com fortes chuvas que provocaram
mortes em decorrência de soterramentos, deixaram pessoas desabrigadas e causaram estragos na cidade. Na ocasião, a
prefeitura decretou situação de
emergência e estado de calamidade pública na capital alagoana. No final do mesmo mês,
Temer visitou Maceió e se
comprometeu com ajuda federal. (Agencia Brasil)

Vendas do varejo
crescem 2,9% em
São Paulo
As lojas do comércio varejista da cidade de São Paulo registraram crescimento médio de
2,9% nas vendas efetuadas no
primeira quinzena de agosto em
comparação com o mesmo período de 2016. Os negócios pagos à vista aumentaram 2,4% e
as compras parceladas, 3,4%,
segundo o Balanço de Vendas da
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP).
Essa foi a quinta alta seguida
e “os números são animadores”,
classificou em nota o presidente
da ACSP, Alencar Burti, que também é presidente da Federação
das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (Facesp).
Para ele, o período de recessão já ficou para trás, apesar de
a recuperação ainda ser lenta.
“Não é um desempenho que re-

cupera a perda média de 9,5% no
mesmo período de 2016, mas
são números extremamente favoráveis”, explicou.
Dia dos Pais
Na comparação com a primeira quinzena de julho, no entanto, o movimento teve leve
recuo médio de 0,08%, resultado que reflete retração de 4%
nas vendas a prazo. Já as negociações à vista aumentaram 2,5%,
impulsionadas pelas compras de
presentes para o Dia dos Pais.
Com o fim do saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS),
cujo último lote termina neste
mês, Burti considera que “o mercado vai ficar mais dependente
dos cortes nos juros” da taxa
Selic. (Agencia Brasil)

O Congresso Nacional recebeu na quinta-feira (17) a
mensagem presidencial com o
projeto de lei que altera as
metas fiscais para 2017 e
2018. O projeto modifica a
Lei Orçamentária de 2017 e a
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018.

As novas metas fiscais passaram de R$ 139 bilhões de déficit em 2017 e 129 bilhões de
déficit em 2018, para R$ 159
bilhões em cada ano. O anúncio
dos números e dos cortes que o
governo fará para conseguir
cumprir essa previsão foi feito
na última terça-feira (15) pela

equipe econômica.
O Congresso não tem prazo para aprovar o projeto, mas
é esperado que isso ocorra até
o fim deste mês, quando está
prevista a chegada do projeto
da Lei Orçamentária Anual de
2018, já considerando a modificação da meta.

A mensagem presidencial
recebida nesta quinta-feira
será encaminhada para começar a tramitação pela Comissão
Mista de Orçamento e, depois,
será votada no plenário do Congresso Nacional em sessão
conjunta da Câmara e do Senado. (Agencia Brasil)

Decisão do STF sobre impeachment de
Temer sai até próxima semana, diz Moraes
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre
de Moraes disse na quinta-feira (17) que decidirá até o início da semana que vem sobre
os mandados de segurança que
querem obrigar o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, a dar
um parecer sobre os pedidos
de impeachment contra o presidente Michel Temer que es-

tão no Congresso Nacional.
Moraes foi escolhido relator
do mandado protocolado nesta
quinta-feira pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com
pedido de liminar, no qual pede
que o STF ordene a apreciação
de um pedido de impeachment
contra Temer feito pela entidade em maio. O pedido foi encaminhado à Câmara, mas não foi

apreciado pela Casa.
O ministro recebeu o processo por prevenção, por ser
relator de um outro mandado
de segurança, impetrado pela
Rede, cujos deputados também
pediram o impeachment do
presidente.
O partido de oposição quer
que o Supremo obrigue o presidente da Câmara a se posicionar

a respeito de todos os 25 pedidos de impeachment contra Temer que se encontram parados
na Casa. Antes da sessão plenária do STF desta quinta-feira,
Alexandre de Moraes afirmou
que já recebeu as informações
necessárias das partes interessadas, estando apto a decidir sobre o assunto já nos próximos
dias. (Agencia Brasil)

Eunício afirma que salário mínimo
terá pelo menos a correção da inflação
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, garantiu na quinta-feira (17) que o salário mínimo de 2018 terá, pelo menos, o
aumento de correção da inflação.
“Vamos aplicar a Lei. O salário mínimo é corrigido pela
inflação dos últimos 12 meses.
O que der a inflação vai ser a
correção do salário mínimo.
Não vai ser maior, a menos que
o presidente determine que seja
maior, mas menor do que o que
está na Lei, nós não aprovaremos aqui no Congresso, nin-

guém tenha dúvida disso. Aqui
no Congresso nós não vamos
submeter redução do saláriomínimo”, afirmou.
Com a revisão das projeções
orçamentárias, na última terçafeira (15), o valor de salário mínimo previsto para o próximo
ano foi reduzido em R$ 10 e ficou em R$ 969. Neste ano de
2017, o salário mínimo em vigor é de R$ 937.
Meta Fiscal
O presidente do Senado dis-

se que ainda hoje rece berá e
encaminhará à Comissão Mista de Orçamento (CMO) a
mensagem do governo com o
pedido de autorização ao
Congresso Nacional para ampliar a meta fiscal de 2017 de
um déficit de R$ 139 bilhões
para R$ 159 bilhões.
O senador acrescentou que
conversou hoje com o presidente da República Michel
Temer, com a equipe econômica e com o presidente da
CMO, Dário Berger (PMDB-

