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Collor vira réu em processo
da Lava Jato no Supremo

PIB Agropecuário terá crescimento
 de 10,9% este ano, prevê Ipea
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FGTS injetou mais de R$ 190 bi
na economia em 2016

Pelo terceiro ano seguido,
desemprego é a principal
causa da inadimplência

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 23 de agosto de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO
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Comercial
Compra:   3,17
Venda:       3,18

Turismo
Compra:   3,05
Venda:       3,31

Compra:   3,73
Venda:       3,73

Compra: 118,75
Venda:     148,23

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

11º C

Quarta: Dia de
sol com algumas
nuvens e névoa ao
amanhecer. Noite
com poucas nu-
vens.

Previsão do Tempo

Circuito das Serras 2017 atinge
limite-técnico para primeira etapa

Está chegando a hora. Nes-
te sábado (26), o Mazda Road
to Indy Brasil realiza sua se-
gunda edição e define o pilo-
to que representará o país no
final do ano no shootout em
Laguna Seca, nos Estados

Brasileiro classificado para
 o shootout será conhecido

neste sábado
Unidos. A vaga ficará com o
vencedor da categoria Gra-
duados da sexta etapa da
Copa São Paulo Light de
Kart, que será realizada no
kartódromo Aldeia da Serra,
em Barueri (SP).      Página 8

O Circuito da Serras 2017
começará neste fim de sema-
na, mais precisamente, no do-
mingo, dia 27 de agosto. A
primeira das quatro etapas
programadas será na Serra
Caminhos do Mar, em São
Bernardo do Campo, não
ABCD Paulista, reunindo
atletas nas categorias Mascu-
lino, Feminino e Máster para
seus três percursos - Curto (5
a 7 km), Médio (11 a 13 km)
e Longo (20 a 22 km). A etapa
de abertura repetirá o sucesso
do ano passado, atingindo o
limite técnico da prova, com
mil inscritos.              Página 8
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Circuito das Serras 2017

Campinas terá 42 duplas no IV
Circuito Paulista de Vôlei de Praia

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia
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etapa da temporada 2017, pro-
gramada para o fim de semana,
no Parque Taquaral, em Cam-
pinas, é uma prova disso, pois
reunirá 42 das melhores duplas
estado, sendo 25 no masculi-
no e 17 no feminino.  Com
isso, está confirmada a reali-
zação do Torneio de Qualifica-
ção na sexta-feira, tanto no
masculino, para as últimas sete
vagas, quanto no feminino. O
evento é uma promoção da Fe-
deração Paulista de Volleyball.

A programação da etapa de
Campinas será a seguinte:  25/
07 (sexta-feira) – Jogos do
Torneio Qualifying e Congres-
so Técnico do Torneio Princi-
pal; 26 e 27/05 (sábado e do-
mingo) – Torneio Principal,
masculino  e feminino (previ-
são de encerramento às
13h30).                          Página 8

O Circuito Paulista de
Vôlei de Praia, em sua quar-

ta temporada, segue mostran-
do crescimento. A segunda

Fernanda Jardim vence pela
segunda vez consecutiva

Largada da corrida em Valinhos, com 15 princesas

A categoria mais charmosa
do kartismo amador já tem
uma candidata a rainha. Na
Corrida das Princesas, maior
atração do Campeonato Cli-
ckspeed de Kart  Amador
(CCSKA), Fernanda Jardim
vem dominando e já venceu
quatro das sete etapas dispu-
tas. No último domingo (20)
a bela piloto venceu pela se-
gunda vez consecutiva, desta
vez no Kart Itália, em Vali-
nhos, interior de São Paulo, e
disparou na liderança do cer-
tame feminino com 317 pon-
tos, 24 de vantagem sobre a vice-
líder Gabriela Ferraz Mesa, que
terminou em segundo.

“É uma surpresa positiva
estar na liderança das Prince-
sas, mas a cada corrida me es-
forço mais e mais para en-
trar na pista muito concen-
trada e focada”, comentou
Fernanda Jardim. “Comecei
de fato no kart por volta de
março do ano passado e, des-
de o começo desta tempora-
da, quando entrei no campe-
onato, sabia que não seria
nada fácil encarar pilotos
com tanta experiência como
a Mimi Schivel e a Gabi
Mesa. Estou feliz demais por
estarmos nós três no pódio
juntas!”, completou a líder
do campeonato.        Página 8
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EUA impõem
sanções

contra chineses
e russos

por colaborar
com Coreia

do Norte
O Departamento do Tesou-

ro dos Estados Unidos anunciou
na terça-feira (22) sanções eco-
nômicas contra entidades e pes-
soas russas e chinesas pela co-
laboração com o regime da Co-
reia do Norte, em uma nova ten-
tativa de elevar a pressão sobre
Pyongyang por sua escalada mi-
litar. A informação é da EFE.

“É inaceitável que indivídu-
os e empresas de China e da
Rússia facilitem à Coreia do
Norte obter investimentos uti-
lizados para desenvolver armas
de destruição em massa e de-
sestabilizar a região”, afirmou
em um comunicado o secretá-
rio do Tesouro americano, Ste-
ven Mnuchin.              Página 3

Cientistas em
todo o mundo
pedem mais
ações para

parar “robôs
assassinos”

Cientistas e líderes tecno-
lógicos de todo o mundo pedi-
ram  na segunda-feira (21), na
Conferência Conjunta Interna-
cional sobre Inteligência Arti-
ficial, realizada em Melbourne,
na Austrália, que o desenvolvi-
mento de armas usando inteli-
gência artificial fosse interrom-
pido pois “uma vez que esta cai-
xa de Pandora for aberta, será
difícil de fechar.” A informação
é da agênciaXinhua.    Página 3

O Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS)
injetou R$ 190,37 bilhões na
economia brasileira em 2016.
Desse valor, R$ 108,89 bi-
lhões foram colocados em
circulação por meio dos sa-
ques feitos pelos trabalhado-
res e R$ 81,48 bilhões são
referentes a financiamentos
concedidos com recursos do
FGTS . Os resultados foram
divulgados  na terça-feira(22)
em reunião do Conselho

Curador do FGTS.
A maior parte das opera-

ções de crédito realizadas em
2016 foi no setor de habita-
ção, para o qual foram libe-
rados R$ 80,86 bilhões. Em
saneamento, foram contra-
tados R$ 226,64 milhões e,
em infraestrutura, R$ 386,32
milhões.

No ano passado, o FGTS
registrou lucro de R$ 14,55 bi-
lhões, o melhor resultado da
sua história.                Página 3
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As dívidas que mais estão em atraso são as ligadas ao crédito
de instituições financeiras ou ao comércio

Pelo terceiro ano seguido,
o desemprego é a principal
causa da inadimplência no
Brasil, de acordo com levan-

tamento realizado pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confe-
deração Nacional  de Diri-

gentes Lojistas (CNDL) em
todas as capitais. Dos consu-
midores que têm contas em
atraso,  mais de um quarto
(26%) culpa a perda do em-
prego, percentual que sobe
para 27% quando considera-
do somente  os  indivíduos
das classes C, D e E.

Em anos anteriores, o de-
semprego respondia por 33%
(2015) e 28% (2016) como
principal causa da inadimplên-
cia, o que representa estabili-
dade em relação ao dado des-
te ano, segundo o SPC. Para a
economista-chefe da entida-
de, Marcela Kawauti, os dados
refletem as dificuldades do
atual cenário macroeconômi-
co, com perda de dinamismo
do mercado de trabalho e ren-
da mais curta.             Página 3

As desigualdades estão se
aprofundando na sociedade bra-
sileira por falta de políticas que
garantam acesso a direitos bási-
cos, afirmou  na terça-feira (22)
o presidente do Instituto Ethos,
Caio Magri.

“Estamos em um momento e
fluxo global de concentração de

Falta de garantia de direitos
básicos aumenta desigualdade,

dizem especialistas
renda e aprofundamento de de-
sigualdades, com uma sociedade,
um Estado que não conseguiu
construir garantias mínimas de
bem-estar social”, disse, ao par-
ticipar de debate promovido
pelo movimento Todos pela Edu-
cação e pela Fundação Santilla-
na, em São Paulo.        Página 4

USP tem Feira das Profissões
entre os dias 24 e 26 de agosto

Governo não inclui Itaipu
e Eletronuclear na

desestatização da Eletrobras
O governo descarta incluir a

Eletronuclear e a Usina Hidrelétri-
ca de Itaipu no processo de deses-
tatização da Eletrobras. No caso da
empresa responsável pelas usinas

nucleares brasileiras, o motivo é
uma questão constitucional e, no
caso de Itaipu, por se tratar de usina
binacional dependendo de acertos
com o Paraguai.              Página 5



Prefeitura entrega revitalização da
fonte do lago do Parque Ibirapuera
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C Â M A R A  ( S P ) 

Causador de um estresse nacional, ao ter a coragem de repudiar
a volta do senador (MG) Aécio pro comando do partido, o verea-
dor Mario Covas (PSDB) segue recebendo convites do PMDB
de Skaf [FIESP], do PODEMOS (ex-PTN) do senador Alvaro Dias
e do PSB do vice-governador França.  

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

No PR, do presidente Antonio Carlos Rodrigues, virou ape-
nas uma questão de tempo a nomeação - via João Doria (PSDB) -
de alguém que poderá ‘replantar’ na Secretaria [Verde / Meio
Ambiente] um ‘jardim de frutos e flores’ com o profissionalis-
mo político das ‘colheitas orgânicas’ de ACR.  

G O V E R N O  ( S P )

Ter de volta o Democratas (DEM) entre as prioridades de um
candidato à vice-Presidência numa chapa com o PSDB [esque-
ceu de dizer na tv / propaganda que errou ao não tê-los em 2014]
tira das mãos do médico e deputado [ALESP] Pedro Tobias as
‘cirurgias sem anestesias’ pro Aécio.

C O N G R E S S O

Há quem afirme que a ‘proposta’ de um fundo bilionário pra
financiamento dos partidos políticos brasileiros foi um ‘bode na
sala’ do deputado Cândido [PT - SP], pra na real turbinar a volta
do financiamento privado [PEC passou na Câmara Federal e ago-
ra tá rolando no Senado Federal].    

J U S T I Ç A S

Quem disse que o ministro [Supremo Tribunal Federal] Men-
des não tem o direito de fazer mais política partidária que ter a
mínima isenção no que julga, inclusive como presidente no Su-
perior Tribunal Eleitoral ? Claro que tem, desde que entregasse o
cargo, como fizeram alguns colegas.

P A R T I D O S 

Pra compreender o que tá rolando no ex-PT do B [atual AVAN-
TE] - em relação a prisão [via Polícia Federal] do ex-deputado
federal [PT] Vacarezza, acusado por corrupções no mandato quan-
do liderou o governo da ‘impedida’ Dilma [ex-PDT no PT] - é
preciso entender que o histórico ... 

P O L Í T I C O S 

... dirigente paulista, filho do não menos histórico pai [presi-
dente de honra Antonio Rodriguez] dirigente nacional Toni Ro-
driguez começa a realizar encontros pra que o partido não seja
injustamente visto como abrigando quem ia ser denunciado e preso,
ainda que não condenado ... 

D O   

... pela Justiça Federal. Toni, que acaba de passar pelos piores
momentos da sua vida [55 de idade], envolvendo uma questão fa-
miliar que por um milagre foi finalmente resolvida, volta a cuidar
do partido ao qual tem se dedicado em pensamentos, palavras e
ações. Toni não vai deixar ...

B R A S I L 

... de assumir e cumprir nenhuma de suas responsabilidades,
uma vez que goza - no meio político - do maior e mais valioso
dos patrimônios. Ter palavra e cumprir compromissos e acordos.
Suas testemunhas são os demais dirigentes, até mesmo com
os que nunca esteve em eleições.  

E D I T O R 

O jornalista CESAR NETO vem publicando esta coluna diária
de política desde 1992. Ela foi se tornando um via das liberdades
possíveis entre comunicação, sociedade e instituições. Ele está
dirigente na API e na Associação dos Cronistas de Política [São
Paulo - Brasil]

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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Uma parceria entre a Prefei-
tura, por meio da Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, e a
empresa Elo devolveu aos pau-
listanos um dos principais car-
tões postais da cidade. A fonte
do lago do Parque Ibirapuera, na
Zona Sul de São Paulo, foi to-
talmente revitalizada, após pas-
sar aproximadamente um ano
desativada por causa de proble-
mas técnicos.

