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Contas externas fecharam agosto
com saldo negativo de US$ 302 mi
Raquel Dodge afirma que rescisão
de delação não invalida prova
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Estado reduz gastos com transportes
e espera economizar R$ 57 mi ao ano

As contas externas fecharam o mês de agosto com saldo negativo. O déficit em transações correntes, que são as
compras e as vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país com
o mundo, ficou negativo em
US$ 302 milhões, informou na
terça-feira (26) o Banco Central (BC). No mesmo mês de
2016, o saldo negativo ficou
em US$ 648 milhões.
De janeiro a agosto, o défi-

Cármen Lúcia pede
serenidade e firmeza em
defesa da democracia
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O secretário de Defesa dos
Estados Unidos, James Mattis,
defendeu na terça-feira (26)
uma saída diplomática para a
crise entre Washington e
Pyongyang, num cenário marcado por provocações quase
diárias entre Donald Trump e
Kim Jong-Un. Falando de Nova
Deli, Índia, o chefe do Pentágono aposta numa postura de
negociação.
Página 3

Previsão do Tempo
Quarta: Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

31º C
16º C

Noite

A 2ª secretária da Câmara dos Deputados, Mariana Carvalho,
lê denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer
A denúncia contra o presiden- foi lida na tarde de terça-feira
te Michel Temer e os ministros (26) no plenário da Câmara dos
da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Deputados. Agora, caberá à CâmaSecretaria-geral, Moreira Franco, ra notificar o presidente e os mi-

EURO
Compra: 3,73
Venda:
3,73

OURO
Compra: 121,12
Venda: 151,22

Presidente da CCJ ainda
analisa desmembramento de
denúncia contra Temer
O presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Pacheco (PMDB-MG),
disse na terça-feira (26) que ainda está analisando a possibilidade
de desmembramento da segunda

denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer e
dois ministros de seu governo Eliseu Padilha (Casa Civil) e
Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência). Página 4

Detran.SP alerta motoristas
sobre importância de uso
correto da seta
Página 2

Reinaldo Varela e
Gugelmin terminam rally
do México em terceiro
A dupla brasileira Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin (Divino Fogão/Blindarte/Tecmin) conseguiu
outro resultado extraordinário no World Challenge
Desert. No Tijuana Score
Desert Challenge, disputado no último final de semana (23 e 24/9) na Baixa Califórnia, no México, eles
subiram no pódio na terceira colocação, e agora assumiram o terceiro posto do
Desafio Mundial do Deserto,
em condições de brigar pelo
título inédito.
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Asseka: Novo
vencedor e novo
líder na reta final do
campeonato
O play off do Campeonato
Asseka começou com muita
emoção e novidades. No último final de semana (24) foi
disputada a oitava e antepenúltima etapa no Kartódromo de
Interlagos, em São Paulo (SP),
com a primeira vitória de Wag-

Campeonato Paulista de
Vôlei Masculino chega
às semifinais
O Campeonato Paulista
Masculino, Divisão Especial,
começará nesta semana, os
playoffs de semifinal. Após o
encerramento de quartas de
final, EMS Taubaté Funvic,
Vôlei Renata e Corinthians
Guarulhos garantiram vaga na
fase e se juntaram ao SesiSão Paulo, melhor time da
primeira fase, na briga pelo
título do principal torneio
regional do país.
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Campeonato Paulista de
Vôlei Masculino

ner Nascimento na temporada, seguido de Cristian Peticov e Alberto Cesar Otazú.
Com este resultado, o atual
campeão Peticov assume a
liderança do certame e começa na frente a corrida pelo
bicampeonato.
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Desafio das Serras
2017 completa sexta
edição com sucesso

Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin no deserto

Foto/ Ricardo Buforin

Turismo
Compra: 3,15
Venda:
3,34

atravessa e o papel do Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal.
De acordo com a ministra, é
preciso atuar com serenidade, mas
com firmeza, na defesa das instituições democráticas. Página 3

Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,16
Venda:
3,16

nistros sobre a denúncia, o que só
deve ocorrer nesta quarta-feira(27). A leitura da peça, que tem
260 páginas, durou cerca de cinco horas e meia.
Coube a deputada Mariana
Carvalho (PSDB-RO), segundasecretária da Mesa da Câmara, fazer a maior parte da leitura da peça.
A outra parte foi lida pelo deputado JHC (PSB-AL), que é o terceiro secretário da Câmara. A denúncia elaborada pela ProcuradoriaGeral da República (PGR) contra
o presidente, ministros e outros
peemedebistas é pelos supostos
crimes de organização criminosa
e obstrução da Justiça. A peça foi
apresentada pelo ex-procurador
Rodrigo Janot e encaminhada ao
Supremo Tribunal Federal (STF),
que a aceitou e encaminhou a denúncia à Câmara.
Página 4

Ao encerrar na terça-feira(26) a 259ª sessão ordinária do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), a presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, destacou o momento delicado pelo qual o país