SC), e que o esforço é para
que a proposta seja aprovada
até o fim deste mês.
“O Congresso tem responsabilidade com isso. Nós sabemos
das dificuldades. Não podemos
contribuir com a irresponsabilidade de o Brasil não ter como
pagar seus funcionários, de o
Brasil não ter como pagar os
aposentados, aqueles que não
têm alternativa, como os que recebem um salário mínimo de
aposentadoria”, justificou.
(Agencia Brasil)

Ministério anuncia liberação de
R$ 128,5 mi para pavimentação de rodovia
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação anunciou
na quinta-feira (17) a liberação
R$ 128,5 milhões para a pavimentação de 65 quilômetros da
rodovia BR-163/PA, uma das
principais vias de escoamento de
milho e soja da Região CentroOeste do país.
A previsão é que a pavimentação dos 65 quilômetros entre
as cidades paraenses de Novo
Progresso e Igarapé do Lauro
seja finalizada até o final de
2018. A obra será executada
pelo Exército e deve começar no
próximo mês.
Segundo o ministério, após
a conclusão deste trecho, ainda
faltará pavimentar 115 quilôme-

tros dos 955 quilômetros da rodovia entre Santarém (PA) e a
divisa com o Mato Grosso. Trinta e cinco quilômetros ficam
entre Vila Planalto e o Entrocamento BR-230, onde um consórcio de empresas contratadas
pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes
(Dnit) já iniciou os trabalhos de
asfaltamento. Os outros 80 quilômetros ficam próximos a Miritituba (PA) e só devem ficar
prontos depois de 2018.
A BR-163 é uma das principais vias de ligação entre o Centro-Oeste e alguns dos terminais
portuários do chamado Arco
Norte, como Santarém e Miritituba, no Pará. O asfaltamento da

rodovia federal até Santarém
está previsto desde maio de
2007, quando foi incluído no
Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) 1, com previsão de conclusão para 2010.
O mau estado de conservação da BR-163 e de outras rodovias que compõem o chamado sistema Arco Norte, como as
BRs 158 e 364, vêm atrasando
investimentos em infraestrutura
que poderiam favorecer o escoamento da produção agrícola e
ajudar a desafogar o fluxo de
veículos rumo aos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR). No
primeiro trimestre deste ano, o
tráfego de veículos foi interrompido devido aos atoleiros forma-

dos pelas fortes chuvas que atingiram a Região Norte.
O ministro dos Transportes,
Portos e Aviação (MT), Maurício Quintella, garantiu que o governo mobilizará todos os esforços necessários para garantir que
o escoamento da safra de 2017/
2018 aconteça sem problemas.
“Em fevereiro, nós garantimos ao país que a BR-163/PA
estaria em condições muito melhores a partir do escoamento da
safra 2017/2018. Não foram só
palavras. As obras que já estamos fazendo na região e a transferência desses recursos para o
Exército tornam essas palavras
concretas”, afirmou Quintella.
(Agencia Brasil)

Rompimento de adutora provoca transtornos
no trânsito e desabastecimento no DF
O rompimento de uma adutora de água potável da Companhia de Água e Abastecimento de
Brasília (Caesb) em Águas Claras, cidade-sat élite de Brasília,
provocou vários transtornos
aos moradores da Distrito Federal (DF) até o início da tarde
de quinta-feira (17). Houve
quilômetros de congestionamento de veículos e desabastecimento de água em três cidades. Até o fechamento da
matéria, o reparo no sistema não
havia sido concluído.
O vazamento de água começou por volta das 5h, próximo ao
Viaduto Israel Pinheiro, na Estrada Parque Taguatinga Guará
(EPTG), uma das principais vias
de acesso ao Plano Piloto. O
Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal
(DER-DF) desviou o trânsito na

região para o conserto da adutora já nas primeiras horas do dia.
Os motoristas devem usar vias
alternativas para chegar ao Plano Piloto, como a via Estrutural
e a Estrada Parque Núcleo Bandeirante, até que o problema
seja resolvido.
Outra consequência do rompimento da adutora foi o corte
no fornecimento de água em algumas áreas do Guará, Taguatinga (sul e centro) e na Colônia
Agrícola Águas Claras.
O rompimento da adutora
alagou algumas casas próximas
à EPTG. O presidente da Caesb,
Maurício Luduvice, esclareceu
que além do conserto do problema, o órgão está auxiliando os
moradores afetados pelo vazamento. “A gente está atuando
especificamente com os moradores atingidos pelo vazamento

de água, tanto na limpeza, quanto para calcular eventual indenização”, afirmou.
Outra ação para minimizar os
efeitos do rompimento da adutora é a ampliação da inversão do
fluxo de trânsito na Estrutural,
outra via de acesso ao plano Piloto. Hoje, os carros poderão
pegar a estrada com destino as
cidades satélites até as 20h30.
O horário normal é até as 20h.
O rompimento acontece em
meio a uma séria crise hídrica
que atinge o Distrito Federal,
que motivou a implantação de um
rodízio semanal do fornecimento de água. De acordo com a
Agência Reguladora de Águas,
Energia e Saneamento Básico
do Distrito Federal (Adasa), os
dois reservatórios de água da
capital federal continuam com o
nível abaixo do esperado. Nas

medições de hoje, o reservatório do Descoberto conta com
33,93% da sua capacidade máxima e o de Santa Maria, com
40,14%.
A Caesb informou que os
serviços de reparo da adutora da
EPTG que rompeu na madrugada de quinta-feira (17) foram
concluídos, mas o enchimento
da adutora será feito somente
a partir das 18h e deve durar
a noite toda, tendo o abastecimento normatizado a partir das 8h desta sexta-feira
(18). Cidades como Expansão do Guará, Lúcio Costa,
Colônia Agrícola Águas Claras, Super Quadra Brasília e
Taguatinga Centro-Sul não
serão colocadas no rodízio
desta sexta-feira, pois já ficaram sem água na quintafeira. (Agencia Brasil)