A reinauguração da fonte
aconteceu na segunda-feira
(21), com apresentação do ma-

estro João Carlos Martins, que
regeu a Camerata Bachiana,
com participação do tenor Jean
William.

O projeto de revitalização da
fonte teve um investimento to-
tal de R$ 6,3 milhões e incluiu a
renovação da iluminação e no-
vas programações de show das
águas. Como contrapartida, a
empresa poderá expor sua mar-
ca, sempre respeitando os limi-
tes previamente acordados e a
Lei Cidade Limpa.

“Estamos ampliando a parti-

cipação privada para melhorar a
vida da cidade, não só no Parque
do Ibirapuera como também em
parques periféricos como os do
Carmo e Anhanguera”, disse o
prefeito João Doria.

O espetáculo inaugural será
reapresentado por 10 dias con-
secutivos (20h30 e 21h). Após
esse período, ele será exibido
nos fins de semana em duas ses-
sões (20h30 e 21h), até o Na-
tal, quando haverá uma nova
atração. No aniversário de São
Paulo, em 25 de janeiro, a pro-

gramação muda novamente.
Fora estas datas comemorati-
vas, a fonte contará com pro-
jeção de luz em sincronia com
a movimentação de jatos
d’água e som. O acordo é váli-
do por três anos e prevê a rea-
lização dos espetáculos e a ma-
nutenção da fonte.

Durante a semana, a fonte
estará ligada das 9h às 12h e das
18h às 21h, beneficiada com a
nova iluminação. Aos sábados e
domingos, a fonte estará ligada
das 9h às 12h e das 14h às 18h.

USP tem Feira das Profissões
entre os dias 24 e 26 de agosto

Os estudantes que quise-
rem descobrir sobre o futuro
profissional  podem partici-
par da 11ª edição da Feira das
Profissões, no Parque de Ci-
ência e Tecnologia, em São
Paulo. O evento, promovido
pela  Univers idade de São
Paulo (USP) acontece entre
os dias 24 e 26 de agosto. A
participação é gratuita.

A fe i ra  também é uma

oportunidade para que os jo-
vens obtenham informações
sobre o vestibular e os pro-
gramas de apoio à permanên-
cia estudantil (moradia, ali-
mentação, etc.) oferecidos
pela Universidade.

O evento reúne Unidades de
Ensino e Pesquisa da Universi-
dade, distribuídas em estandes
com alunos e professores da
USP, que atuam como monito-

res e esclarecem as dúvidas
dos visitantes sobre os cur-
sos de graduação oferecidos,
carreiras, profissões, merca-
do de trabalho, formação acadê-
mica, grade de disciplinas, con-
teúdos programáticos e especi-
alizações.

Uma das atrações do even-
to são as oficinas de orienta-
ção vocacional organizadas
pelo Instituto de Psicologia

(IP), que também realizará 
workshops  para professores
e coordenadores de ensino
com o intuito de auxiliá-los
na maneira adequada de traba-
lhar com as informações re-
cebidas por seus alunos du-
rante a feira.

Para mais informações bas-
ta ligar nos telefones (11) 3091-
3511  e (11) 3091-3348
 ou pelo e-mailuspprofi@usp.br.

Projeto Guri abre inscrições para mais
de 5 mil vagas em cursos gratuitos

Foram prorrogadas para até
25 de agosto as inscrições em
11 regionais do Projeto Guri.
São 5.625 vagas remanescentes
para cursos gratuitos de instru-
mentos musicais, canto coral e
iniciação musical.

A vagas estão distribuídas em
mais de 280 polos de ensino no
interior e litoral do Estado. O

programa já atende mais de 49 mil
alunos em centros de educação
musical nas regiões de Araçatu-
ba, Itapeva, Marília, Jundiaí, Pre-
sidente Prudente, São José do
Rio Preto, São José dos Campos,
Ribeirão Preto, São Carlos e So-
rocaba, além do litoral.

Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música, nem

possuir instrumento ou realizar
testes seletivos. Para efetuar a
matrícula, basta ter entre 6 e 18
anos incompletos e comparecer
diretamente ao polo em que de-
seja estudar, acompanhado pelo
responsável.

Os documentos que preci-
sam ser levados na hora da ma-
trícula são: certidão de nasci-

mento ou RG do aluno (original
e cópia), comprovante de matrí-
cula escolar e/ou declaração de
frequência escolar, RG do res-
ponsável (original e cópia) e
apresentação do comprovante
de endereço para consulta.

Para mais informações,
acesse www.projetoguri.org.br/
matriculas.

Memorial da Educação Municipal realiza exposição
virtual com o tema “Crianças Guarani Mbyá”

Com o tema “Crianças Gua-
rani Mbyá”, o Memorial da Edu-
cação Municipal lançou sua 1ª
Exposição Virtual em 2017. Os
temas e as fotos retratam o co-
tidiano da infância em vários
momentos, ressaltando tradi-
ções e costumes.

A mostra é composta por 85

imagens captadas entre 2004 e
2017 nos Centros de Educação
Infantil Indígena (CEIIs), perten-
centes aos Centros de Educação
e Cultura Indígena (CECIs), e
retrata o universo das crianças
nas aldeias Jaraguá, Krukutu e
Tenondé Porã.

Os CEIIs, vinculados aos

CECIs, são Unidades Educacio-
nais da Rede Municipal de Ensi-
no de São Paulo que atendem
crianças Guarani Mbyá de 0 a 5
anos e 11 meses de idade, e tem
como objetivo o amplo fortale-
cimento da identidade étnica
presente no modo de ser e de vida
Guarani Mbyá.

Os CECIs tem como pro-
posta fundamental preservar as
raízes, as tradições e a autono-
mia dos Guarani Mbyá, pautando-
se nos ensinamentos tradicionais
dos mais velhos, sábios da aldeia,
na compreensão e, principalmen-
te, no respeito da diversidade ét-
nica e cultural existente.

Emprega São Paulo/Mais Emprego
tem 4.793 vagas abertas no Estado

O programa Emprega São
Paulo/Mais Emprego oferece
4.793 oportunidades nesta semana
no Estado de São Paulo. Já o Apren-
diz Paulista apresenta 41 vagas.

Entre as mais ofertadas es-
tão às oportunidades para aten-
dente de lanchonete, operador de
telemarketing receptivo, auxili-
ar de limpeza, operador de linha
de produção e vendedor.

O Emprega São Paulo/Mais

Emprego é uma agência de em-
pregos pública e gratuita. O pro-
grama é gerenciado pela Secre-
taria do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT), em parceria
com o Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).

As oportunidades do Apren-
diz Paulista são para alunos do
dos cursos técnicos do Centro
Paula Souza (ETECs). Também
coordenado pela SERT, o progra-

ma que promove a vivência e a
inserção de estudantes no mer-
cado de trabalho tem 41 oportu-
nidades disponíveis.

Para manifestar interesse nas
vagas, basta acessar e se cadas-
t r a r
em www.empregasaopaulo.sp.gov.br.
Caso prefira, é possível se can-
didatar também ao comparecer
com RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho em um Posto de Aten-

dimento ao Trabalhador (PAT).
Veja aqui a lista de regionais do
PAT do estado e encontre o en-
dereço mais próximo.

O Emprega São Paulo conta
com mais de 3,5 milhões de cur-
rículos em seu banco de dados.
Implementado em agosto de
2008, o programa já colaborou
diretamente com a recolocação
de 700 mil trabalhadores no
mercado de trabalho.

95 casas do Morar Bem, Viver Melhor
são sorteadas na cidade de Ariranha

Em Ariranha, na região No-
roeste do Estado, um sorteio
realizado na terça-feira (22), no
Estádio Municipal Alcides Fer-
reira de Oliveira, definiu os fu-
turos moradores de conjunto
habitacional construído pelo
Morar Bem, Viver Melhor, pro-
grama do Governo do Estado.

O Conjunto Habitacional Ari-
ranha C, com 95 casas, foi cons-
truído pela CDHU (Companhia
de Desenvolvimento Habitacio-
nal e Urbano), com investimen-
to de R$ 10,8 milhões. O gover-
nador Geraldo Alckmin esteve à
frente do sorteio. “Em novem-
bro, os sorteados recebem as
chaves e podem sair do aluguel.
Aqui não tem casinha. Tem casa
da melhor qualidade”, disse.

Na sequência, o governador
falou mais sobre as caracterís-
ticas do empreendimento. “O

conjunto residencial conta com
água, esgoto, asfalto, calçada,
iluminação pública e aquecimen-
to solar, que reduz muito a con-
ta de luz”, completou Alckmin.

As famílias sorteadas se ins-
creveram para participar do fi-
nanciamento do programa habi-
tacional em 19 de março deste
ano. As casas onde vão morar
têm dois dormitórios, com área
construída de 56,67 m², sala co-
zinha e banheiro.

O acabamento das residênci-
as, com padrão da CDHU, inclui
piso cerâmico, azulejos na co-
zinha e banheiro, esquadrias de
ferro, estrutura metálica para
cobertura, muros de arrimo e
muretas de divisa.

Do total de casas sorteadas,
sete são destinadas para pesso-
as com deficiência, cinco para
idosos, quatro para policiais e

agentes penitenciários, e duas
para pessoas que vivem sozi-
nhas.

As famílias contempladas
serão convocadas em seguida
para o processo de habilitação,
quando deverão comprovar os
requisitos necessários para par-
ticipar do programa: renda de
um a dez salários mínimos, mo-
rar no município há pelo menos
cinco anos ou atestar que o che-
fe da família trabalha no muni-
cípio por pelo menos o mesmo
período.

As prestações subsidiadas
pelo Governo do Estado variam
de acordo com a renda familiar
e os moradores tem prazo de até
30 anos para quitar o financia-
mento. Quem ganha até três sa-
lários mínimos vai desembolsar
até 15% dos vencimentos. Do
total de 929 inscritos, aproxima-

damente 83% têm renda de até
três salários mínimos.

Investimentos geram em-
pregos

A construção de moradias
contribui para o desenvolvimen-
to econômico da região. Segun-
do estudo da CDHU, a cada R$
1 milhão investidos em unidades
habitacionais são criados 14,5
empregos diretos.

O Morar Bem, Viver Melhor
define as diretrizes da Política
Habitacional do Estado de São
Paulo e reúne todas as ações e
investimentos da Secretaria de
Estado da Habitação, como infra-
estrutura, urbanização, requalifi-
cação, acessibilidade, qualidade
das construções e equipamentos,
cuidados com o meio ambiente,
inovações e qualidade de vida para
as famílias atendidas.
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EUA impõem sanções contra
chineses e russos por colaborar

com Coreia do Norte
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou

na terça-feira (22) sanções econômicas contra entidades e pes-
soas russas e chinesas pela colaboração com o regime da Coreia
do Norte, em uma nova tentativa de elevar a pressão sobre Pyon-
gyang por sua escalada militar. A informação é da EFE.

“É inaceitável que indivíduos e empresas de China e da Rús-
sia facilitem à Coreia do Norte obter investimentos utilizados
para desenvolver armas de destruição em massa e desestabilizar
a região”, afirmou em um comunicado o secretário do Tesouro
americano, Steven Mnuchin.

As sanções afetam seis indivíduos e dez entidades, entre elas
a Dandong Rich Earth Trading e a Mingzheng International, sedi-
adas na China e que facilitaram acesso da Coreia do Norte ao
sistema financeiro internacional, além da russa Gefest-M LLC e
seu diretor, Ruben Kirakosyan. (Agencia Brasil)

Cientistas em todo o mundo
pedem mais ações para parar

“robôs assassinos”
Cientistas e líderes tecnológicos de todo o mundo pedi-

ram  na segunda-feira (21), na Conferência Conjunta Interna-
cional sobre Inteligência Artificial, realizada em Melbourne,
na Austrália, que o desenvolvimento de armas usando inteli-
gência artificial fosse interrompido pois “uma vez que esta
caixa de Pandora for aberta, será difícil de fechar.” A infor-
mação é da agênciaXinhua

Numa carta aberta às Nações Unidas (ONU), os cientistas e
líderes empresariais presentes ao evento pediram a proibição do
uso de armas autônomas letais ou “robôs assassinos”, assim como
armas químicas e biológicas no campo de batalha.