Foto/ Adventure Club

Secretário de
Defesa dos
Estados Unidos
defende
diplomacia com
Coreia do Norte

Foto/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

O alerta de erupção do
vulcão Agung na ilha de Bali,
na Indonésia, entrou em “uma
fase crítica” devida à sua
crescente atividade sísmica e
o número de evacuados da região aumentou para mais de
75 mil, disse na terça-feira
(26) a Agência Nacional de
Gestão de Desastres (BPBD,
sigla em indonésio).
“O Monte Agung está agora em uma fase crítica. Mesmo com o nível de alerta em
4 (máximo) desde sexta-feira, não há certeza de que o
vulcão entrará em erupção”,
disse o diretor de informação
da BPBD, Sutopo Purwo Nugroho.
Página 3

Denúncia contra presidente
Michel Temer e ministros
é lida na Câmara

Foto/Divulgação

Vulcão
Agung entra
em “fase
crítica”;
75 mil são
evacuados de
região de Bali

cit ficou em US$ 3,013 bilhões,
resultado bem menor do que
em igual período de 2016: US$
13,086 bilhões.
No mês passado, a balança
comercial ajudou a reduzir o
déficit, ao apresentar superávit de US$ 5,324 bilhões. Por
outro lado, a conta de serviços
(viagens internacionais, transportes, aluguel de equipamentos, seguros, entre outros) apresentou resultado negativo de
US$ 2,897 bilhões. Página 3

Desafio das Serras 2017
Sucesso para competidores e
organização. Assim foi a sexta
edição do Desafio das Serras,
realizada no último final de semana em São Francisco Xavier,
distrito de São José dos Campos,

em plena Serra da Mantiqueira. Após dois dias de competição, com percursos de 40 e 80
quilômetros em região de
montanha, e reunindo quase
500 competidores. Página 8
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Estado reduz gastos com transportes
e espera economizar R$ 57 mi ao ano
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Vereadores da chamada bancada ‘cristã-evangélica’ terão que
engolir as escolas de samba com muito mais tempo de uso do
Sambódromo [complexo Anhembi que será vendido pra iniciativa privada], ou os vereadores das igrejas que representam não tão
conseguindo demonstrar a Doria ...
PA U LI S T A N A
... o quanto ele pode perder [votos] na eleição Presidencial de
2018] ? Em tempo: Tuminha pelo PSDB, Isac pelo PR e David
[filho de RR Soares] pelo DEM terem levado questões jurídicas
pro Tribunal de Contas do Município intervir no pregão eletrônico [Anhembi] terá retaliações futuras ?
PR E F E I T U RA ( S P )
Não é João Doria [ainda PSDB] que anda se colocando ao lado
[desde ‘criancinha’] do senador mineiro e ainda meio dono do
partido Aécio Neves. É Aécio que se deixa sabujar por saber que
não terá nada caso o governador (SP) e candidato Presidencial
Alckmin for o candidato tucano em 2018.
A S S E M B LE I A [ S P ]
Deputado Cezinha [DEM] não é mais candidato à reeleição.
O agora ‘bispo’ e dono da Assembleia de Deus [Madureira-Brás]
inverteu os papéis, determinou que o Alex [parece o ator Clark
Kent] seja o candidato pra ALESP e Cezinha tente a Câmara Federal. Alguém aí é contra ? Ah bom !
GOVERNO [SP]
Atual vice e virtual governador paulista, o dono estadual do
PSB Márcio França trabalha pra que a viúva de Eduardo Campos
venha a ser candidata a vice numa chapa com o governador Alckmin (PSDB) na cabeça da chapa. Um homem pelo Sudeste-Sul e
uma mulher pelo Nordeste-Norte.
CONGRESSO
Tudo pronto pra que os deputados federais dos
partidos [inclusive os que vivem de comer das migalhas da ‘mesa
de Temer’ assim como viviam nos governos Lula-Dilma] que vão
arquivar a 2ª denúncia contra o Presidente sejam de novo comensais do que resta do espoliado Estado brasileiro.
PR E S I D Ê N C I A
Temer já comemora o arquivamento da 2ª denúncia [via Janot
enquanto PGR], na medida que o ex-prefeito de Santos [deputado
federal Mansur - PRB] começa a fechar as contas de quantos tão
no ‘bolso do colete’. É dando que se recebe segue valendo muito,
desde os tempos de ‘Sarney’.
J U S T I Ç AS
Em tempos de condenações e prisões de poderosos, quem
comemora o sucesso do livro “Prisão e Medidas Cautelares
Diversas” pela Quartier Latin é o magistrado Rodrigo Capez. No
Supremo, empresta sua competência ao ministro Toffoli e seu
livro já é citado nas sentenças de Fachin e Mendes.
PA R T I D O S
Bem diferente do que rola entre congressistas [caso do PMDB
de Temer assediando dissidentes do PSB que estariam indo pro
DEM de Maia], em São Paulo começa movimentação [via ‘janela
da infidelidade’] de dissidentes de partidos em direção ao PSB
do vice-governador França ...
POLÍTICOS
... No PT a certeza de que a fala do ex-Presidente Lula tem
poder. Num dos depoimentos ao juiz federal Sério Moro [‘LavaJato’], Lula disse que “o cara que é ladrão morre na prisão dizendo
que é inocente”. Ontem, o ex-poderoso Zé Dirceu teve sua pena
ampliada em 2ª instância.
H I ST Ó R IA S
Quem tá de volta com tudo, após graves problemas familiares, agora respondendo pelo Avante [nova denominação do PT do
B] é o dirigente nacional e paulista ‘Toni’ Rodriguez. Ele é um
dos raríssimos políticos que não deve nada a ninguém. Caráter e
personalidade são seus patrimônios.
EDITOR
Jornalista [desde 1990], CESAR NETO assina esta coluna [diária] de política [desde 1992]. Ela foi se tornando referência e
uma via das liberdades possíveis. Via Internet, foi uma das
pioneiras [desde 1996]. Ele está dirigente na Associação
dos Cronistas de Política [São Paulo – Brasil].
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O governador Geraldo Alckmin anunciou, na terça-feira
(26), a publicação do edital de
licitação para contratar aplicativo de transporte no deslocamento de servidores públicos. Alckmin também autorizou a redução
de 25% da frota de automóveis
do Governo do Estado. A economia total que se espera alcançar
com as medidas é de R$ 57 milhões por ano.
“Mais um passo hoje para
termos mais eficiência no gasto
público e fazer mais com menos
dinheiro. Nós estamos promovendo um ajuste para economizar dinheiro público e realizar
investimentos em saúde, escolas, segurança e nos temas que
interessam à população”, explicou Alckmin durante o lançamento do edital.
A redução de gastos com frota de veículos é mais uma medida do Governo do Estado, que,
desde 2015, economizou mais
de R$ 770 milhões nos custeios, renegociação de contratos
vigentes e suspensão de novos,
além de despesas com diárias e
horas extras.
Para elaboração do edital, foi
realizada consulta pública que