Emprego no setor eletroeletrônico
tem recuperação em julho
Em julho, 284 empregos foram abertos no setor eletroeletrônico informou na quintafeira (17) a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee), com
base em dados do Cadastro

Geral de Empregados e Desempregados do Ministério
do Trabalho (Caged). Isso,
segundo a Abinee, demonstra
recuperação do setor após
quedas em maio (-373 vagas)
e em junho (-888) .

Desde julho do ano passado,
2.107 vagas foram abertas no
setor. No entanto, 4.826 postos
de trabalho fecharam nesse período. “Isto mostra que ainda
estamos em processo de recuperação e temos um caminho

longo para percorrer”, disse
Humberto Barbato, presidente
da entidade.
A indústria elétrica e eletrônica emprega, atualmente, cerca de 234,8 mil pessoas de forma direta. (Agencia Brasil)
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Atividade econômica apresenta
crescimento de 0,25% no 2º trimestre
A atividade econômica registrou crescimento no segundo trimestre deste ano. O Índice de
Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período)
apresentou crescimento de
0,25% no segundo trimestre,
comparado com o período de
janeiro a março deste ano.

No primeiro trimestre, de
acordo com dados atualizados
pelo BC, a economia cresceu
mais, chegando a 1,22%.
Em relação ao segundo trimestre de 2016, houve queda de
0,22%, segundo os dados sem
ajustes, já que a comparação é
feita entre períodos iguais.
Em junho, o IBC-Br registrou

crescimento de 0,5% na comparação
com maio (dado dessazonalizado).
O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar decisões sobre a
taxa básica de juros, a Selic.
O índice incorpora informações sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:

indústria, comércio e serviços e
agropecuária, além do volume de
impostos. Mas o indicador oficial sobre o desempenho da economia é o Produto Interno Bruto
(PI B) , calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB é a soma
de todas as riquezas produzidas
pelo país. (Agencia Brasil)

Reunião da comissão da reforma
política é cancelada por falta de quórum
A reunião da comissão especial da reforma política na Câmara em que seria concluída a
discussão do projeto de lei (PL)
que altera a legislação partidária e eleitoral foi cancelada na
quinta-feira (17) por falta de
quórum.
O projeto em análise nesta
comissão estabelece normas
para o financiamento público e
privado de campanhas eleitorais,
prevê normas sobre o uso da internet na propaganda política e a
criação da chamada habilitação
prévia de candidaturas, entre
outros pontos.
O projeto de lei, elaborado
pelo deputado Vicente Cândido
(PT-SP), estabelece um teto de
dez salários mínimos para doações de pessoas físicas a campanhas eleitorais e permite que
a doação ocorra por meio coletivos, como por exemplo o cro-

wdfunding na internet, com o
uso de cartão de crédito.
O PL deve ser aprovado somente na semana que vem, depois da conclusão da apreciação
em plenário da Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
77/03, que trata de mudanças no
modelo de votação e cria um
fundo público para financiar as
campanhas eleitorais.
Sistema de votação
Na quarta-feira (16), o plenário discutiu a PEC 77/03, mas
adiou a votação por falta de quórum e de acordo em torno do
modelo contido na proposta. A
votação deve ser retomada na
próxima semana.
O texto que está em plenário prevê a adoção do sistema
chamado “distritão” para as eleições de 2018 e 2020 (no qual
são eleitos os candidatos mais

votados, sem considerar a proporcionalidade dos votos recebidos pelos partidos e coligações), como uma transição para
a implantação do sistema distrital misto (que combina voto
majoritário e em lista preordenada) a partir de 2022.
O modelo, no entanto, não
recebeu o apoio da maioria dos
parlamentares, que tentam fechar acordo em torno de outro
sistema para aprovar em plenário. Os partidos de oposição querem obstruir a votação para impedir a aprovação do “distritão”.
Para evitar que a reforma
seja reprovada em plenário, o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), adiou a votação para semana que vem. O deputado explicou que o debate em
torno do sistema é importante
para garantir a votação e que o
trabalho do relator Vicente Cân-

dido não seja “jogado fora”.
Segundo Cândido, há várias
sugestões em discussão, entre
elas o chamado “distritão misto”,
que seria uma combinação de voto
majoritário no candidato e voto
em legenda, ou seja, os eleitores
poderiam votar em candidatos ou
no partido nas eleições para deputados estadual e federal.
A sugestão foi apresentada na
quarta-feira (16) pelo DEM. Segundo o líder do partido, deputado Efraim Filho (PB) , por este
modelo os votos na legenda seguem para o partido com o qual
os eleitores se identificam, o que
fortaleceria os partidos e a fidelidade partidária dos candidatos.
Ainda não foi definido se a
sugestão será acatada pelo relator da proposta ou será apresentada em plenário como uma
emenda pelo partido. (Agencia
Brasil)

Na CPI da Previdência, secretário da
Receita propõe redução de desonerações
A Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) da Previdência
recebeu quinta-feira (17) o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Leonardo Gadelha, e
o secretário da Previdência,
Marcelo Caetano, para audiência
pública no Senado. Rachid apresentou tabelas e gráficos para
mostrar os diversos setores da
economia que contam com benefícios em relação às contribuições previdenciárias.