A Conferência Conjunta Internacional sobre Inteligência
Artificial (IA), que teve sua primeira edição em 1969, reuniu
nesta edição especialistas de renome internacional, como Toby
Walsh,  professor de IA na Universidade de New South Wales
(Austrália), o empresário Elon Musk, da Tesla e SpaceX, e o
executivo James Chow, da Ubtech, empresa de robótica base-
ada na China.

Preocupação global
Assinado por muitas das principais mentes relacionadas

à IA do mundo, a carta foi encabeçada  por Walsh, que re-
centemente disse à Xinhua que está preocupado com o que
ele sente ser uma “corrida armamentista” que ocorre em
torno do mundo.

“Estou muito preocupado com o impacto que a autonomia
(robótica) terá nos campos de batalha. Há uma corrida de ar-
mamentos desse tipo acontecendo hoje, que você pode ver no
Exército dos EUA, nas Forças Armadas do Reino Unido, no
Exército russo, é basicamente uma corrida armamentista, 
Acabaremos em um mundo muito perigoso e desestabilizado
se nos permitirmos lutar a guerra com esses tipos de armas,”
alertou Walsh.

O professor da Universidade de New South Wales e seus
coordenadores estão pedindo que as Nações Unidas interce-
dam e proíbam armas autônomas. Ele  disse que já houve al-
gum movimento positivo da ONU nesse sentido, esperando
que esta carta estimule ainda mais ações.

Uma das maiores preocupações dos líderes tecnológicos
é que um Estado desonesto, ou regime tirânico, seja capaz de
usar essas armas para reprimir sua população. “É certamente
uma preocupação que eu tenho, de estes robôs autônomos de
guerra serem utilizados para submeter uma nação inteira, e
será muito mais fácil do que costumava ser,” disse Walsh.

O problema com a tecnologia autônoma é, de acordo com
Walsh, o fato de que possui um duplo uso, o que significa que
exatamente os mesmos processos que são realizados por cri-
ações artificiais benéficas também são usados nos armamen-
tos inteligentes.

Walsh disse que, embora seja importante que continuemos
a desenvolver essa tecnologia, já que os benefícios para toda
a humanidade serão aparentemente infinitos, os controles e
os equilíbrios devem ser acordados para garantir que a segu-
rança das pessoas em todo o mundo seja considerada primor-
dial. (Agencia Brasil)

O Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) injetou R$
190,37 bilhões na economia
brasileira em 2016. Desse va-
lor, R$ 108,89 bilhões foram
colocados em circulação por
meio dos saques feitos pelos
trabalhadores e R$ 81,48 bi-
lhões são referentes a financi-
amentos concedidos com re-
cursos do FGTS . Os resulta-
dos foram divulgados  na ter-
ça-feira(22) em reunião do
Conselho Curador do FGTS.

A maior parte das opera-
ções de crédito realizadas em
2016 foi no setor de habitação,
para o qual foram liberados R$
80,86 bilhões. Em saneamen-
to, foram contratados R$
226,64 milhões e, em infraes-
trutura, R$ 386,32 milhões.

No ano passado, o FGTS re-
gistrou lucro de R$ 14,55 bi-
lhões, o melhor resultado da sua
história.

Novas regras

Na reunião de terça-feira,
22, o Conselho Curador do
FGTS aprovou novas regras para
o Fundo de Investimentos do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FI-FGTS), que empres-
ta dinheiro do Fundo de Garan-
tia para a realização de obras de
infraestrutura nas áreas de gera-
ção de energia, saneamento, fer-
rovias, rodovias e portos.

Uma das medidas aprovadas
é a criação de um comitê de au-
ditoria, que será formado por

três membros: um representan-
te do governo, um dos trabalha-
dores e um dos empregadores.
O grupo terá a função de moni-
torar as operações do Comitê
de Investimentos do FI-FGTS.
Também foi reduzido o perío-
do dos mandatos dos membros
do comitê, que podiam ser re-
eleitos indefinidamente e ago-
ra só poderão ser eleitos por
dois anos com possibilidade de
reeleição por apenas mais dois.
(Agencia Brasil)

Pelo terceiro ano seguido, desemprego
é a principal causa da inadimplência
Pelo terceiro ano seguido, o

desemprego é a principal causa
da inadimplência no Brasil, de
acordo com levantamento reali-
zado pelo Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) e pela
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) em to-
das as capitais. Dos consumido-
res que têm contas em atraso,
mais de um quarto (26%) culpa
a perda do emprego, percentual
que sobe para 27% quando con-
siderado somente os indivíduos
das classes C, D e E.

Em anos anteriores, o de-
semprego respondia por 33%
(2015) e 28% (2016) como
principal causa da inadimplência,
o que representa estabilidade em
relação ao dado deste ano, se-
gundo o SPC. Para a economis-
ta-chefe da entidade, Marcela
Kawauti, os dados refletem as
dificuldades do atual cenário
macroeconômico, com perda de
dinamismo do mercado de tra-
balho e renda mais curta.

“Mesmo com a economia
começando a esboçar um pro-
cesso de recuperação, o brasi-
leiro ainda não sente no bolso
os efeitos práticos desse proces-
so de melhora gradual. Apesar de
inflação e juros mais baixos, a ati-
vidade econômica ainda não ga-
nhou tração. O desemprego con-
tinua elevado e a renda do brasi-
leiro segue deprimida”, disse.

Outros motivos que levaram
os brasileiros à situação de
inadimplência são a diminuição
da renda (14%) , falta de contro-
le financeiro (11%) e o emprés-
timo de nome a terceiros (5%) .

O levantamento da inadim-
plência no Brasil mostrou que as
mulheres são maioria entre os
devedores entrevistados: 56%
contra 44% dos homens. Quan-
to à faixa etária, a concentração

é mais elevada entre os adultos
de 25 a 49 anos, que juntos re-
presentam 65% da amostra. Nove
em cada dez (93%) inadimplen-
tes entrevistados são das classes
C, D e E, e 7% pertencem às clas-
ses A e B. A pesquisa revelou tam-
bém que 75% dos inadimplentes
têm, no máximo, o segundo grau
completo.

Pagamento da dívida
Entre os consumidores com

contas em atraso, 48% não têm
condições financeiras de pagar
nem ao menos uma parte da dí-
vida nos próximos três meses. O
cenário é similar ao do segundo
semestre do ano passado, quan-
do o índice ficou em 46% . De
acordo com o estudo, o valor
médio do total das dívidas do
brasileiro é de quase R$ 2.980,
mas 43% não sabem ao certo o
quanto devem.

Apenas 20% das pessoas
acreditam que vão pagar a dí-
vida integralmente nos próxi-
mos três meses e 26% preten-
dem pagar ao menos parte do
que devem.

A renegociação é a principal
estratégia para o pagamento da
dívida, com 42% de citações.
Outros meios devem ser a gera-
ção de renda extra por meio de
atividades precárias – os chama-
dos bicos (23%) –, cortes no or-
çamento (22%) , recebimento de
dívidas de terceiros (14%) , utili-
zação de recursos dos saques das
contas do FGTS (13%) ou uso do
décimo terceiro salário (13%) .

Cortes no orçamento
Entre os inadimplentes que

vão fazer cortes no orçamento e
economizar para pagar as dívidas
(22%) , a maior parte deixará de
comprar roupas e calçados
(44%) . Para 51%, a maior difi-

culdade para quitar a dívida em
atraso é o fato de o valor total
da pendência superar em muitas
vezes a renda. Há ainda 26% de
entrevistados que enfrentam di-
ficuldades para economizar em
despesas básicas e 16% que re-
sistem em economizar com
itens supérfluos, abandonando
velhos hábitos de consumo.

Segundo o educador finan-
ceiro José Vignoli, é importan-
te fazer uma reflexão sobre o
que originou a dívida e manter o
foco na resolução do problema.
“Relutar em eliminar despesas e
em alterar o padrão de consumo
são alguns dos erros mais co-
muns para quem precisa ‘sair do
vermelho’. A primeira atitude
para organizar as finanças pes-
soais é reconhecer a necessida-
de de mudar hábitos que colo-
cam o bolso em risco”, disse.

Prioridades
Os compromissos que os

inadimplentes mais pagam em dia
são aqueles considerados básicos,
como plano de saúde (93% dos
que têm esse compromisso), con-
domínio (89%) , aluguel (84%) ,
internet e TV por assinatura (83%)
e conta de água e luz (80%) .

“A iminência de corte de ser-
viços de primeira necessidade
quando há atraso no pagamento
pode ser um motivo para que
essas contas tenham menor per-
centual de atraso em relação às
dívidas bancárias. Como a pes-
soa não tem recursos para pagar
tudo de uma vez, acaba elegen-
do prioridades como o aluguel
e o plano de saúde, por exem-
plo”, disse a economista Marce-
la Kawauti.

O SPC apontou que as dívi-
das que mais estão em atraso,
mesmo sem ter gerado o nome
sujo, são aquelas ligadas ao cré-

dito de instituições financeiras
ou ao comércio, cuja incidência
de juros é maior, como cartão de
loja (84% entre os que têm essa
conta), empréstimo em banco
ou financeira (74%) , cartão de
crédito (74%) , cheque especial
(72%) e crediário (67%) .

Querer aproveitar uma pro-
moção levou quase um terço dos
consumidores à inadimplência.
Levando em consideração os
devedores que admitiram o des-
controle financeiro ou acesso ao
crédito fácil como causa da
inadimplência, 32% afirmou que
quis aproveitar uma promoção e
acabou fazendo uma compra sem
avaliar o próprio orçamento –
percentual que cresce para 46%
entre pessoas de 18 a 34 anos.

Controle das contas
Entre os entrevistados que

alegaram descontrole nas com-
pras e falta de planejamento,
53% tentaram mudar algo em sua
atitude para resolver esses pro-
blemas, como anotar as despe-
sas e gastos (27%) , diminuir as
saídas com amigos gastadores
(18%) e até evitar sair com o
cartão de crédito na carteira
(16%) . O restante (47%) admi-
tiu não ter mudado qualquer con-
duta, principalmente por acredi-
tar que a dívida não é um grande
problema para o seu dia a dia
(20%) ou que a situação não os
incomoda (11%) .

Após contrair a dívida, a mai-
oria (82%) desses inadimplen-
tes reconhece não ter procura-
do ajuda para frear os próprios
impulsos, principalmente por
acreditarem que conseguem re-
solver sozinhos essa situação
(48%) . Somente 18% procura-
ram algum tipo de auxílio para
colocar as contas em ordem.
(Agencia Brasil)

Governo avalia nova devolução
de recursos do BNDES ao Tesouro

O Índice de Estoques (IE) do
comércio varejista na região
metropolitana de São Paulo re-
gistrou ligeira alta de 1,2% em
agosto, passando de 105,8
pontos para 107,1 pontos. Os
dados, divulgados  na terça-
feira (22), são da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (FecomercioSP),  e
mostram a percepção dos co-
merciantes sobre o volume de
mercadorias estocadas nas lo-
jas. A pontuação varia de zero
(inadequação total) a 200 pon-
tos (adequação total).

Em relação a mesmo mês de
2016, houve um aumento de
5,4% na pontuação. No entanto,
a proporção de empresários com
estoques classificados como

Nível de estoques do comércio
varejista tem ligeira melhora

em agosto
adequados em agosto de 2017
alcançou 53,5%, ainda abaixo
dos 60% a 65%, valores normal-
mente registrados em momen-
tos de boas vendas.

“Os indicadores de esto-
ques, de forma geral, continu-
am melhores do que no passa-
do recente, mas aquém do de-
sejável de uma economia em
sua plenitude”, disse a Feco-
mercio, em nota.