contou com contribuições de
empresas e entidades do setor.
A assinatura do contrato deve
acontecer até o fim de outubro
deste ano, com início de operação prevista para novembro. O
edital será publicado nesta quarta-feira (27), no Diário Oficial
do Estado.
Veículos
A frota será reduzida de
7.375 para 5.509 veículos de
serviço à disposição da Administração Estadual, o que representa uma diminuição de 25% do
total. Desses, 1.479 veículos
próprios serão leiloados. A medida reduzirá R$ 35,1 milhões de
despesas por ano e deverá arrecadar R$ 11,3 milhões.
Será diminuída apenas a frota de uso administrativo, excluindo, então, as viaturas policiais,
ambulâncias e outros especiais de
atendimento direto aos cidadãos.
Atualmente, 443 veículos locados já estão sendo devolvidos,
além do cancelamento de contrato de 338 motoristas terceirizados, o que possibilitará uma economia anual de R$ 29,5 milhões.
Primeiramente, a contratação de aplicativos será para aten-

der as secretarias de Governo,
Planejamento e Gestão, Fazenda e Casa Civil. As demais pastas terão o prazo de 60 dias para
a adesão ao novo modelo. Ficarão de fora as agências reguladoras, as empresas estatais não
dependentes, as universidades e
a Fapesp.
Serão dois contratos, um
para deslocamentos na cidade de
São Paulo e outro na Região
Metropolitana da capital paulista, podendo ser a mesma empresa vencedora dos dois. O modelo de contratação ocorre pelo
fato de as regulamentações do
setor serem diferentes nos municípios. Estima-se uma rodagem de 438,6 mil km por ano na
capital e de 77,4 mil km por ano
na Região Metropolitana.
Vencerão as empresas que
apresentarem, por meio de pregão eletrônico, o menor preço
unitário por quilômetro rodado.
Estima-se que a prestação de tais
serviços, quando a alternativa for
expandida para toda a administração, custe R$ 7,5 milhões
anualmente.
Funcionamento
As chefias de gabinete fica-

rão responsáveis por determinar
os funcionários com necessidade de uso dos carros, que atenderão por chamada realizada
pelo aplicativo instalado em
smartphones ou pela plataforma
web. Por meio de usuário e senha, será possível solicitar o serviço, que poderá sofrer penalidades financeiras em caso de
atrasos recorrentes nos atendimentos – 15 minutos para corridas na capital e até meia hora
para corridas na Região Metropolitana.
A crise econômica que o
Brasil atravessa requer austeridade nos gastos públicos. Estudos mostraram que o serviço por
aplicativo é frequentemente
mais barato do que manter o capital imobilizado de veículos ou
contratos de locação com uso
pouco intensivo, muitas vezes
ociosos em parte do dia.
A otimização de deslocamentos é facilitada com uso da
tecnologia. Com isso, os recursos físicos, humanos e financeiros que serão desmobilizados das atividades de manutenção e gerenciamento de frota serão empreendidos em outras atividades.

Prefeitura assina termo de cooperação com
UNICEF pelo direito das crianças da cidade
O prefeito João Doria assinou na segunda-feira (25) um
termo de cooperação técnica
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
para a implementação de uma
nova etapa do programa conjunto “Plataforma dos Centros Urbanos” (PCU). A iniciativa tem
como objetivo promover os direitos das crianças e dos adolescentes mais afetados pelas desigualdades na cidade.
“O objetivo é o atendimento
às crianças e adolescentes mais
vulneráveis que moram na cidade em diferentes áreas”, disse o
prefeito. O documento também
foi assinado pela Representante
do UNICEF no Brasil, Florence
Bauer.
Participaram do encontro
quatro secretários municipais:
Alexandre Schneider (Educação), Eloisa Arruda (Direitos
Humanos e Cidadania), Filipe
Sabará (Assistência e Desenvolvimento Social) e Wilson Pollara (Saúde).
A Plataforma dos Centros
Urbanos acontece em dez capitais brasileiras: além de São
Paulo, participam Belém, Fortaleza, Maceió, Manaus, Recife,
Rio de Janeiro, Salvador, São
Luís e Vitória.
“A cidade de São Paulo avançou em muitas áreas pelos direitos da infância, mas muitos desafios ainda permanecem. Nós
viemos aqui hoje para formali-