O secretário da Receita Federal citou exemplos dos setores de exportação, micro-empreendedores individuais (MEI) e
atendidos pelo Simples Nacional. De acordo com ele, mais de
30% da massa salarial está em
setores beneficiados por essas
desonerações.
Rachid afirmou que “Previdência Social é financiamento
direto e, nesse ponto, na nossa
avaliação, não deve ser usada
como modelo de incentivo a setores específicos”. E concluiu

dizendo ser necessário que o
governo reflita sobre este modelo de renúncias. Ele fez algumas propostas, incluindo a diminuição das renúncias.
Segundo o secretário, a Receita tem priorizado a fiscalização nesses setores para evitar a sonegação e procurado
utilizar mais ferramentas para
identificar os contribuintes
que não pagam a Previdência,
de modo a desestimular esse
tipo de prática.
Leonardo Gadelha também

ressaltou que um dos principais
desafios da instituição hoje é o
combate a fraudes. Na audiência,
também foram apontados outros
fatores que complicam o fechamento das contas da Previdência, como o envelhecimento da
população associado à redução
da taxa de natalidade.
A próxima audiência da CPI
da Previdência será na segunda-feira (21), quando serão ouvidos profissionais das áreas
de fiscalização e auditoria.
(Agencia Brasil)

Rio pode ter centro para atender
refugiados e migrantes
O governo do Rio deve lançar até o final do ano o programa Rio de Braços Abertos para
auxiliar refugiados e migrantes
no acesso à documentação básica, educação e ao mercado de
trabalho.
Pesquisadores, refugiados e
autoridades participaram na
quinta-feira (17) de debate para
apresentação do projeto, no
Conselho Estadual de Direitos
da Mulher. Segundo o secretário de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos,
Átila Nunes, o programa deve ser
lançado dentro do Plano Estadual para o Refugiado e, na primeira fase, o foco será educativo.
O caso de xenofobia contra
o sírio Mohamed Ali – agredido
verbalmente no começo do mês,
quando vendia salgados em Copacabana, e o ato de apoio, ocorrido neste sábado (12) – anteciparam a apresentação do projeto.
“A previsão é que se intensifique neste ano a parceria com
o Ministério da Justiça. Tivemos
reunião na segunda-feira com
representante da Secretaria Estadual de Justiça e a ideia é abrir

o espaço dedicado exclusivamente para atender os refugiados e trabalhar alguns eixos ainda neste ano”, disse o secretário.
Os focos do programa são a
documentação para o refugiado,
que é uma barreira inicial; a língua portuguesa, com oferta de
cursos em parceria com a Secretaria de Educação; e o atendimento à saúde.
Um vídeo exibido no início
dos debates, produzido pela secretaria, mostra a reação das pessoas à agressão sofrida por Mohamed, todas de indignação e
solidariedade e manda recados
para os refugiados: Sejam bemvindos, Não percam a esperança, Somos todos seres humanos.
Emocionado e usando uma
camiseta com os dizeres “I love
Rio”, o sírio Mohamed Ali, que
participou do encontro, disse que
não esperava a “reação tão positiva dos cariocas” após a agressão.
“Recebi uma onda de amor
muito grande e a onda de agressões verbais pode ocorrer a
qualquer pessoa. Gostei muito
do amor que recebi, muitas pes-

soas tentaram me ajudar. Não
esperava a onda de solidariedade recebida. Independente da nacionalidade e do país que as pessoas vivem, todo mundo quer
paz, quer fugir da guerra e viver
em harmonia. Agora eu tenho
muita paz no coração e muitos
sonhos.”
Mohamed disse que espera
comprar um food truck para
montar negócio próprio e, dessa forma, trabalhar com muitos
brasileiros.
Revalidação de diploma
A professora da escola de
serviço social da Universidade
Federal Fluminense (UFF), Ângela Vasconcelos, coordenadora do Laboratório de Políticas
Públicas, Migrações e Refúgio,
afirmou que o tema ainda é pouco pesquisado nas universidades,
mas que, desde 2003, o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur)
desenvolve um trabalho com instituições públicas e filantrópicas
para promover estudos sobre os
refugiados, chamado Cátedra
Sérgio Vieira de Mello.
Segundo Ângela, são 18 ins-

tituições envolvidas no trabalho
no Brasil, entre elas a UFF, que
está na fase de validação da candidatura para integrar oficialmente a Cátedra. A professora
defende que as universidades
devem ser mais úteis no processo de acolhimento dos refugiados, com a oferta de pesquisa,
extensão, vestibulares sociais e,
principalmente, na revalidação
dos diplomas.
“Não existe um tratamento
[diferenciado] para o diploma
dos refugiados. As universidades
que já são cátedras têm uma sensibilidade em tratar a questão da
revalidação, que é um processo
complexo, caro é difícil, porque
cada universidade tem um curso
diferenciado e cada coordenação de curso define como vai ser
o processo de revalidação. Alguns cobram prova, outros cobram entrevista e não existe uma
sensibilização nessa direção”.
Ângela adianta que o tema
será tratado no seminário das
cátedras, marcado para setembro, em Santos, para propor uma
política institucional para a revalidação de diplomas de refugiados. (Agencia Brasil)