A parcela de empresários
que afirma estar com estoques
acima do adequado apresentou
pouca variação, de -0,3 ponto
porcentual (p.p), na comparação
com julho, atingindo 32,4%. Já
os que disseram estar com o ní-
vel de mercadorias abaixo do
ideal ficou estável, em 13,9%.
(Agencia Brasil)

O governo avalia uma nova
devolução de recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) ao
Tesouro Nacional, disse na ter-
ça-feira (22) o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles, após par-
ticipar da abertura 3º Seminário
Carf de Direito Tributário e Adu-
aneiro, em Brasília.

Em dezembro de 2016, o
BNDES devolveu R$ 100 bilhões
ao Tesouro Nacional. A quantia faz
parte dos R$ 532 bilhões que o
banco deve à União referente aos
empréstimos que recebeu de
2008 a 2014. A medida ajuda a
reduzir a dívida pública.

“É um dos pontos em discus-
são, em andamento. Estamos
analisando com o BNDES o flu-
xo de caixa, vendo as demandas
de crédito para este ano e o pró-
ximo, demanda de investimento
para saber até que ponto esses
recursos justificam ficar no
BNDES ou se seria de melhor
uso serem devolvidos para o Te-
souro com amortização da dívi-
da pública”, disse o ministro.

Sobre a proposta de redução
da participação da União no ca-
pital da Eletrobras, anunciada
ontem (21) pelo Ministério de

Minas e Energia, Meirelles dis-
se que o impacto fiscal da me-
dida ainda está sendo analisado.
Ele afirmou que fará uma análi-
se das avaliações de mercado e
de modelagem para anunciar os
números.

Cemig
O ministro da Fazenda tam-

bém afirmou que o leilão das
quatro usinas hidrelétricas da
Companhia Elétrica de Minas
Gerais (Cemig) está mantido
para setembro. A Cemig está ne-
gociando permanecer com as
concessões.

“A princípio, o leilão está
marcado. A Cemig primeiro terá
direito a participar do leilão.
Segundo, para a Cemig conseguir
trazer uma proposta que possa
justificar a não existência do lei-
lão, falta muito ainda. A Cemig
tem um caminho grande para an-
dar ainda para tentar fazer isso.
Em último caso, pode também
participar do leilão”, disse Mei-
relles.

Acrescentou que a empresa
está tentando levantar recursos
com o BNDES e outros bancos.
“Do nosso ponto de vista, o im-
portante é que a proposta seja

financeiramente viável e atenda
os interesses da União”, disse.
A outorga das quatro usinas é de,
no mínimo, R$ 11 bilhões e o
governo conta com o leilão para
ajudar a atingir a meta fiscal.

Refis
O ministro da Fazenda tam-

bém comentou que continua em
negociação com o Congresso
Nacional sobre o novo Refis
(Programa de Recuperação Fis-
cal). “Estamos avançando dentro
desse processo negocial. Vamos
procurar concluir o mais rápido
possível. Haverá de novo uma
negociação entre hoje e amanhã.
Vamos ver se chegamos a um
projeto adequado que permita a
arrecadação de uma série de
grandes empresas que entraram
nessa recessão e tiveram dificul-
dades”, afirmou.

Meirelles acrescentou que o
Refis tem que garantir não só a
regularidade fiscal das empresas
com a possibilidade de elas po-
derem voltar a ter acesso a cré-
dito, mas também permitir arre-
cadação de tributos. “É impor-
tante ficar claro que a empresa
faz uma boa administração do
seu próprio negócio pagando os

impostos em dia”, destacou.

Fim da recessão
Na abertura do 3º Seminário

Carf de Direito Tributário e Adu-
aneiro, Henrique Meirelles dis-
se que muitos ainda questionam,
mas o Brasil já saiu da maior re-
cessão da sua história.

“O Brasil está vivendo uma
mudança muito grande. Saímos
da maior recessão da história.
Ainda não está claro, muitos ain-
da questionam”, disse. Ele argu-
mentou que o país registrou vá-
rios meses seguidos de criação
de emprego, “depois de termos
visto a destruição de emprego
enorme”.

Ele citou ainda o crescimen-
to do varejo e do setor de servi-
ços e a expansão do Índice de
Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br), no segundo
trimestre deste ano.

“Temos previsão cada vez
mais consolidada de um cresci-
mento ao longo do ano”, acres-
centou. Dentro deste contexto,
destacou que o Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais
(Carf) tem que ter independên-
cia, garantir segurança jurídica e
previsibilidade. (Agencia Brasil)
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Por unanimidade, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) aceitou  na terça-fei-
ra (22) denúncia apresentada
pela Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) contra o senador
Fernando Collor (PTC-AL) pe-
los crimes de corrupção, lava-
gem de dinheiro e organização
criminosa. Com a decisão, Co-
llor vira réu nas investigações da
Operação Lava Jato.

A PGR acusa o parlamentar
de receber R$ 29 milhões em
propina pela suposta influência
política na BR Distribuidora,
empresa subsidiária da Petro-
bras. Segundo o procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot,

além de Collor, estão envolvi-
dos no suposto esquema a mu-
lher do senador, Caroline Co-
llor, e mais seis acusados que
atuavam como “operadores par-
ticulares” e “testas de ferro” no
recebimento dos valores.

Os ministros  Gilmar Men-
des, Dias Toffoli, Ricardo
Lewandowski e Celso de Mello
seguiram o voto do relator, Ed-
son Fachin. Sem entrar no méri-
to das acusações, que serão ana-
lisadas ao fim do processo, Fa-
chin entendeu que a denúncia
contém os indícios legais que
autorizam a abertura de ação pe-
nal contra o senador.

A denúncia afirma que o se-

nador comprou carros de luxo
com o dinheiro da suposta pro-
pina. Entre os veículos estão um
Lamborghini, avaliado em R$
3,2 milhões, uma Ferrari (R$ 1,4
milhão), um Bentley e duas Land
Rover. Em julho de 2015, os car-
ros de luxo foram apreendidos
na residência particular do sena-
dor em Brasília, conhecida
como Casa da Dinda.

Outro lado
Na semana passada, durante

a primeira parte do julgamento,
os advogados de Collor defen-
deram a rejeição da denúncia. O
defensor de Collor sustentou
durante o julgamento que não há
provas de que o parlamentar te-

ria recebido dinheiro desviado.
Para o advogado Juarez Tavares,
não há ato de ofício que possa
comprovar contrapartida por par-
te do senador para receber a su-
posta propina.

“Não há prova efetiva de que
o senador Collor de Mello tives-
se recebido dinheiro destas en-
tidades às quais estaria vincula-
do, ou seja, a BR Distribuidora,
os postos de gasolina ou as em-
presas privadas às quais fazia
contrato. Não há uma prova de
que o ingresso nas contas do se-
nador advém dessas empresas ou
de atos vinculados à realização
desses contratos”, disse o advo-
gado. (Agencia Brasil)

A força-tarefa da Lava Jato
no Ministério Público Federal
no Paraná (MPF-PR) denun-
ciou  na terça-feira (22) o ex-
presidente da Petrobras e do
Banco do Brasil Aldemir Ben-
dine pelos crimes de corrup-
ção, lavagem de dinheiro, per-
tinência a organização crimi-
nosa, e por atrapalhar as inves-
tigações.

A denúncia tem por base as
investigações referentes à 42ª
fase da Operação Lava Jato,
denominada Operação Cobra,
deflagrada no dia 27 de julho.
O ex-presidente da Petrobras
foi preso naquela ocasião.

De acordo com o trabalho
do MPF e da Polícia Federal
(PF), Bendine pediu à Odebre-
cht propina de R$ 17 milhões
quando ainda era presidente
do Banco do Brasil para via-
bilizar a rolagem de dívida
de um financiamento da Ode-
brecht Agroindustrial. À épo-
ca, os executivos da emprei-
teira negaram o pedido por
entender que Bendine não te-
ria capacidade de influenciar
no contrato.

Em 2015, pouco antes de
assumir a presidência da Petro-
bras, ainda segundo a investi-
gação, Bendine pediu nova pro-
pina à Odebrecht para atuar no
interesse da empresa junto à
petrolífera. Dessa vez, o ex-
presidente da empreiteira Mar-
celo Odebrecht e o executivo
Fernando Reis optaram por pa-
gar a propina de R$ 3 milhões.

Lava Jato denuncia
Aldemir Bendine,

Marcelo Odebrecht e
mais quatro pessoas

A Força-tarefa afirma que
as provas desse acordo foram
colhidas em depoimentos de
colaboradores e durante as bus-
cas e apreensões feitas na 26ª
fase da Lava Jato, denominada
Operação Xepa.

O MPF-PR afirma que o
pagamento da propina foi rea-
lizado a partir da adoção de me-
canismos de lavagem de ativos
e parcelado em três entregas
em espécie, realizados em
apartamento na capital paulis-
ta alugado a Antônio Carlos
Vieira da Silva. O irmão dele,
André Gustavo Vieira da Silva,
também operou parte dos pa-
gamentos a Bendine.

Ainda segundo a denúncia,
Aldemir Bendine e os opera-
dores financeiros dissimula-
ram os pagamentos de propina
ao descobrirem a existência de
investigações contra si no âm-
bito da Lava Jato. Eles decla-
raram que o dinheiro teve ori-
gem nas consultorias presta-
das à Odebrecht e recolheram
impostos relacionados aos
serviços. Para a força-tarefa,
os acusados tentaram embara-
çar as investigações ao come-
terem tal ato.

Além de Bendine, a denún-
cia oferecida pelo MPF-PR in-
clui os agentes da empreiteira
Marcelo Odebrecht e Fernan-
do Reis, além dos operadores
Antônio Carlos Vieira da Silva
e André Gustavo Vieira da Sil-
va, e do doleiro Álvaro Novis.
(Agencia Brasil)

Falta de garantia de direitos básicos
aumenta desigualdade, dizem especialistas

As desigualdades estão se
aprofundando na sociedade bra-
sileira por falta de políticas que
garantam acesso a direitos bási-
cos, afirmou  na terça-feira (22)
o presidente do Instituto Ethos,
Caio Magri.

“Estamos em um momento e
fluxo global de concentração de
renda e aprofundamento de de-
sigualdades, com uma socieda-
de, um Estado que não conseguiu
construir garantias mínimas de
bem-estar social”, disse, ao par-
ticipar de debate promovido
pelo movimento Todos pela Edu-
cação e pela Fundação Santilla-
na, em São Paulo.

“É muito contraditório tudo
isso. Reduzimos algumas desi-
gualdades no Brasil. Ampliamos

o acesso aos serviços básicos,
como educação, em alguns mo-
mentos, como saúde, Mas a gen-
te continuou com os indicado-
res muito ruins. Aprofundamos
as desigualdades econômicas de
uma maneira absolutamente sem
precedentes”, acrescentou.

Magri relacionou a situação
do Brasil a tendências de au-
mento das diferenças entre po-
bres e ricos identificada pelo
economista francês Thomas Pi-
ketty na Europa e América do
Norte. Entre os problemas que
destacou está a falta de medidas
que apoiem os atendidos por pro-
gramas de transferência de ren-
da, para superar a pobreza.

“Não temos [medidas]. Várias
regiões do Brasil, estrategicamen-

te necessárias para uma reforma
agrária, não conseguiu, nesses qua-
se 15 anos de Bolsa-Família, es-
truturar uma diferença de proces-
sos e meios de produção”, disse
o presidente do instituto.

Membro do Núcleo de
Consciência Negra da Universi-
dade de São Paulo (USP), Maria
José Menezes concordou com a
avaliação de Magri. Apesar de
acreditar na importância dos
movimentos da sociedade civil,
Maria defendeu que certos graus
de mudança só podem ser pro-
movidos pelo Estado.

“A sociedade civil contribui,
mas, em um país com mais de 5
mil municípios, uma instituição
não consegue, de forma equânime,
fazer com que as intervenções das

organizações da sociedade civil
sejam de fato importantes em todo
o território”, ressaltou.

A professora de Ciência Polí-
tica da USP Marta Arretche, por
outro lado, disse que a expansão
do ensino básico é uma conquista
importante para reduzir as desi-
gualdades sociais e raciais no país.