zar esta cooperação com a cidade, buscando priorizar as crianças e os adolescentes mais vulneráveis”, disse a representante
da UNICEF no Brasil, Florence
Bauer.
A Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania
será articuladora da plataforma
junto às secretarias que também
aderiram ao termo de cooperação e de outros parceiros, cujo
resultado será avaliado por meio
de monitoramento de indicadores, principalmente em regiões
mais vulneráveis.
Agendas prioritárias
O ciclo de 2017 – 2020 tem
quatro agendas prioritárias:
Promoção dos direitos da
primeira infância, particularmente a redução da mortalidade
infantil e da sífilis congênita, que
segue afetando um número crescente de bebês.
Enfrentamento à exclusão
escolar, para que todas as crianças estejam na escola.
Garantia dos direitos sexuais
e reprodutivos, principalmente
para ajudar a reduzir a gravidez
na adolescência, uma das áreas
prioritárias para o UNICEF na
cidade.
Enfrentamento aos homicídios de adolescentes, que afetam
especialmente os jovens negros,
moradores das periferias.
Ações da Prefeitura

Educação: Em junho deste
ano, a Prefeitura zerou a fila de
espera por vaga na pré-escola nas
Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs). Agora, a
atual gestão trabalha para expandir em 30% (85,5 mil) as
matrículas em creche até 2020.
Esta ampliação é feita principalmente por meio de novas
parcerias com organizações da
sociedade civil. Nos primeiros
seis meses d este ano, já foram
abertas 5.268 novas vagas.
Saúde: Para tomar as ações
específicas para a prevenção de
gravidez na adolescência, a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) irá promover uma pesquisa de indicadores sociais para
avaliar os principais indicadores
de classificação de crianças vulneráveis na cidade de forma detalhada. Enquanto isso, a secretaria promove diferentes ações
voltadas para a orientação e prevenção de doenças, como a adesão à Campanha Nacional de
Multivacinação para a atualização da caderneta de vacinação
das crianças e de adolescentes,
além da meta de aumentar a disponibilidade de métodos contraceptivos de longa permanência,
principalmente às mulheres e
adolescentes em situação de vulnerabilidade.
A SMS trabalha ainda para a
redução do Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI). Até
2016, o CMI no município de

São Paulo foi 11,3 por 1.000
nascidos vivos. Cerca de 70%
dessas mortes ocorreram no primeiro mês de vida, sendo a maioria nos primeiros 7 dias. Esta
redução impõe muitos desafios
como: o combate às grandes diferenças regionais, especificidades e necessidades locais. Nestes casos, a falta de uma assistência durante a gestação, na
hora do parto e ao recém-nascido tem um papel fundamental,
por isso a Prefeitura trabalha
para que todas as grávidas recebam todo acompanhamento necessário.
Assistência Social: Atualmente a rede de Assistência Social do município conta com
mais de 100 mil vagas para o
atendimento de crianças e adolescentes entre zero e 17 anos e
11 meses em programas de acolhimento, capacitação, proteção
e desenvolvimento social. Os
principais trabalhos envolvem
acolhimento, promoção de atividades que garantem a proteção
integral, sobretudo dos que estão em situação de maior vulnerabilidade social, como crianças
e adolescentes que estejam fora
da escola, egressos do programa de Erradicação do Trabalho
Infantil, oriundos de famílias beneficiárias de programas de
transferência de renda, além de
egressos ou vinculados a programas de combate à violência, ao
abuso e à exploração sexual.

Mais dois trens são entregues para as
linhas 7-Rubi e 11-Coral da CPTM
Mais dois trens foram entregues nesta terça-feira (26) para
a CPTM (Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos). Como
eles, já são 20 composições novas em operação: 16 na Linha 7Rubi (Luz-Francisco Morato) e
4 no serviço Expresso Leste, na
Linha 11-Coral (Luz- Guaianases).
“Estamos entregando hoje o
vigésimo trem, novinho. Só no
dia de hoje, dois novos trens para
a CPTM: um para a Linha 7, que
vai lá para Jundiaí, Francisco
Morato; e outro aqui na linha 11,
que vai aqui da Luz até Guaianases, até Mogi (das Cruzes)”, declarou o governador Geraldo
Alckmin na cerimônia de entrega das composições, na Estação

da Luz.
Ao lado do secretário dos
Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, e do presidente
da CPTM, Paulo de Magalhães,
Geraldo Alckmin ressaltou o ganho que a população com tecnologia das novas composições.
“É uma grande conquista,
trens novos, com ar condicionado, câmeras de vídeo, segurança. Com isso a gente diminui a
superlotação e atende melhor a
nossa população, pela CPTM”,
declarou o governador sobre a
entrega, que mantém o objetivo de oferecer trens modernos
e com ar condicionado, proporcionando mais conforto aos
usuários.
As duas novas composições

integram o lote de 65 unidades
adquiridas pela CPTM, dos quais
35 foram encomendadas à empresa espanhola CAF, e 30 à sulcoreana Hyundai Rotem. A linha
7-Rubi ficará com o trem da
Hyundai Rotem, a Expresso Leste ficará com o da CAF.
A Linha 7-Rubi vai da Luz a
Jundiaí e é a maior da CPTM,
com 60,5 quilômetros de extensão. Por ela passam cerca de 425
mil usuários por dia útil. Já a
Linha110Coral, apesar de um
pouco menos extensa (50,8 km),
é mais movimentada em é usada
por cerca de 700 mil passageiros por dia útil.
Características dos novos
trens