Inflação medida pelo IPC-S cai em 6
das 7 capitais pesquisadas pela FGV
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) recuou em seis das sete capitais
pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) entre a primeira e a segunda semana de
agosto. A maior ocorreu em Salvador - 0,12 ponto percentual -

ao passar de 0,53% na primeira
semana para 0,41% na segunda
semana do mês.
Também houve recuos em
Recife (-0,08 ponto percentual,
indo de 0,19% para 0,11%), Rio
de Janeiro (-0,04 ponto percentual: 0,34% para 0,30%), São

Paulo (-0,04 ponto percentual:
de 0,48% para 0,44%), Belo
Horizonte (-0,02% ponto percentual: de 0,41% para 0,39%)
e Brasília (-0,01 ponto percentual: de 0,45% para 0,44%).
Porto Alegre foi a única cidade que teve aumento na taxa de

inflação no período - de 0,15
ponto percentual - ao subir de
0,37% na primeira semana de
agosto para 0,52% na segunda
semana do mês. A média nacional do IPC-S caiu 0,01 ponto percentual e ficou em 0,40% na segunda semana. (Agencia Brasil)

ONU condena ataque de
Barcelona e pede justiça para
os responsáveis
O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou o ataque terrorista desta quinta-feira em Barcelona, na Espanha, ao tempo em que desejou rápida recuperação aos feridos e disse que espera que os responsáveis por essa “violência hedionda” sejam rapidamente levados à justiça. A informação é da ONU News.
Em nota emitida por seu porta-voz, Guterres enviou condolências às famílias e amigos dos que morreram e ao governo e
população da Espanha. E afirmou a solidariedade das Nações
Unidas com o governo espanhol em sua luta contra o terrorismo
e o extremismo violento. (Agencia Brasil)

Itamaraty condena atentado
em Barcelona
O ministério de Relações
Exteriores emitiu uma nota em
que “deplora veementemente” o
ataque terrorista ocorrido na tarde de quinta-feira (17), em Barcelona, na Espanha, quando uma
van invadiu uma das áreas turísticas mais visitadas da cidade, a
La Rambla, deixando dezenas de
pessoas feridas e vítimas fatais.
O Itamaraty informou que até
agora não há registro de brasileiros entre as vítimas e que o Consulado-Geral do Brasil em Barcelona está monitorando a situação.
“O Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de

terrorismo, qualquer que seja
sua motivação, ao mesmo tempo em que expressa, consternado, seu sentimento de pesar às
famílias das vítimas e estende
votos de plena e rápida recuperação aos feridos.”
Serviço
Caso algum brasileiro precise
de assistência ou tenha informações que possam ajudar, deve ligar
para os números +55 61 2030
8803 ou +55 61 2030 8804, no
Brasil, ou falar com o ConsuladoGeral do Brasil em Barcelona: +34
659 078 057. (Agencia Brasil)

Com apenas um voto favorável,
STF suspende julgamento que
proíbe uso do amianto
O Supremo Tribunal Federal
(STF) suspendeu na quinta-feira (17) o julgamento sobre a validade de leis estaduais de Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul que proíbem uso do
amianto, material usado na fabricação de telhas e caixas d’água.
Somente o voto da ministra
Rosa Weber, a favor do banimento do material, foi proferido. A
sessão será retomada na próxima quarta-feira (23) com votos
dos demais ministros.
Para a ministra, a lei federal
que restringiu a industrialização
do amianto, mas permitiu o tipo
crisolita, não protege os direitos fundamentais da saúde e do
meio ambiente. Segundo Rosa
Weber, as empresas têm condições de substituir o amianto por
materiais menos nocivos aos trabalhadores.
“A tolerância do amianto tal
como positivada não protege de
forma adequada e suficiente os
direitos fundamentais à saúde e
meio ambiente, tampouco se alinha a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil,
como a Convenção 139 e 132
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e Convenção de
Basileia, sendo caso de inconstitucionalidade em caso de pro-

teção insuficiente”, argumentou
a ministra.
O amianto é uma fibra mineral usada na fabricação de telhas
e demais produtos. Apesar dos
benefícios da substância para a
economia nacional – geração de
empregos, exportação, barateamento de materiais de construção -, estudos comprovam que a
substância é cancerígena e causa danos ao meio ambiente.
As ações julgadas pela Corte foram propostas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) há dez
anos no Supremo e pedem a manutenção do uso do material. A
confederação da indústria sustenta no Supremo que o município de São Paulo não poderia
legislar sobre a proibição do
amianto por tratar-se de matéria
de competência privativa da
União. Segundo a defesa a entidade, os trabalhadores não têm
contato com o pó do amianto.
Os ministros julgam ainda a
validade das normas estaduais que
contrariam a Lei Federal (9.055/
1995), que disciplinou a extração,
transporte e comercialização do
material. A lei permite o uso controlado do amianto do tipo crisotila, proibindo as demais variações
da fibra. (Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Intimação. Prazo 20 dias. Proc. 101129857.2014.8.26.0009. O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da
7ª Vara Cível Central/ SP. Faz saber a Agnaldo Antão
Junior, que Maria de Fatima Reste Reis Pires requereu o
cumprimento da sentença proferida, para receber a quantia
de R$4.597,73(fev/17). Estando o executado em lugar
ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do
prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das
importâncias de direito e demais cominações legais, sob
pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o
valor total da dívida (art. 523, §1º do CPC), iniciando-se o
prazo de 15 dias para que,independentemente de penhora
ou nova intimação,apresente impugnação(art.525 do CPC).
Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. [17,18]
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VDELGRIRLGHWHUPLQDGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHQRSUD]R
GHGLDVTXHIOXLUiDSyVRGHFXUVRGRSUD]RGRSUHVHQWHHGLWDODSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomR
RUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGR
H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
17 e 18/08