“Não é trivial ter ocorrido
massificação. E a nossa esperan-
ça é que o processo de massifi-
cação se estenda para outras áre-
as e níveis escolares. Tivemos
massificação no ensino funda-
mental. E esta massificação, ou
o que chamamos de universali-
zação, reduziu substancialmen-
te as desigualdades de acesso
entre brancos e não brancos”,
disse. (Agencia Brasil)

A Primeira Turma do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) ne-
gou  na quinta-feira(22) pedido
feito pelos advogados do depu-
tado federal Paulo Maluf (PP-
SP) para realização de novas di-
ligências na ação penal em que
o parlamentar é réu por falsida-
de ideológica.

Se o pedido fosse aceito
pelo colegiado, a ação penal po-
deria sofrer atrasos na conclu-
são. O processo está na fase de
alegações finais, última etapa
antes da sentença.

De acordo com a Procurado-
ria-Geral da República (PGR), o
parlamentar omitiu gastos em
sua prestação de contas nas elei-
ções de 2010.  Segundo a de-
núncia, Maluf teve despesas de
quase R$ 170 mil pagas pela
empresa Eucatex, que pertence
à sua família, sem declarar os

STF nega recurso de
Maluf para ampliar
prazo de ação penal

gastos na prestação de contas.
Apurações indicaram que a em-
presa Artzac prestou serviços à
Eucatex, mas com destinação
para a campanha do deputado.

Em 2015, durante o julga-
mento sobre o recebimento da
denúncia, o advogado do depu-
tado, Maurício Leite, disse que
os serviços da gráfica foram
prestados à Eucatex, e não à cam-
panha de Maluf. “Paulo Salim
Maluf não assinou a prestação
de contas de sua campanha.
Compreendo o possível equívoco
do Ministério Público ao fazer essa
afirmativa, porque o documento
está assinado e, logo abaixo, cons-
ta uma inscrição dizendo o nome
do candidato. No entanto, a assina-
tura não é de Paulo Maluf, essa as-
sinatura é de Jordi Shiota, tesou-
reiro da campanha”, afirmou à épo-
ca. (Agencia Brasil)

Raquel Dodge anuncia nomes
de sua nova equipe na PGR

A futura procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, divul-
gou  na terça-feira(22) 12 nomes
que integrarão sua equipe a par-
tir do dia 18 de setembro, quan-
do tomará posse substituindo
Rodrigo Janot. Segundo a PGR,
Raquel Dodge levou em conside-
ração a especialização jurídica, a
experiência profissional e o co-
nhecimento dos problemas do
país, considerando a lotação ge-
ográfica dos integrantes da equi-
pe ao longo de suas carreiras.

O vice-procurador-geral da
República será Luciano Mariz
Maia e o vice-procurador-geral
eleitoral será Humberto Jacques
de Medeiros. Os dois são subpro-

curadores-gerais da República.
Pela primeira vez, os cargos

da Secretaria-Geral do Ministé-
rio Público da União e da Secre-
taria de Cooperação Jurídica In-
ternacional serão ocupados por
mulheres: Zani Cajueiro e Cris-
tina Romanó, respectivamente.
Também será mulher a titular da
Secretaria da Função Penal Ori-
ginária junto ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), pasta que será
criada por Raquel Dodge. Nes-
se caso, o posto será ocupado
pela procuradora-regional da
República Raquel Branquinho.

Nos próximos dias, serão
definidos os nomes dos titula-
res da Secretaria de Direitos

Humanos e Tutela Coletiva, Se-
cretaria de Análise Constitucio-
nal e Secretaria da Função Pe-
nal Originária junto ao Superior
Tribunal de Justiça (STJ).

Confira os nomes escolhi-
dos para a nova equipe de Raquel
Dodge:

Vice-procurador-geral da
República: Luciano Mariz Maia

Vice-procurador-geral elei-
toral: Humberto Jacques de
Medeiros

Secretária-Geral do MPU:
Zani Cajueiro

Secretária de Função Penal
Originária no STF: Raquel Bran-
quinho

Membros da Secretaria de
Função Penal Originária no STR:
Lauro Cardoso e Marcelo Ribei-
ro Oliveira

Grupo de Trabalho Lava Jato:
Alexandre Espinosa e José Al-
fredo de Paula Silva

Secretário-Geral Jurídico:
Alexandre Camanho

Secretária de Cooperação
Jurídica Internacional: Cristina
Schawnsee Romanó

Secretaria de Pesquisa e Aná-
lise e Secretaria Pericial: Pablo
Coutinho Barreto

Coordenador do Grupo Exe-
cutivo Nacional da Função Elei-
toral: Sidney Pessoa Madruga
(Agencia Brasil)

Caiado quer recursos do
horário eleitoral gratuito para

bancar campanhas
Na ânsia por uma solução

para o financiamento das cam-
panhas eleitorais, que não afete
o Orçamento Geral da União, os
senadores já se antecipam à dis-
cussão da reforma política que
está na Câmara dos Deputados.
Na terça-feira (22), o senador
Ronaldo Caiado (DEM-GO)
apresentou um projeto que aca-
ba com o horário eleitoral obri-
gatório em rádio e televisão e
redireciona os recursos para um
fundo destinado ao financiamen-
to das campanhas.

Pelo projeto, apenas as emis-
soras públicas permaneceriam
obrigadas a transmitir a progra-
mação eleitoral obrigatória. As-
sim, os recursos oriundos das
isenções fiscais que são conce-
didas aos canais privados para
transmitir as propagandas dos
candidatos e partidos seriam re-
alocados no fundo especial.

A expectativa do senador é

gerar uma economia de R$ 1 bi-
lhão, fazendo com que o finan-
ciamento público das campanhas
não tivesse impacto orçamentá-
rio. O número é baseado em da-
dos da Receita Federal sobre a
isenção fiscal referente às pro-
pagandas obrigatórias de 2014.
O valor inicial alocado no fundo
poderia chegar a R$ 2 bilhões
com a inclusão, também, do di-
nheiro obtido por meio das mul-
tas aplicadas pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) e seria cor-
rigido anualmente pelo Índice
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC).

 “A partir daí vamos ter uma
eleição mais enxuta, que não vai
ter tanto gasto com essas equi-
pes de marquetagem, porque esse
gasto ocupa mais da metade do
gasto da campanha eleitoral. Vai
ser uma campanha mais modes-
ta, onde vai prevalecer a capaci-
dade de comunicação dos candi-

datos, principalmente nas redes
sociais”, avalia Caiado. Para ele,
a proposta é um contraponto à
ideia de criação de um fundo de
R$ 3,6 bilhões, que tem tido mui-
ta rejeição social e representa um
“ataque ao Orçamento”.

O projeto também prevê que
a distribuição dos recursos se-
ria feita de acordo com a pro-
porção dos partidos na Câmara
e com a escolhas dos próprios
eleitores ao partido ou candida-
to de sua preferência.

“Vamos supor que esse di-
nheiro chegue a R$ 2 bilhões, e
nós tenhamos 100 milhões de
eleitores registrados no TSE.
Cada eleitor terá direito a optar
para onde ele quer encaminhar
R$ 20 [para qual partido ou can-
didato] durante 30 dias, até o dia
30 de agosto. Se até lá ele não
se posicionar, aí o dinheiro re-
torna para o Tribunal Superior
Eleitoral e será distribuído aos

partidos dentro das regras exis-
tentes na legislação”, explicou
Caiado.

A antecipação do Senado ao
debate se deve ao fato de que as
novas regras eleitorais precisam
ser aprovadas até o próximo mês
para valerem nas eleições de
2018. Até o momento, os parla-
mentares estão preocupados
com o fato de que o financia-
mento privado de campanhas já
está proibido, mas o formato do
financiamento público ainda não
foi definido pelo Congresso.

Caiado pretende apresentar
dois requerimentos ainda hoje
no Senado, um para tramitação
conjunta em todas as comissões
por onde o projeto precise pas-
sar, e outro, de urgência, para o
plenário do Senado. Assim, ele
pretende acelerar a tramitação da
matéria, que poderia ser enviada
o quanto antes à Câmara dos
Deputados. (Agencia Brasil)

O período de janeiro a julho
de 2017 já supera todo o ano de
2016 na quantidade de drogas
apreendidas no Ceará. São 4,3
toneladas no total, número
150% maior do que toda a apre-
ensão realizada no ano passado,
que somou 2,8 toneladas.

O alto número de 2017 se
deve à grande apreensão de 3,9
toneladas de maconha, feita pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) em maio deste ano.  A car-
ga estava em um caminhão-tan-
que que vinha de Curitiba com
destino à capital cearense.

Ao número atual, também se
somam 200 quilos de cocaína,
100 quilos de crack e outras
quantidades de drogas sintéticas.

A Polícia Civil do Ceará atua
no combate ao crime por meio
da Divisão de Combate ao Tráfi-

Apreensão de drogas
no Ceará cresce 150%

co de Drogas, que conta atual-
mente com dois cães farejado-
res, que atuam nas operações.

De acordo com a delegada da
divisão, Patrícia Bezerra, as
ações do tráfico no estado ocor-
rem principalmente nos fins de
semana e nas madrugadas.

Para ela, o combate a esse
crime reflete na redução de ou-
tros. “O tráfico de drogas é o
crime matriz de todos os de-
mais. É a partir dele que se che-
ga aos homicídios, ao crime or-
ganizado, ao tráfico de armas e
a roubos.”

O Ceará já foi usado como
base operacional de uma orga-
nização internacional que trans-
portava cocaína para Portugal e
Itália e que foi desarticulada em
2015 pela Polícia Federal.
(Agencia Brasil)

fa le  conosco através do e-mail :   jornalodiasp@terra .com.br
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O Produto Interno Bruto
(PIB) Agropecuário deverá ter
um crescimento de 10,9% em
2017, de acordo com previsão do
Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea). O número faz
parte da seção de Economia Agrí-
cola, da Carta de Conjuntura nº
36, lançada na terça-feira (22). A
seção traz dados e análises de di-
versos segmentos da economia
agrícola.

Segundo o estudo, embora
apresente uma participação rela-
tivamente modesta no Produto
Interno Bruto (PIB) do país, que
foi de 4,7% em 2016, o setor
agropecuário se caracteriza por
um alto nível de encadeamento
com outros setores produtivos.

O Indicador Ipea de PIB Agro-
pecuário apontou uma alta de
13,5% acumulada no ano até o mês
de junho, com destaque para a la-
voura, que cresceu 19,2% no perí-
odo, enquanto a pecuária apresen-
tou queda de 0,8%. Apesar desse
elevado crescimento no ano, o in-
dicador mostrou uma variação ne-
gativa de 2,9% no segundo trimes-
tre em relação ao trimestre anteri-
or. Mesmo assim, a expectativa
para o ano é de crescimento.

“O setor agrícola tem muitas
peculiaridades. Enquanto a eco-
nomia está numa direção, o se-
tor está indo para uma direção di-
ferente. Então, a análise do setor
agrícola tem que ser diferente.
Não é a mesma coisa que anali-
sar a indústria e serviços. O que

se produziu no setor, vai vender,
ou no Brasil, ou exterior. Então
mesmo que a demanda esteja aqui
deprimida, [o produtor] consegue
vender para o exterior”, analisou
o diretor de Estudos e Políticas
Macroeconômicas do Ipea, José
Ronaldo Souza Jr., um dos edito-
res da seção.

Empregos
Em tendência contrária à do

PIB, o total de pessoas ocupadas
no agronegócio caiu 3,9% entre
o primeiro trimestre de 2017 e
o mesmo trimestre do ano pas-
sado – passando de cerca de 18,7
milhões para 18,05 milhões de
pessoas. Dentro do agronegócio,
a maior redução no total de ocu-
pados se deu no segmento primá-
rio, com cerca de 700 mil ocu-
pações a menos, uma queda de
7,6% no primeiro trimestre de
2017.

Segundo o estudo, a geração
de postos de trabalho difere da
lógica da geração de valor na agri-
cultura nacional. Por exemplo,
culturas representando 70% do va-
lor bruto da produção agrícola
empregaram apenas 32% do pes-
soal ocupado nessas atividades em
2016. A soja, com 34% do valor
bruto da produção agrícola, empre-
gou apenas 4,7%. “Desse modo,
diante da diversidade socioeconô-
mica e tecnológica na agropecu-
ária nacional, não se espera uma
associação importante entre as
oscilações do PIB e do pessoal

ocupado no setor”, diz o texto.
De modo geral, há indicati-

vos de que, provavelmente, a re-
dução do pessoal ocupado se deu
principalmente entre trabalhado-
res vinculados a atividades de
menor importância econômica,
localizados majoritariamente no
Nordeste. A queda do emprego se
deu principalmente entre os pro-
dutores rurais mais pobres e
aqueles com menor grau de ins-
trução.