Com salão contínuo de passageiros (passagem livre entre os
carros), os trens possuem monitoramento com câmeras na
parte externa e interna e são
acessíveis para pessoas com
mobilidade reduzida ou deficiência. Eles contam com sinalização visual para identificação de assentos preferenciais, mapa dinâmico e
áudio, além de espaço para
c a d e i r a n t e s . Também dispõem de monitores digitais
internos com informações e
interação das principais notícias sobre a prestação de
serviços, além de reconhecimento eletrônico automático
do maquinista por meio de
biometria.

Detran.SP alerta motoristas sobre
importância de uso correto da seta
Você já foi surpreendido por
algum motorista que não deu
seta para indicar uma mudança
de faixa ou de direção? Pensando nisso, o Detran.SP (Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo) reforça sobre a importância da sinalização adequada. Conforme prevê o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), o uso
da seta é exigido a todos os motoristas. Deixar de dar a seta é
considerado infração grave, que
acarreta multa de R$ 195,23 e

mais cinco pontos na habilitação.
Os motoristas devem indicar
antes de trocar de faixa, fazer
ultrapassagens, conversões e retornos, assim evita acidentes. É
uma atitude simples, mas primordial para a prevenção e boa
circulação de automóveis.
O motorista também deve
sempre ter em mente que é fundamental ver e ser visto no trânsito. Por isso o responsável pelo
veículo precisa ficar atento às condições do sistema de iluminação.

Em 2016 o Detran.SP aplicou
somente no perímetro urbano do
Estado 1.678 multas pela falta do
uso da seta. Além do Detran.SP,
por meio da Polícia Militar, as
prefeituras e órgãos de trânsito
rodoviários, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
e a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) também fiscalizam o uso
das luzes indicadoras.
Para um trânsito mais seguro o Governo de São Paulo criou
o programa Movimento Paulis-

ta de Segurança no Trânsito. Desde então tem investido em ações
pontuais para reduzir o número
de acidentes e mortes no trânsito, como campanhas educativas
e parcerias com prefeituras.
Só com verbas provenientes
de multas aplicadas pelo Detran.SP,
serão repassados R$ 100 milhões
ao longo de 2017. A verba será distribuída para 52 municípios, para
melhorias em engenharia de tráfego, fiscalização, sinalização e
educação para o trânsito.
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Contas externas fecharam agosto
com saldo negativo de US$ 302 mi
As contas externas fecharam
o mês de agosto com saldo negativo. O déficit em transações
correntes, que são as compras e
as vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda
do país com o mundo, ficou negativo em US$ 302 milhões, informou na terça-feira (26) o
Banco Central (BC). No mesmo
mês de 2016, o saldo negativo
ficou em US$ 648 milhões.
De janeiro a agosto, o défi-

cit ficou em US$ 3,013 bilhões,
resultado bem menor do que em
igual período de 2016: US$
13,086 bilhões.
No mês passado, a balança
comercial ajudou a reduzir o
déficit, ao apresentar superávit
de US$ 5,324 bilhões. Por outro lado, a conta de serviços (viagens internacionais, transportes, aluguel de equipamentos,
seguros, entre outros) apresentou resultado negativo de US$

2,897 bilhões. A conta de renda
primária (lucros e dividendos,
pagamentos de juros e salários)
registrou déficit de US$ 2,870
bilhões. A conta de renda secundária (renda gerada em uma economia e distribuída para outra,
como doações e remessas de
dólares, sem contrapartida de
serviços ou bens) ficou positiva
em US$ 141 milhões.
Quando o país registra saldo
negativo em transações corren-

tes, precisa cobrir esse déficit
com investimentos ou empréstimos no exterior. A melhor
forma de financiamento do saldo negativo é o investimento
direto no país (IDP), porque
recursos são aplicados no setor produtivo do país. Em agosto, esses investimentos chegaram a US$ 5,138 bilhões e acumularam US$ 45,542 bilhões,
nos oito meses do ano. (Agencia Brasil)

Brasil começa a responder ao
trabalho de combate à recessão
Ao lançar na terça-feira (26)
o plano Progredir, o presidente
Michel Temer disse que assumiu
o país em um momento de recessão “significativa” e que nos
últimos meses o Brasil começou a responder às ações de incentivo ao crescimento do país.
“Pegamos o país em uma recessão muito significativa, expressiva. Trabalhamos, tiramos o
país da recessão e nesses últi-

mos cinco meses, sem embargo
disso ou daquilo, o país começou a responder a todo o trabalho que o governo fez de combate à recessão e de crescimento do país”, disse o presidente
durante discurso.
Temer disse aos presentes que
irá tomar o nome do plano lançado, “Progredir”, como lema do
governo. Ele comentou que o pico
de 76 mil pontos alcançado pela