38ª Vara Cível Central/SP. 38º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0154665-82.2011.8.26.0100.O Dr. Paulo Furtado de
Oliveira Filho, Juiz de Direito da 38ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Club Chick Comercio de Roupas Ltda. CNPJ/MF nº
08.597.255/0001-95, Andre Luiz Lopes Costa, CPF/MF nº 005.008.371-63 e Kenia Novaes Toledo Costa, que Spezzato
Confecções e Acessórios Ltda. ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 23.743,03(junho/2011), representado pelos título
de crédito acostado aos autos . 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. [17,18]
VIII - Tatuapé Varas Cíveis 1ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 1015275-26.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Oswaldo Conde dos Santos Filho CPF 023.262.638-39, que Conjunto Residencial Jardim Tropical ajuizou ação
sumária para cobrança de R$ 1.266,99 (out/15), referente a débitos condominiais do apto. 55 - Bloco 1, Edifício Samambaia,
integrante do Conjunto Residencial Jardim Tropical, devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios. Estando o réu em lugar incerto, expede-se edital de citação, para em 15 dias, a fluir do prazo supra,
contestar a ação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2017.
[17,18]
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041032-31.2013.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) Odair de Souza Lima, Avenida Antonelo da Messina, 1160, Sitio do Piqueri - CEP 02318- 000, São
Paulo-SP, CPF 638.934.018-49, que Alexandre Rogério Gazzaneo, ajuizou ação Procedimento Comum - Obrigação de
Fazer/Não Fazer, demandando que o réu a efetue a transferência para o seu nome da titularidade do veículo VW/GOL,
placa BRI-6591, RENAVAM 00422599212, ano 1989. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de julho de 2017.
[17,18]
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Mari Paraíba no ataque
sequência de títulos do Paulista. Claro que sabemos ter um
longo caminho pela frente. Uma
trajetória que exige muita dedicação e comprometimento, mas
a vontade de crescer e evoluir
durante a competição é muito
grande. E é daí que nasce a confiança de lutar pelo lugar mais
alto do pódio”, completa a campeã olímpica.
Spencer Lee comanda o Vôlei Nestlé neste começo de temporada, enquanto o técnico Luizomar de Moura dirige a seleção do Peru. “O time vem treinando muito bem e estamos
confiantes em uma boa estreia.
Porém, o mais importante é que
o grupo vá ganhando corpo durante a competição para chegar
mais forte e entrosado na fase
final do Campeonato Paulista”,
afirma o assistente técnico que
estará à frente da equipe na fase
inicial do campeonato.
A preocupação de Spencer
com as finais vai além da confiança. Em função do número impar de participantes – sete – e
por ter sido campeão em 2016,
o Vôlei Nestlé já está garantido
na semifinal. A fase inicial será

disputada em turno único e os
classificados entre segundo e
sétimo lugares disputarão as
quartas de final em playoff melhor de dois jogos, com desempate, caso necessário, no Golden Set (set único disputado
logo após a segunda partida).
Além dos times de Osasco e
Barueri, o campeonato terá Sesi,
Pinheiros, São Cristovão Saúde/
São Caetano, Vôlei Bauru e Renata Valinhos/Country.
Preparação - A reta final de
pré-temporada do Vôlei Nestlé
para o Campeonato Paulista incluiu uma escala internacional.
A equipe disputou duas partidas
contra a seleção do Peru, em
Lima. Foram nove sets em menos de 48 horas, com um empate por 2 sets a 2 no jogo-treino
de terça-feira (8) e uma vitória
por 3 a 2 para as donas da casa
no amistoso na quarta-feira (9).
“A preparação foi muito boa,
forte na parte física”, explicou
Fabíola. Carol complementou.
“Enfrentar as peruanas foi muito bom, porque elas já estavam
com ritmo de jogo e nós tivemos que acelerar para acompanhar e jogar de igual para igual”.

Mari Paraíba concorda.
“Ainda estamos buscando a melhor forma e melhorando a cada
dia, técnica e fisicamente. Fizemos amistosos no Peru para ganhar ritmo porque não jogamos
a Copa São Paulo e foi bem produtivo. Estamos crescendo
como grupo e buscando uma
identidade, que virá com mais
tempo de quadra”, disse a ponteira, que tem a missão de ser
uma das líderes da equipe. Na
fase inicial do Campeonato Paulista, o Vôlei Nestlé não contará com Tandara e Bia, servindo
a Seleção Brasileira principal, e
Lorenne, que se prepara para defender o Brasil no Campeonato
Mundial Sub-23.
Histórico no Paulista - O
Vôlei Nestlé é o atual pentacampeão Paulista. O time de Osasco venceu Campinas, em 2012,
o Sesi, em 2013, o São Cristóvão Saúde/São Caetano, em
2014, o Sesi, em 2015, e o Pinheiros, em 2016. São seis decisões consecutivas, com cinco
títulos e um vice-campeonato
em 2011. O clube detém a hegemonia de troféus na competição estadual, com 14 conquistas. O clube da cidade foi campeão nas edições de 1996, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2012, 2013, 2014,
2015 e 2016.
Temporada de bons resultados – O time de Osasco manteve-se entre as maiores forças do
Brasil na temporada 2016/17.
No período, o técnico Luizomar
e suas comandadas foram campeões paulistas, semifinalistas
da Copa do Brasil 2017 e vicecampeões da Superliga 2016/
17. No Mundial de Clubes, a
equipe terminou em sexto lugar.