Apesar da redução no núme-
ro de pessoas ocupadas, na com-
paração entre os primeiros tri-
mestres de 2016 e de 2017, ve-
rificou-se, segundo dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Contínua Tri-
mestral, ganho real nos rendimen-
tos médios: de 3,5% para os em-
pregados, chegando a R$ 1.664; de
5,4% para os empregadores, che-
gando a R$ 5.260; e, de 2,9% para
os trabalhadores atuando por con-
ta própria, chegando a R$ 1.192.

Expectativas
A produção de grãos deverá

passar de 232 milhões de tone-
ladas, em 2016/2017, para 288,2
milhões de toneladas em 2026/
2027. Isso indica um acréscimo
de 56 milhões de toneladas à pro-
dução atual do Brasil, o que re-
presenta uma taxa de crescimen-
to de 24,2%. Já a produção de
carnes bovina, suína e aves entre
2016/2017 e 2026/2027 deverá
aumentar em 7,5 milhões de to-

neladas, o que representa um
acréscimo de 28% em relação à
produção de carnes de 2016/
2017.

As estimativas realizadas para
os próximos dez anos são de que
a área total plantada com lavou-
ras deve passar de 74 milhões de
hectares em 2016/2017 para 84
milhões em 2026/2027, ou seja,
um acréscimo de 10 milhões de
hectares. Essa expansão está con-
centrada em soja, mais 9,3 mi-
lhões de hectares; cana-de-açú-
car, mais 1,9 milhão; e milho, 1,3
milhão de hectares.

Segundo o Ipea, os produtos
mais dinâmicos do agronegócio
brasileiro deverão ser algodão
em pluma, milho, carne suína,
carne de frango e soja grão. En-
tre as frutas, os destaques são a
manga, a uva e o melão. O mer-
cado interno e a demanda inter-
nacional serão os principais fa-
tores de crescimento para a mai-
or parte desses produtos, pois
indicam também o maior poten-
cial de crescimento da produção
nos próximos dez anos.

A seção de Economia Agrí-
cola é feita pelo Ipea em parce-
ria com a Secretaria de Política
Agrícola do Ministério da Agricul-
tura, da Pecuária e do Abastecimen-
to (SPA/Mapa) e o Centro de Es-
tudos Avançados em Economia
Aplicada (Cepea) da Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Quei-
roz da Universidade de São Paulo
(Esalq-USP). (Agencia Brasil)

Procurador
colombiano diz que
Luisa Ortega tem

provas da Odebrecht
na Venezuela

O procurador-geral da Colômbia, Fernando Carrillo, afirmou
na terça-feira (22) que a ex-procuradora-geral da Venezuela, Lu-
isa Ortega, tem provas para revelar o escândalo do pagamento de
propinas por parte da construtora brasileira Odebrecht em seu
país. A informação é da EFE.

“Ela tem as evidências, os documentos e as faturas dos ele-
mentos fundamentais para revelar a corrupção relacionada com
a Odebrecht na Venezuela”, disse a jornalistas o titular do Minis-
tério Público colombiano. Segundo ele, se estes fatos de cor-
rupção vierem à tona, ajudarão a toda a América Latina e a todo o
povo venezuelano. “Os ditadores caem quando a corrupção se
torna clara”, acrescentou.

Carrillo lembrou que o falecido ditador chileno Augusto Pi-
nochet “foi derrubado quando descobriram suas contas (irregu-
lares) em Washington” e que o ex-presidente peruano Alberto
Fujimori “caiu quando foram descobertos os vídeos” de seu as-
sessor Vladimiro Montesinos cometendo atos fraudulentos.

“O povo sente a corrupção internacional e a retirada do apoio
popular acontece quando ela se torna clara”, falou Carrillo. Ele
lembrou queLuisa  Ortega, que chegou na sexta-feira (18) à Co-
lômbia em companhia do marido, o deputado chavista Germán
Ferrer, afirmou, em uma mensagem a procuradores e promoto-
res reunidos na semana passada no México, que tem evidências
para provar supostos vínculos de políticos da Venezuela com a
Odebrecht.

No Brasil
A autoridade migratória da Colômbia informou em um co-

municado que Ortega saiu terça-feira (22) de Bogotá com desti-
no ao Brasil, mas não disse se ela viajou acompanhada do marido
e de dois de seus assessores.

A ex-procuradora-geral da Venezuela participa nesta quarta-
feira(23) da 22ª Reunião Especializada de Ministérios Públicos
do Mercosul, em Brasília, a convite da Procuradoria-Geral da
República do Brasil.

Rota de fuga
Ortega chegou na última sexta-feira (18) ao aeroporto El

Dorado, em Bogotá, vindo de Aruba depois de um percurso que,
segundo relatos da imprensa local, começou em Caracas e pros-
seguiu no litoral da Península de Paraguaná, no noroeste da Ve-
nezuela, de onde ela viajou de lancha até a ilha caribenha.

Segundo a imprensa local, no pequeno avião que desembar-
cou em Bogotá estavam também a ex-diretora do escritório de
Ortega, Gioconda González, e o procurador anticorrupção Artu-
ro Vilar Esteves.

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse ontem
no Twitter que Ortega “estava sob proteção do governo colombi-
ano” e que “se pedir asilo, será dado”, o que foi duramente criti-
cado pela Venezuela.

Luisa Ortega foi destituída como procuradora-geral da Vene-
zuela no último dia 5 de agosto, sob alegação de “atos imorais”,
pela Assembleia Nacional Constituinte, cuja convocação foi ques-
tionada por ela quando ocupava o cargo.

Contra o marido de Ortega foi decretada uma ordem de pri-
são sob a acusação de que ele teria participado de uma trama de
extorsão que supostamente funcionava no Ministério Público.

Pediu prisão
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na terça-

feira (22) que pedirá à Interpol a captura da ex-procuradora-ge-
ral venezuelana, Luisa Ortega, e de seu marido, o deputado cha-
vista Germán Ferrer, que “fugiram” do país na sexta-feira passa-
da. (Agencia Brasil)

Governo não inclui Itaipu e Eletronuclear
na desestatização da Eletrobras

O governo descarta incluir a
Eletronuclear e a Usina Hidre-
létrica de Itaipu no processo
de desestatização da Eletro-
bras. No caso da empresa res-
ponsável pelas usinas nuclea-
res brasileiras, o motivo é uma
questão constitucional e, no
caso de Itaipu, por se tratar de
usina binacional dependendo
de acertos com o Paraguai.

A informação é do ministro
de Minas e Energia, Fernando
Bezerra Coelho Filho, em en-
trevista coletiva na terça-feira
(22), no Ministério de Minas
e Energia.

 “Está escrito na Constitui-
ção que quem tem de ser o con-

trolador [das usinas nucleares] é
a União. A ideia não é ferir a
Constituição. Já Itaipu será ana-
lisada em função dos acordos
bilaterais com o Paraguai”, ex-
plicou o ministro.

Tarifa de energia mais ba-
rata

A expectativa é de que, con-
trolada pela iniciativa privada, a
Eletrobras favoreça, a médio
prazo, uma tarifa de energia mais
barata. “Com a eficiência e re-
dução do custo, nossa estimati-
va é de que no médio prazo te-
nhamos uma conta de energia
mais barata”, afirmou.

A decisão de desestatizar a

empresa será submetida ama-
nhã (23) ao Conselho do Pro-
grama de Parcerias de Investi-
mentos (PPI).

A União tem 51% das ações
ordinárias, que são aquelas com
direito a voto.

O secretário executivo do
Ministério da Fazenda, Eduardo
Guardia, disse que ainda não foi
definido o percentual de ações
que será repassado à iniciativa
privada.

“Isso não será definido, por
enquanto, porque temos de se-
guir os ritos de desestatização
previsto na lei”, disse Guardia.
“E não há previsão de valores,
porque a modelagem desse pro-

cesso ainda não foi definida. Isso
será feito posteriormente”,
acrescentou, ao enfatizar que o
impacto dessa desestatização
não gerará receita primária, não
tendo portanto relação com a
questão do cumprimento da
meta fiscal.

Segundo o secretário, há
duas possibilidades em estudo.
“A desestatização pode ser fei-
ta a partir da venda do contro-
le ou por meio do aporte de
capital acompanhado de di-
luição.” Caso seja adotada a
segunda alternativa, o pro-
cesso seria feito a partir da
emissão de novas ações no
mercado. (Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022142- 
09.2011.8.26.0100 - 481/11.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Samuel Gomes de 
Nazareth, Joelma , Maria Aurea Lobato da Silva, Manoel Francisco dos Santos, espolio de Dato El Syed Ibrahim Bin 
Omar Alsagoff, Maria Ghazel Syed Alsagoff, Ali Ibrahim Omar Alsagaff, Geni Nobue Suzuki, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Nilton Almeida de Souza 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Fellipe Coelho, 29, 
Jd. Éster, Pq. São Rafael, Itaquera, São Paulo - SP, Cep. 08331-320, 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.                    [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0044549- 09.2011.8.26.0100-985/ 
11.]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) Espólios de Raphael José da Silva,Pedra da Silva,rep.pelo inv.,Marcelo Almei-
da dos Santos e Fernanda Lopes de Almeida,José Ediberto de Freitas e Ana Maria Silva de Freitas,Luzia Francisca Fredi,Manoel 
Ferreira da Silva e Sofia Martins Coutinho da Silva,Pedra da Silva ou Pedra Maria da Silva ou ainda Pedra Maria das Dores e 
Penha da Silva,Maria da Silva,Marisa Castilho e Roberto Castilho,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Carlos Amarildo Ferrari,Flávia Taionato Ferrari ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Paulo Pontes,364,Jd Amaro,São Paulo SP,Cep.03271-000, alegan-
do posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [22,23] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1022426-68.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Lais Helena Bresser Lang, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Prefeitura do Município de São Paulo move uma Desapropriação - 
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Wagner Roberto Delagata, objetivando o 
imóvel situado a Av. Santo Amaro, n° 1473,1477 e 1481, Vila Nova Conceição, CEP 04505- 002, sob mátricula 104.894 
registrada no 14° Registro de Imóveis da Capital , declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, 
datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2017.   [22,23] 

Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1060301-96.2014.8.26.0100. O 
Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, Juiz de Direito da 38ª 
Vara Cível Central/SP. Faz saber a Corradino Mastrangelo 
ou Conrado Mastrangelo ou Corrado Mastrangelo, RG nº 
125.280-SSP-SP, que Antonio Alberto Sirvarolli, Helena 
Maria Sirvarolli, Carlos Alberto Sirvarolli, Adilson Sirvarolli 
ajuizaram ação de adjudicação compulsória, objetivando a 
outorga da escritura definitiva do Terreno à Rua Marrey 
Junior, antiga Avenida 3, constituído de parte dos lotes 05, 07 
e 09 da quadra nº 03, da Vila Rio Branco, Água Rasa, Alto da 
Mooca, contribuinte 053.041.0020-4, matricula 168.220, 7º 
CRI/SP. Estando o réu em lugar ignorado, expede-se edital 
de citação para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
conteste o feito sob pena de serem aceitos os fatos, 
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o 
edital, publicado e afixado na forma da Lei.                      [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
PROCESSO Nº 0180199-28.2011.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eduardo Palma Pellegrinelli, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER à Brisa Locadora Ltda, 
CNPJ 59.320.945/0001-33, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de Paulitalia Barao de Maua 
Comercio de Veiculos Ltda, visando a cobrança de R$ 
15.145,68 ( quinze mil, cento e quarenta e cinco reais e 
sessenta e oito centavos) (agosto/2011), referente aos 
títulos juntados nos autos, devidamente atualizado e 
acrescido das custas e despesas processuais e honorá-
rios advocatícios. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague o valor supra, ficando 
consignado, nesse caso, a isenção e custas e honorários 
advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça embargos, sob 
pena de ser constituído de pleno direito o título executivo 
em judicial, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2017.        [23,24] 