Bolsa de Valores na semana passada demonstra a credibilidade e
a confiança dos investidores no
país e relatou que, nas viagens que
faz ao exterior, os empresários demonstraram interesse em investir
no Brasil. “Ninguém investe se
não tiver confiança naquilo que
está acontecendo no país”, disse.
O lançamento do plano Progredir reuniu ministros, empresários e parlamentares no Palá-

cio do Planalto. O plano tem a
meta de capacitar e emancipar
financeiramente famílias beneficiárias do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único para
Programas Sociais com ações
de profissionalização, incentivo
ao empreendedorismo e acesso
ao mercado de trabalho. A iniciativa vai disponibilizar R$ 3 bilhões por ano em linha de microcrédito. (Agencia Brasil)

Caixa tem lucro líquido de
R$ 4,1 bilhões no primeiro semestre
A Caixa Econômica Federal
registrou lucro líquido de R$ 4,1
bilhões no primeiro semestre
de 2017, com crescimento de
69,2% em relação ao mesmo
período do ano passado. No
segundo trimestre, o lucro líquido totalizou R$ 2,6 bilhões, com avanços de 62,8%
em 12 meses e de 73,9% na
comparação com o primeiro trimestre deste ano.
Segundo o banco, o aumento no resultado foi gerado pelo
crescimento da margem financeira, pela redução nas despesas
com provisão para devedores
duvidosos, por avanço nas receitas com prestação de serviços e
no controle das despesas admi-

nistrativas e de pessoal.
Em junho, a carteira de crédito da Caixa alcançou saldo de
R$ 715,9 bilhões, um avanço de
3,5% em 12 meses e participação de 22,8% no mercado. O
crescimento das operações de
habitação, saneamento e infraestrutura e crédito consignado foram os principais responsáveis
pela evolução da carteira no período, disse o banco.
O índice de inadimplência
encerrou o semestre com redução de 0,7 ponto percentual em
12 meses, alcançando 2,51%,
permanecendo abaixo da média
de mercado de 3,74%.
As receitas com prestação
de serviços totalizaram R$ 6,2

bilhões no trimestre, um avanço
de 11,3% em relação ao segundo trimestre de 2016. No semestre, as receitas com serviços
cresceram 12,5%, totalizando
R$12,2 bilhões. Os principais
destaques foram as receitas de
crédito, administração de fundos
de investimento e convênios e
cobrança que cresceram, respectivamente, 13,3%, 16,9% e
21,5% em 12 meses.
De acordo com o banco, as
despesas de pessoal alcançaram
R$10,7 bilhões no semestre,
com aumento de 6,4% em
12 meses, desconsiderando
o impacto do Plano de Demissão Voluntária Extraordinária (PDVE) feito no pri-

meiro trimestre.
Crédito habitacional
A carteira imobiliária alcançou saldo de R$ 421,4 bilhões,
um aumento de 7% em 12 meses. Os créditos concedidos
com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) representam R$ 221,9
bilhões. Já as operações de crédito com recursos da Caixa, pelos Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, apresentam saldo de R$ 199,5 bilhões.
A Caixa ganhou 1,3 ponto percentual de participação no mercado imobiliário, mantendo a liderança com 68,1% de participação. (Agencia Brasil)

Receita aumenta fiscalização a
empresas e espera recolher R$ 461 mi
A Receita Federal aumentou
a fiscalização a pequenas e médias empresas. A expectativa do
Fisco é recolher, neste ano, pelo
menos R$ 461 milhões, com a
autorregularização das empresas, após o envio do alerta sobre
erros nas declarações.
De acordo com o subsecretário de Fiscalização, Iágaro
Jung Martins, no ano passado,
foram autuadas pela Receita 15
mil empresas de todos os portes. Neste ano, a Receita já emitiu alertas a 46 mil pequenas e
médias empresas. A expectativa
é autuar 30 mil, neste ano, e mais
de R$ 40 mil em 2018, após o
prazo para que as empresas façam as correções.
Martins destacou que, neste
ano, a fiscalização das pequenas
empresas foi intensificada, sem
abandonar o trabalho com as
grandes companhias. “A fiscalização está preocupada com os
tubarões, mas temos que ter uma
estratégia com os pequenos. Há
um percentual muito grande de
sonegação das pequenas empresas. A grande empresa não consegue não emitir nota fiscal. As

pequenas sonegam mais e contestam menos quando são autuadas”, disse.
Em uma das ações, a Receita mirou as empresas de setores
com maior risco de acidente de
trabalho que recolheram uma alíquota menor de contribuição
previdenciária. Essas empresas
têm que recolher uma alíquota
adicional de 1%, 2% ou 3%, a
depender do risco a que está submetido o trabalhador, além da
contribuição patronal de 20%.
São empresas de setores como
químico, da construção civil e
siderurgia. Nesse caso, o Fisco enviou alerta a 7.271 empresas, com indícios de sonegação de R$ 386,7 milhões.
Após receber o alerta, essas
empresas tiveram prazo até 30
de junho deste ano para fazerem a autorregularização. Após
esse período, as empresas começaram a ser autuadas.
Do total de empresas alertadas, 68% fizeram a autorregularização, gerando recolhimento de R$ 340 milhões. No
caso das que não corrigiram as
informações, a expectativa da