Bazar Solidário
IRONMAN Brasil
em setembro
Venda de produtos de 2001 a 2016 auxiliará a Casa do
Pequeno Cidadão

Foto/ Fábio Falconi

O Vôlei Nestlé inicia sua
jornada rumo ao sexto título
consecutivo do Campeonato
Paulista da Divisão Especial nesta sexta-feira (18). A estreia do
time de Osasco no Estadual será
contra o Hinode Barueri, a partir
das 19h30, no ginásio José Correa, em Barueri (SP). A primeira
oportunidade para a torcida conferir de perto a nova cara da equipe, que contratou, entre outros
nomes, a levantadora Fabíola e
a ponteira Mari Paraíba.
O Vôlei Nestlé montou um
grupo equilibrado, com jogadoras consagradas ao lado de jovens talentos. Com isso, a expectativa é positiva. Mas estreia
é estreia, como lembra a levantadora Carol Albuquerque. “O primeiro jogo é sempre um pouco
tenso. Temos um elenco diferente em relação à temporada passada e, claro, precisaremos de
tempo para o entrosamento ideal. Mas contamos com várias jogadoras experientes, acostumadas a essas situações e irão ajudar muito as atletas mais novas”.
As principais contratações
para a temporada são a levantadora Fabíola e a ponteira Mari
Paraíba. A central Ju Mello e a
oposta Lorenne também chegam para reforçar o elenco.
Além do quarteto, o clube de
Osasco renovou os contratos
das centrais Bia e Nati Martins,
das ponteiras Tandara e Bruna
Neri, da oposta Paula Borgo, das
levantadoras Carol Albuquerque
e Zeni e da líbero Tássia.
Tradição e confiança - Carol
ratifica a confiança do Vôlei
Nestlé em manter a tradição de
conquistas no Estadual. “Trabalhamos com a perspectiva de fazer a final e continuar com essa

Foto/ João Pires

Vôlei Nestlé estreia no Paulista
nesta sexta-feira (18), em Barueri

IRONMAN no Brasil
O IRONMAN é sinônimo
de garra e superação. Afinal,
seja ele full ou 70.3, exige o
máximo de seus participantes.
Pois o esporte também será
sinônimo de solidariedade
através do Bazar Solidário
IRONMAN Brasil, programado para os dias 1 e 2 de setembro, na Unlimited Sports.
Produtos de todas as edições
do IRONMAN e IRONMAN
70.3, de 2001 a 2016, estarão à disposição de atletas e
fãs. O objetivo é arrecadar
fundos e ajudar a Casa do Pequeno Cidadão.
O bazar funcionará no começo de setembro, com a seguinte programação: 1/09,
das 10h às 20h; dia 2/09, das
10h às 18h. A Unlimited
Sports fica na Rua Professor
Eduardo Monteiro, 200, no
Morumbi. Camisetas, canecas, toalhas e artigos

Copa SP de Kart

Copa São Paulo de Kart Granja Viana
A sétima etapa da Copa São
Paulo KGV acontece neste final de semana no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia, na
Grande São Paulo. A sexta-feira e o sábado de corridas terão
diversas atrações nas 27 baterias que serão disputadas. Além
da abertura do Torneio KGV,
haverá também a disputa da
Copa Rotax e o Rok Cup Festival, que dará duas vagas para a final mundial, que será disputada
em outubro, na Itália.
Outra novidade anunciada
pela Copa SP De Kart é a confirmação da nona etapa no Kartódromo Granja Viana em 21 de
outubro e a divulgação da nova
data da Super Final (10ª etapa):

25 de novembro. A decisão também será no KGV.
A programação de pista da
sétima etapa começará às 8h da
manhã na sexta-feira com o warmup das categorias Rok Cup,
Rotax Micro Max, Rotax Max/
Masters, Rotax Mini Max e Rotax Junior Max. Cada categoria
terá 13 minutos na pista. Na sequência serão iniciadas as tomadas de tempos das mesmas categorias: Rok Cup às 9h20, Micro
Max às 9h30, Max/ Masters às
9h40, Mini Max às 9h50 e Junior Max às 10h.
A Rok Cup realizará duas corridas classificatórias do Rok Cup
Festival ainda na sexta-feira. A
primeira bateria será às 10h10 e