FOROS REGIONAIS IV LAPA FAMÍLIA E SUCESSÕES  
1º VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES.  
Edital de Publicação de Sentença Processo 1014872-
69.2015.8.26.0004 O Dr. Ary Casagrande Filho, Juiz de 
Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional 
IV Lapa São Paulo/SP. Faz saber a todos quantos o edital 
virem e dele conhecimento tiverem, que foi proferida a 
sentença: Ante o exposto decreto a interdição de ANGELA 
KOVACS TARTARELLA, declarando-a incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil na forma dos artigos 4º, 
inciso III, 1767, inciso I do Código Civil e artigo 755 do 
Código de Processo Civil, nomeando curador o Sr. MARCO 
ANTONIO TARTARELLA. Em obediência ao §3º do art. 755 
do CPC, serve o dispositivo d presente sentença como edital, 
a ser publicado na forma do art. 755 do CPC. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei.          [8,18] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1085191- 
02.2014.8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Vivian Labruna Catapani, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Lercit Imóveis S/C Ltda, Elio 
Fernandes, Condomínio Centro Comercial Bom Retiro rep 
p/ Sindico, Dayse Maria Chedide, Ernestina Fernandes ou 
Anestina Espirito Santo ou Anestina Fernandes, réus 
ausentes,incertos,desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que OE 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ME 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando o domínio do 
imóvel situado à Rua José Paulino, 226, unidade 
autônoma nº 432, 4º andar, Bloco C - Centro Comercial 
Bom Retiro, Bairro Bom Retiro, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 008.043.0575-7, 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. NADA MAIS.                       [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1123743-65.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Antonio Francisco da Silva, RG.3.682.620-SSP/SP e CPF/MF.840.013.136- 34, e José Marcolino de Lira Filho, 
RG.6.764.835-6 e CPF/MF.842.194.758-34, que ACYR ANDRADE NETO, RENATA ANDRADE E CLÁUDIA ANDRADE 
CALLIERA, ajuizaram ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com cobrança, referente débitos que perfazem o 
valor de R$ 57.467,88 (Novembro/2016) referente débitos relativos à Locação de um Imóvel situado na Rua Pamplona, nº 
1.394 - Jardim Paulista/SP. Estando os supracitados em local ignorado, expede-se edital para que no prazo de 15 dias úteis a 
fluir dos 20 dias úteis supra, purguem a mora ou querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do 
NCPC, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pelos autores na petição inicial, ficando advertidos 
que será nomeado curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV do NCPC. Será o presente edital afixado 
e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de junho de 2017.             [23,24] 

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0215087-28.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 01ª Vara 
Cível, do Foro Central, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula Cristina Schempf Cattan, na forma da Lei, etc. Faz saber a(o) 
Leandro Pereira da Silva, CPF/MF. 311.753.658-23, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum (Cobrança) 
por parte de Global Village Telecom GVT, alegando em síntese: cobrança do debito de R$ 54.887,83 (Outubro/2008) 
representado por Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicações tendo origem Prestação de Serviços de Telefonia e 
Transmissão de dados. 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 14 de julho de 2017. 23 e 24/08

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0085302-74.2012.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a(o) Rosinaldo Bispo Santos, CPF 578-569.915-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, visando a condenação ao ressarcimento de todos os 
prejuízos sofridos pela Requerente, que totaliza a quantia de R$ 14.902,77 (Agosto/2011) decorrente da liquidação do 
sinistro de acidente de trânsito (segurado da apólice n° 480350/19). 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. 23 e 24/08

Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0703267-44.2012.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a Luis Augusto Reginato RG. 7136133, CPF/MF. 030.932.408-40 e Beatriz de Souza Guimarães Reginato, RG. 9822278, 
CPF/MF. 050.850.338-84 que Condomínio Edifício Noble Maison lhe ajuizou Ação de rito Ordinário, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 62.256,41 (Julho/2012), referente aos débitos de sua quota parte condominial do Apto, 112 
da Rua Marcus Pereira nº 150, encontrando-se os réus em local incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para 
que no prazo de 15 dias, a fluir após prazo supra, conteste a ação sob pena de presumindo-se aceitos com verdadeiros os 
fatos articulados pelo autor. 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 março de 2016. 23 e 24/08

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 0018541-12.2009.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara 
Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Anna Paula de Oliveira Dala Déa Silveira, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Transpaula Turismo e Locadora de Veículos ME, Avenida General Penha Brasil, 
2381, Vila Nova Cachoeirinha - CEP 02673-000, São Paulo-SP, CNPJ 05.091.909/0001-16, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Sumário por parte de Yasuda Marítima Seguros S.A., objetivando o recebimento de R$ 14.081,19 
(Dez/2009) decorrente dos danos causados na colisão que ocorreu em 26/02/2007 no veiculo segurado pela apólice 
01.31.915109. 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 19 de julho de 2017. 23 e 24/08

Edital de citação  Prazo de 20 dias. Processo nº 1028359-81.2016.8.26.0001 A MMa. Juiza de Direito da 7ª Vara Cível, 
do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Pedro Rebello Bortolini , na forma da Lei, etc. Faz saber  a Er 
Sena dos Santos, CPF 663.801978-34, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Porto Seguro 
Companhia de Seguro Gerais, visando a condenação ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos pela Requerente, 
que totaliza a quantia de R$ 6.690,02 (Agosto/2016) decorrente da liquidação do sinistro de acidente de trânsito (segurado 
da apólice n° 1712661/19). 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. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de agosto de 2017. 23 e 24/08

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

www.jornalodiasp.com.br

Governo vai enviar projeto para
rever vetos à LDO de 2018

O governo vai enviar ao Con-
gresso Nacional um projeto de lei
para rever vetos a artigos da Lei
de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2018. A informação é
de deputados que participaram de
reunião com os ministros da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, e do
Planejamento, Dyogo Oliveira,
para discutir os vetos.

A LDO foi publicada com
vetos, no último dia 9 no Diá-
rio Oficial da União. A LDO
estabelece as metas e priorida-
des do governo para o ano se-
guinte e orienta a elaboração da
lei orçamentária anual.

O líder do governo no Con-
gresso, deputado federal André
Moura (PSC-SE), disse que o
projeto de lei vai ser encami-
nhado até a próxima quinta-fei-
ra (24). Segundo ele, neste pri-
meiro momento, está prevista a
revisão de sete pontos vetados.
Ele citou que há negociação
para rever a aplicação de recur-
sos em programa de saúde da
família e a questão relacionada
a agentes comunitários e que a
oposição quer que seja revista
a retirada de prioridade para
cumprimento do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE).

O deputado Marcus Pestana
(PSDB-MG) disse que “há
questões que não têm impacto
fiscal grave” e que podem ser
revistas. “São questões mais
de regramento do processo
de execução do orçamento”,
disse. Ele citou que a suges-
tão do deputado Rubens Bu-
eno (PPS-PR) de reduzir o
valor mínimo de emendas
parlamentares para pequenas
obras de R$ 250 mil para R$
100 mil. “Às vezes induz a
gastos desnecessários ou até
superfaturamento. Esse diálogo
ocorreu aqui no sentido de ab-

sorver as boas ideias”, disse, ao
deixar a reunião no Ministério
da Fazenda.

No último dia 15, o gover-
no anunciou o aumento da meta
de déficit fiscal do Governo
Central (Tesouro Nacional,
Previdência Social e Banco
Central) para R$ 159 bilhões,
neste ano e em 2018. Original-
mente, a meta de déficit estava
fixada em R$ 139 bilhões para
este ano e em R$ 129 bilhões
para 2018. Essa mudança na
meta precisa passar por aprova-
ção do Congresso Nacional.
(Agencia Brasil)
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Circuito das Serras 2017 atinge
limite-técnico para primeira etapa

Prova será no dia 27, na Serra Caminhos do Mar
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Circuito das Serras 2017

O Circuito da Serras 2017
começará neste fim de semana,
mais precisamente, no domingo,
dia 27 de agosto. A primeira das
quatro etapas programadas será
na Serra Caminhos do Mar, em
São Bernardo do Campo, não
ABCD Paulista, reunindo atletas
nas categorias Masculino, Femi-
nino e Máster para seus três per-
cursos - Curto (5 a 7 km), Mé-
dio (11 a 13 km) e Longo (20 a
22 km). A etapa de abertura re-
petirá o sucesso do ano passado,
atingindo o limite técnico da pro-
va, com mil inscritos.

“Sem dúvida, não há melhor
maneira de começar mais uma
temporada. Atingir nosso limite
e com antecedência, mostra que
o Circuito já está inserido no ca-
lendário dos atletas Por isso, te-
mos que continuar com nossa fi-
losofia de realizar um grande
evento e com toda  a segurança para
os participantes”, destaca Sérgio
Zolino, diretor-geral do evento.

A programação começará no
dia 25, com a entrega de kit na
Decathlon Villa Lobos, na Av.
Queiroz Filho, 1310, Vila Leo-
poldina, das 12h às 19h. No do-
mingo, a base será montada no

Parque Estadual Serra do Mar –
Núcleo Caminhos do Mar – Es-
trada Caminho do Mar, km 42,
São Bernardo do Campo, das
8hàs 13h. As largadas estão as-
sim definidas: 9h – Percurso
Longo (20 a 22km), 9h15 – Per-
curso Médio (11 a 13 km) e
9h30 – Percurso Curto (5 a 7
km). A premiação está prevista
para as 12h.

O evento também se preocu-
pa com as causas sociais. Neste
etapa, a organização conta com
o apoio de todos os participantes

para contribuir com a Associação
de Caridade de Cubatão, doando
1 (um) lata de leite em pó.

A competição
O Circuito da Serras é uma

competição de velocidade dispu-
tada em ambiente montanhoso,
em lugares de rara beleza, com
paisagens de tirar o fôlego. São
quatro etapas em locais diferen-
tes, onde cada etapa tem duração
de 1 (um) dia, sendo que os atle-
tas poderão optar pelos percur-
sos Curto, Médio ou percurso

Longo, feitos somente na cate-
goria solo. 

A prova é feita em trilhas já
definidas pela organização, que
disponibiliza postos de hidrata-
ção ao longo do caminho, para
que os participantes possam le-
var seus squezzes. O objetivo é
tirar as pessoas do meio das ruas,
da poluição, dos parques urba-
nos, das esteiras. Assim, fazer
com que os atletas experimen-
tem terrenos diferentes como
campo, mata, terra batida, trilhas
de gado e com vegetação, senti-
do o ar puro das montanhas.

Etapas
1ª etapa – Serra Caminhos do

Mar, 27 de agosto; 2ª etapa –
Serra do Japi, Jundiaí – 22 de
outubro; 3ª tapa – Serra do Ju-
query – 19 de novembro; 4ª eta-
pa – Serra do Japi/Cajamar – 10
de dezembro. 

O Circuito das Serras é uma
realização do Adventure Club,
Governo do Estado de São Pau-
lo e Lei Paulista de Incentivo ao
Esporte. O patrocínio é de De-
cathlon e Comgás. Mais infor-
mações no site
www.circuitodaserras.com

Campinas terá 42 duplas no IV
Circuito Paulista de Vôlei de Praia

Serão 27 no masculino 3 17 no feminino. Disputa será entre os dias 25 e 27 de agosto, no Parque Taquaral

O Circuito Paulista de Vôlei
de Praia, em sua quarta tempora-
da, segue mostrando crescimen-
to. A segunda etapa da tempora-
da 2017, programada para o fim
de semana, no Parque Taquaral,
em Campinas, é uma prova dis-
so, pois reunirá 42 das melhores
duplas estado, sendo 25 no mas-
culino e 17 no feminino.  Com
isso, está confirmada a realiza-
ção do Torneio de Qualificação
na sexta-feira, tanto no masculi-
no, para as últimas sete vagas,
quanto no feminino. O evento é
uma promoção da Federação
Paulista de Volleyball.

A programação da etapa de
Campinas será a seguinte:  25/07
(sexta-feira) – Jogos do Torneio
Qualifying e Congresso Técnico
do Torneio Principal; 26 e 27/05
(sábado e domingo) – Torneio
Principal, masculino  e femini-
no (previsão de encerramento às
13h30).