Receita é recuperar R$ 160 milhões da tributação devida mais
R$ 120 milhões de multa. Essa
fiscalização abrangeu os anos de
2012 a 2015.
Também foram enviados
alertas para 14.115 empresas
médias e pequenas, com indícios de sonegação de R$ 420 milhões, referente a 2013. Essas
empresas declararam, erroneamente, serem optantes do Simples Nacional, para recolher menor contribuição previdenciária.
Do total de empresas alertadas,
8,4% fizeram a autorregularização, com recolhimento de R$ 50
milhões. O prazo para consertar
os dados vai até o próximo dia 30.
A previsão da Receita é iniciar as
autuações de 6.312 empresas em
novembro. A expectativa de recolhimento é de R$ 398,3 milhões. Desse total, R$ 170,7
milhões se referem a multas.
Segundo Martins, mesmo depois do prazo, o contribuinte pode
fazer a autorregularização. “Enquanto não iniciarmos a fiscalização, o contribuinte pode corrigir
e não ser autuado”, disse.
Outra ação da Receita focou

nas empresas, optantes do Simples Nacional, com inconsistências nas receitas brutas informadas. Para identificar as empresas, o Fisco cruzou informações
de notas fiscais eletrônicas e de
recebimentos por meio de cartão de crédito e débito com a
receita bruta declarada. Foram
alertados 25.097 contribuintes,
com indícios de omissão de R$
15 bilhões. A sonegação estimada é de R$ 600 milhões. Das
empresas alertadas, 16,7% fizeram a retificação da receita bruta no total de R$ 1,775 bilhão,
com expectativa de recuperação
de R$ 71 milhões em tributos.
O prazo para a autorregularização vai até o próximo dia 30.
Neste caso, a fiscalização abrange os anos de 2014 e 2015.
A Receita lembra que a autorregularização permite a redução da multa e o parcelamento do débito, por meio da adesão a programa de regularização fiscal. Depois de instaurados os procedimentos fiscais,
as diferenças serão cobradas
com multa com percentual mínimo de 75%. (Agencia Brasil)

Cármen Lúcia pede serenidade e
firmeza em defesa da democracia
Ao encerrar na terça-feira(26) a 259ª sessão ordinária do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), a presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra
Cármen Lúcia, destacou o momento delicado pelo qual o país
atravessa e o papel do Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal.
De acordo com a ministra,
é preciso atuar com serenidade, mas com firmeza, na defesa das instituições democráticas. “Na defesa do Poder Judiciário de forma especial,
pela circunstância de que so-

mos o guarda da Constituição,
e, em caso de litígio, somos o
último a dizer a palavra do que
há de prevalecer como direito”,
disse a ministra.
Presidente do CNJ e do STF,
Cármen Lúcia lembrou o comprometimento daqueles que
exercem cargos públicos com
os cidadãos brasileiros.
Depuração
Segundo ela, o momento
exige de quem exerce cargo público um grau de responsabilidade pessoal e institucional,
“mas principalmente um com-

prometimento com o Brasil,
com o estado constitucional,
cuja democracia estamos a construir com muito cuidado, sem
chance de atropelos, menos ainda de qualquer espécie de cogitação, ainda que distante, de retrocesso, de antijuridicidade,
inadmissíveis por natureza”.
A ministra citou o tempo vivido pelo País, de “tão pouca
delicadeza” e de “muitas incertezas”, e a necessidade de o Poder Judiciário dar uma resposta
de ética e responsabilidade.
Para Cármen Lúcia, o Brasil
passa por duras provas, mas está

promovendo, nos termos da
Constituição e das leis vigentes,
todo o processo de depuração das
práticas imorais e corruptas, que
são violências específicas contra
cada um dos cidadãos brasileiros.
“Temos atuado exatamente
para que a resposta a esses desmandos se faça nos termos da
Constituição e da lei.”
A manifestação da ministra
ocorreu durante homenagem aos
conselheiros Bruno Ronchetti e
Carlos Levenhagen, que participavam da sua última sessão plenária em razão do término de
mandato. (Agencia Brasil)

Vulcão Agung entra
em “fase crítica”;
75 mil são evacuados
de região de Bali
O alerta de erupção do vulcão Agung na ilha de Bali, na Indonésia, entrou em “uma fase crítica” devida à sua crescente atividade sísmica e o número de evacuados da região aumentou para
mais de 75 mil, disse na terça-feira (26) a Agência Nacional de
Gestão de Desastres (BPBD, sigla em indonésio).
“O Monte Agung está agora em uma fase crítica. Mesmo com
o nível de alerta em 4 (máximo) desde sexta-feira, não há certeza
de que o vulcão entrará em erupção”, disse o diretor de informação da BPBD, Sutopo Purwo Nugroho.
“A atividade vulcânica continua aumentando”, acrescentou
Nugroho, através de um comunicado.
O posto de observação do monte Agung registrou, apenas na
segunda-feira (26), 547 terremotos vulcânicos superficiais, um
número que quadruplicou desde a última sexta-feira quando foram sentidos 119, o que, juntamente com outros parâmetros,
corrobora a hipótese de que a magma está em ascensão.
A BPBD acredita que cerca de 80 mil moradores vivem dentro da área de segurança estabelecida em um raio de 12 quilômetros ao redor da cratera, no distrito de Karangasem, no leste da
ilha.
As pessoas deslocadas foram distribuídas em mais de 350
refúgios em nove distritos da região e as autoridades tentam retirar parte do gado que é a subsistência da população da área afetada.
Operários da Cruz Vermelha da Indonésia colocavam, ontem,
cartazes de advertência na entrada do perímetro e ofereciam assistência médica para as pessoas que estão nos templos, escolas
e edifícios governamentais que servem de refúgios improvisados.
Bali é o principal destino turístico da Indonésia com visita
mensal de aproximadamente 200 mil turistas estrangeiros, segundo dados oficiais. (Agencia Brasil)