a segunda ao meio-dia. Ambas as
provas terão 18 voltas. Entre essas duas corridas serão realizadas as primeiras baterias das categorias Rotax. A Micro Max terá
largada às 10h30, a Max/ Masters às 10h50, a Mini Max às
11h15 e a Junior Max às 11h35.
A programação do sábado terá
início às 8h da manhã com a tomada da Shifter, seguida do classificatório da Mirim e da Cadete, que correm no mesmo grid. A
partir das 8h30 haverá um warmup para a Rok Cup, Junior Max
e Max/Masters com 9 minutos
de pista livre para cada categoria. A primeira bateria da Shifter
vem logo na sequência, às 9h.
Os meninos da Cadete e da
Mirim entram na pista às 9h25
para a corrida 1. Em seguida, às
9h45, será realizada a Pré-Final
do Rok Cup Festival. As categorias Rotax que correram na sexta voltam à pista para a bateria 2:
a Junior Max acelera às 10h10 e
a Max/Masters larga às 10h35.
Por volta das 11h começam
as primeiras corridas decisivas com a segunda prova da
Shifter. Às 11h25 ocorre a final da Cadete/Mirim e às
11h45 será a final do Rok Cup
Festival com 25 voltas para
definir o campeão.
A parte vespertina da progra-

mação da Copa São Paulo será
iniciada com a terceira bateria da
Junior Max às 12h10, seguida
também da prova final da Max/
Masters às 12h35. A categoria
Sixspeed entra pela primeira vez
na pista às 13h para realizar a tomada, assim como a Rotax DD2/
Masters e a Fórmula 4 farão na
sequência.
As categorias Micro Max e
Mini Max, que correram na
sexta-feira, fazem um warmup às 13h30. A primeira bateria da DD2/Masters terá
início às 13h50 e a prova 1
da Sixspeed vai acontecer na sequência, às 14h15.
A corrida única da Fórmula 4
terá 29 voltas e a largada está programada para as 14h35. A partir
das 15h05 vem um grande sequência de segundas baterias: Micro Max, DD2/Masters às 15h25,
Sixspeed às 15h50 e Mini Max
às 16h10.
A Pro-500, categoria de endurance com karts carenados,
fará sua tomada de tempos às
16h30. A última prova da Micro
Max será às 16h50, seguida da
corrida final da DD2/Masters às
17h10 e da decisão da Mini Max
às 17h35. A prova única de 1h20
de duração da Pro-500 começa às
17h55 e irá fechar a programação
do final de semana da Copa SP.

Bruno Soares e Jamie Murray
estreiam com vitória em Cincinnati
Brasileiro e britânico venceram por 2 sets a 0
Bruno Soares e Jamie Murray estrearam com vitória no
Masters 1000 de Cincinnati, nos
Estados Unidos. Na quarta-feira
eles derrotaram os espanhóis
Pablo Carreno Busta e Fernando
Verdasco, por duplo 6/3 e avan-

çaram às quartas-de-final da competição.
“Estreamos muito bem. Jogamos e sacamos muito bem. Dominamos o jogo e deixamos
o jogo ofensivo, que era o
que a gente precisava fazer,”

contou o brasileiro, que aproveitou os últimos dias para
intensificar o treinamento e
a preparação física. “Depois
de uma estreia como essa a
expectativa aqui é sempre
boa, apesar de estarmos em

um Masters 1000 em que só
tem pedreira.”
Bruno e Murray voltam a jogar na sexta-feira, contra a dupla
vencedora do confronto entre
Raven Klaasen/Rajeev Ram e
Jean Julien Rojer/Horia Tecau.

Fórmula Vee

Caçula da categoria
volta a correr em
Interlagos
Alberto Cesar Otazú ficou sete semanas sem sentar em um
monoposto da categoria

Foto/ Eder Martins

Foto/ Jackson de Souza

Sétima etapa dará duas vagas na final
da ROK Cup Mundial na Itália

“finisher”(desde que comprovada a participação na
prova), são alguns dos itens
que estarão à disposição.
A Casa do Pequeno Cidadão tem como missão acolher crianças e adolescentes
em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social,
contribuindo para que as
mesmas sejam reintegradas à
família e à sociedade.
“Nestes 17 anos de IRONMAN no Brasil, fizemos
grandes amigos e formamos
uma verdadeira família. Mas
uma vez, essa família terá a
chance de ajudar a quem mais
necessita. Vamos superar
mais este desafio e contribuir para uma sociedade melhor e mais justa”, destaca
Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports. Mais informações
no
site
www.ironmanbrasil.com.br

Alberto Cesar Otazú em disputa na Fórmula Vee
Sete semanas após a última
prova que disputou, o jovem Alberto Cesar Otazú (Braspress/
Pilotech/Mega Kart/Alpie) vai
voltar a acelerar um Fórmula Vee,
desta vez na oitava etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, que acontece neste sábado (19) no autódromo de Interlagos, em São Paulo.
“Eu estava ansioso para voltar
a pilotar um Fórmula Vee e só tenho que agradecer a oportunidade
que a F/Promo Racing está me dando”, agradece o caçula da categoria, com apenas 16 anos de idade.
Na última oportunidade em
que disputou uma prova da melhor categoria-escola do automobilismo brasileiro Alberto

Otazú brigou pela quarta posição
e andou abaixo dos dois minutos no circuito de Interlagos. E
se tudo correr bem nos treinos
livres, ele quer largar nas primeiras filas do grid para poder brigar por um posto no pódio.
“Torço para conseguir acertar bem o carro, ainda mais pela
previsão de chuva para o final de
semana. O piso molhado não é
um problema pra mim, desde que
o carro esteja bem acertado”,
confia o estreante no automobilismo, que continua correndo de
kart, onde tem obtido sucesso
nas últimas provas. Otazú ganhou
uma vaga na F-Vee depois de ter
vencido a Seletiva ClickSpeed de
Fórmula Vee no começo do ano.