A Chave Principal no mascu-
lino já conta com as oito equi-
pes mais bem classificadas no
ranking, bem como com a dupla
convidada (wild card). São elas:
Matheus Brito/Ale Leite (360

pontos), Guto Aversi/Bruno Mal-
ta (300), Júlio César/Tiago Cas-
tilhos (280), Cássio/Diego
(240), Carlão/Xuxo (240), Ed-
son Junior/Pedro Teixeira
(240), Fábio Toro/Valerio
(240) e Luiz Justo/Gustavo
(220). Thiago Gean/Guilherme
Elias (40) receberam o convi-
te. O quali apontará as sete últi-
mas duplas para a chave.

No feminino, com 17 times
inscritos, as pré-classificadas
para a chave principal são Kawa-
ne/Miriam(400), Lucília/Shirlei
(360), Mimi/Lessiana (320),
Marli/Ana Teixeira (280), Cami-
la Rodrigues/Amanda (240), Val/
Evelyn (240), Débora/Ariele
(240), Kedma/Blum (200), Jês-
sica/Gabi (200), Ana Carolina/
Samantha (180), Camila/Helen
(120), Luana/Welly (120), Lívia/
Rafaela (80) e Jaqueline/Laís
(80). As três últimas farão um
turno único, classificando as
duas melhores. As equipes são
Tatá/Sasá (0), Thainá/Vanessa (0)
e Barbara/Karine (0). 

O sistema de disputa prevê a
Chave Principal com 16 duplas,
sendo oito mais bem colocada

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia

no ranking, sete saídas do quali-
ficatório e uma convidada. No
dia 25 será realizado o quali,
com até 28 duplas, ficando o
Congresso Técnico para logo
após o mesmo.

A Federação Paulista de Vol-
leyball mudará de sede entre os
dias 23 e 27 deste mês.

Em razão disso, não haverá
expediente normal e a comuni-
cação entre a entidade, seus fili-
ados e o público em geral ficará

prejudicada. A partir do dia 28 as
atividades estarão regularizadas.
A nova sede será na Rua Manuel
da Nóbrega, 796 – Parque Ibira-
puera – CEP 04001-002 – São
Paulo – SP.

O IV Circuito Paulista de
Vôlei de Praia tem organização
e realização da Federação Pau-
lista de Volleyball, com apoio das
prefeituras das cidades-sede.
Mais informações no site ofici-
al, www.fpv.com.br 
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Corrida das Princesas

Fernanda Jardim vence pela
segunda vez consecutiva

Filha de Adalberto Jardim recebe a quarta bandeirada de vitória

A categoria mais charmosa
do kartismo amador já tem uma
candidata a rainha. Na Corrida
das Princesas, maior atração do
Campeonato Clickspeed de
Kart Amador (CCSKA), Fer-
nanda Jardim vem dominando e
já venceu quatro das sete eta-
pas disputas. No último domin-
go (20) a bela piloto venceu
pela segunda vez consecutiva,
desta vez no Kart Itália, em Va-
linhos, interior de São Paulo, e
disparou na liderança do certa-
me feminino com 317 pontos,
24 de vantagem sobre a vice-lí-
der Gabriela Ferraz Mesa, que
terminou em segundo.

“É uma surpresa positiva es-

tar na liderança das Princesas,
mas a cada corrida me esforço
mais e mais para entrar na pis-
ta muito concentrada e foca-
da”, comentou Fernanda Jar-
dim. “Comecei de fato no kart
por volta de março do ano pas-
sado e, desde o começo desta
temporada, quando entrei no
campeonato, sabia que não se-
ria nada fácil encarar pilotos
com tanta experiência como a
Mimi Schivel e a Gabi Mesa.
Estou feliz demais por estar-
mos nós três no pódio jun-
tas!”, completou a líder do
campeonato.

Mesmo sem conhecer o Kart
Itália, Fernanda Jardim em pou-

cas voltas aprendeu os segredos
do traçado Milano e já garan-
tiu a sua terceira pole positi-
on na temporada. Na corrida,
a filha do ex-piloto de Stock
Car e que atualmente está na
Copa Truck já largou bem, mas
sempre perseguida por Gabri-
ela Ferraz. Na nona volta, em
uma briga acirrada em que tro-
cam de posição na liderança,
as duas mararam as suas me-
lhores voltas, com vantagem
para Fernanda, cronometrada
em 47s395.

Nas voltas finais começou a
garoar e todas as pilotos diminu-
íram o ritmo, e a partir daí que
Jardim ampliou a sua folga, para
receber a bandeirada com 2s537
na frente de Gabriela, e 11s503
sobre Miriam Schivel, terceira
colocada e segunda maior vence-
dora da temporada.

“Dei sorte de ter pego um
kart com excelente acerto, pois
era minha primeira vez na pista
do Itália Kart. Apliquei tudo que
venho aprendendo no qualy e na
corrida. E o resultado veio. Es-
tou super feliz!”, exclamou a can-
didata a rainha da Corrida das
Princesas.

A oitava etapa da Corrida das
Princesas será no dia 10 de se-
tembro, no Kartódromo Granja
Viana, em Cotia (SP).

Resultado da 7ª etapa da Cor-

rida das Princesas: 1) Fernanda
Jardim, 24 voltas em
19min32s597; 2) Gabriela Fer-
raz, a 2s537; 3) Miriam Schivel,
a 11s503; 4) Talita Compagno-
ne, a 17s877; 5) Gabriela Morais,
a 33s188; 6) Renata Teline, a
45s809; 7) Ellen Lopes, a
54s652; 8) Maíra Andriguetto, a
58s905; 9) Carolina Mamede, a
1 volta; 10 Maria Eduarda Reis,
a 1 volta.

Depois de sete etapas, as dez
primeiras do certame da Corrida
das Princesas são: 1) Fernanda
Jardim, 317 pontos; 2) Gabriela
Ferraz, 293; 3) Talita Compagno-
ne, 239; 4) Maíra Andriguetto,
220; 5) Miriam Schivel, 203; 6)
Ellen Lopes, 175; 7) Maria
Eduarda dos Reis, 157; 8) Gabri-
ela Moraes, 140; 9) Priscila Ri-
vello, 134; 10) Erika Moraes,
123 pontos.

A Corrida das Princesas e o
Campeonato Click Speed de
Kart Amador tem os apoios de
Agaxtur Viagens, TruckVan,
San Martin (Corretora de Se-
guros), Fellipe Krein (Bolsas
e Carteiras), Caldato Design
(Art Bureau) e One Photogra-
phy Media (Fotos/Artes). O
CCSKA apoia as atividades da
Fundação Laço Rosa (Preven-
ção ao Câncer de Mama). Mai-
ores informações consulte
www.clickspeed.com.br

Com quatro vitórias em sete etapas, filha do piloto da Copa Truck Adalberto Jardim domina o campeonato
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Mazda Road to Indy

Brasileiro classificado para
 o shootout será conhecido

neste sábado

Vencedor poderá concorrer a uma temporada na USF2000
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Está chegando a hora. Nes-
te sábado (26), o Mazda Road
to Indy Brasil realiza sua se-
gunda edição e define o piloto
que representará o país no fi-
nal do ano no shootout em La-
guna Seca, nos Estados Unidos.
A vaga ficará com o vencedor
da categoria Graduados da sex-
ta etapa da Copa São Paulo Li-
ght de Kart, que será realizada
no kartódromo Aldeia da Ser-
ra, em Barueri (SP).

Os treinos livres terão iní-
cio nesta quinta-feira (24) e
prosseguem na sexta (25). No
sábado, a tomada de tempos
define o grid a partir das 13
horas. A largada para a disputa
será às 14 horas.

Poderão concorrer à vaga
do Mazda Road to Indy os pi-
lotos com idade entre 15 e 24
anos. O vencedor da etapa ga-
rante sua participação no shoo-
tout ao lado de pilotos de di-
versos países. O prêmio de 200
mil dólares dá ao campeão a
chance de disputar a USF2000,
primeiro estágio do programa
para pilotos que almejam che-
gar à Fórmula Indy. A categoria
possui carros de motores 2 li-
tros e 140 cavalos de potência.

O evento no Brasil é orga-
nizado por Paulo Carcasci, que
é heptacampeão brasileiro de
kart, campeão europeu de Fór-
mula Ford, campeão da F-3 Ja-
ponesa, além de vencedor da
Gold Cup na F 3000, e que atu-
almente é coach internacional

para pilotos. “Estou bastante
animado e torço para que a dis-
puta da vaga eleve ainda mais o
nível desta etapa da Copa SP
Light, que já é um campeonato
muito forte. O vencedor terá a
chance de uma experiência que
pode ajuda-lo muito na defini-
ção do futuro de sua carreira.
O Mazda Road to Indy é um
dos projetos mais bem suce-
didos para a formação de pilo-
tos e cresce a cada ano. E, por
isso, a atenção é cada vez mai-
or aqui no Brasil também”,
comentou Carcasci.

Na edição brasileira de
2016, o vencedor foi o paulis-
ta Marcel Coletta. Ao longo do
ano, cerca de 400 pilotos de 20
campeonatos em cinco conti-
nentes brigaram pela vaga. Na
final, Coletta enfrentou outros
17 competidores de várias na-
cionalidades. O brasileiro – na
época com 15 anos - foi o mais
jovem na disputa e o único que
ainda não competia em mono-
postos, mas destacou bastante
seu aprendizado.

Vice-líder da Copa SP Li-
ght, Marcel estará novamente
na briga, assim com o irmão
Murilo Coletta, que está na li-
derança do campeonato. Ou-
tros favoritos são o atual cam-
peão brasileiro da Graduados,
Paulo Goulart, e o gaúcho Ar-
thur Leist. Para saber mais so-
bre o evento no Brasil, aces-
se: http://
mazdaroadtoindy.com.br/

Rally dos Sertões

Reinaldo Varela e Gustavo
Gugelmin assumem

a vice-liderança

Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin saltaram para a vice-liderança

O terceiro dia do Rally dos
Sertões viu a reação da dupla
Reinaldo Varela/Gustavo Gugel-
min (Divino Fogão/Blindarte/Te-
cmin), que assumiu a segunda
posição do mais difícil evento de
off-road do Brasil, e ainda dimi-
nuiu a vantagem dos líderes Cris-
tian Baumgart/Beco Andreotti.
Na terça-feira (22) os mais rápi-
dos no trecho de 306 km entre
Santa Terezinha de Goiás e Arua-
nã (GO) foram Guilherme Spine-
lli/Youssef Haddad, seguidos de
Varela/Gugelmin, com Baum-
gart/Andreotti em terceiro.

“Foi tudo bem. Andamos forte
na primeira parte, antes do abaste-
cimento, quando ficamos sabendo
que o Sylvio (de Barros) havia ba-
tido. A partir daí andamos mais
tranquilo. Não adiantava acelerar
muito agora para buscar esta dife-
rença”, comentou o bicampeão
mundial de Rally cross-country.

A etapa começou bem rápida,
por estradas de alta velocidade.
Depois os competidores passaram
por trechos mais travados e sinuo-
sos atravessando muitas fazendas.
O piso predominante foi o casca-

lho e estradas de piçarra. No meio
da especial, a prova ficou mais sol-
ta e o último trecho teve longas
retas e alta velocidade até o final.

Nesta quarta-feira (23) o
Rally dos Sertões entra no esta-
do do Mato Grosso, depois de
471,34 km entre Aruanã (GO) e
Barra do Garças. A Especial de
273,20 km cronometrados terá
início com trechos muito rápidos
em um piso misto de piçarra, cas-
calho e areia.  Em seguida a com-
petição entra em zona de savanas,
onde a navegação será feita por
GPS.  Neste trecho, de aproxima-
damente 60 quilômetros, o im-
portante será conseguir passar por
todos os way points e depois se-
guir para o último trecho com
estradas largas e muitas lombas.

A equipe Divino Fogão Rally
Team compete no Rally dos Ser-
tões com uma picape protótipo
Ranger e três UTVs, contando com
organograma formado por 60 pes-
soas e estrutura composta por dois
caminhões, um motor-home, dois
trailers para 10 pessoas cada um,
três camionetes, dois carros e duas
motos de apoio.
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