Secretário de Defesa
dos Estados Unidos
defende diplomacia
com Coreia do Norte
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, defendeu na terça-feira (26) uma saída diplomática para
a crise entre Washington e Pyongyang, num cenário marcado
por provocações quase diárias entre Donald Trump e Kim
Jong-Un. Falando de Nova Deli, Índia, o chefe do Pentágono
aposta numa postura de negociação. A Coreia do Sul também
afirmou acreditar que ainda há espaço para a diplomacia no
conflito.
“Nosso objetivo é resolver o problema diplomaticamente,
e acredito que o presidente Trump tem sido muito claro sobre
esta questão”, afirmou Mattis.
Contudo, as mensagens de Trump parecem estar confundindo a Coreia do Norte. Na semana passada, na Assembleia
Geral da ONU, ele prometeu a destruição ao país, se os seus
planos nucleares continuarem. E no último fim de semana,
Trump afirmou no Twitter que a dinastia de Kim Jong-Un não
duraria muito tempo.
Por conta disto, o ministro norte-coreano das Relações
Exteriores, Ri Yong-ho, disse na segunda-feira (25) que Trump
estaria “declarando guerra” à Coreia do Norte por meio de
sua retórica e que por isso o seu país teria o direito de derrubar aviões de guerra americanos que voarem perto do seu território.
Alerta sul-coreano
Com a tensão, até a Coreia do Sul, aliada militar dos Estados Unidos e inimiga de Kim Jong-Un, disse que ainda há espaço para a diplomacia. A ministra sul-coreana de Relações
Exteriores, Kang- Kyung-wha, que participou ontem à noite
de um debate no Centro de Estudos e Estratégias Internacionais, em Washington, disse que é preciso agir “com astúcia e
firmeza” para evitar conflitos militares e não “ceder as provocações do governo norte-coreano”.
“Uma nova guerra na região teria consequências devastadoras, não só para a Ásia mas para toda a comunidade internacional”, defendeu Kang. “O que precisamos ter certeza é de
que o tempo está acabando para eles e que as sanções devem
ser aplicadas de forma unificada”, falou. A ministra também
pontuou que é muito importante ter o apoio da China e da
Rússia nessa questão”.
Para ela, a “China está a bordo e continuamos a nos certificar disso”. Kang comentou que os chineses e russos não são
apenas membros do Conselho de Segurança, são os dois maiores vizinhos do Coreia do Norte e “ambos basicamente controlam o comércio e o que entra no país”.
A China também emitiu um comunicado hoje pedindo mais
uma vez o diálogo entre os EUA e a Coreia do Norte e o fim
das provocações.
Medo
A população sul-coreana já vive sob a tensão da ameaça de
um conflito. Tanto que as agências de notícias internacionais
já mostram como os sul-coreanos compartilham informações
nas redes sociais sobre como se preparar para uma guerra.
Milhares de vídeos são compartilhados nas redes diariamente
com dicas sobre ações de emergência para o caso de um ataque. Mais de 7.400 vídeos foram postados no Youtube sobre
o assunto somente este ano. (Agencia Brasil)
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Denúncia contra presidente Michel
Temer e ministros é lida na Câmara
Raquel Dodge afirma
que rescisão de delação
não invalida prova
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu na terça-feira(26) que a
rescisão de acordo de delação
premiada não invalida as provas obtidas no acordo. Em sua
primeira entrevista coletiva
após tomar posse, a procuradora-geral garantiu que a Operação Lava Jato “terá todo apoio”
da sua gestão.
“A lei é clara que a rescisão do acordo não invalida a
prova produzida no âmbito da
delação premiada”, afirmou a
procuradora-geral. Ela, ponderou, no entanto, que há
diferenciação jurídica entre
rescisão do acordo e nulidade
de prova.
“Do ponto de vista jurídico,
rescisão e nulidade são instrumentos jurídicos distintos.
Essa questão será analisada [no
caso da delação da JBS] pela
nossa equipe, considerando
essas duas possibilidades jurídicas. Estamos no momento de
estudar o caso”, disse a procuradora.
Sobre os próximos passos
em relação ao acordo de delação de executivos do grupo
J&F, Raquel Dogde informou
que ela e sua equipe estão analisando todos os documentos
relacionados ao caso.
“Estamos conhecendo melhor o conteúdo destas delações e compreendemos o impacto, a importância e a validade dela. Nesses sete, oito dias
em que estamos no cargo, minha equipe e eu temos trabalhado mais de 12 horas por dia nos
inteirando de todos os documentos e como todos os indícios e provas se relacionam uns
com os outros”, acrescentou.
Antes de deixar o cargo, o
ex-procurador-geral Rodrigo
Janot determinou a anulação do
acordo de colaboração firmado pela PGR com os executivos da J&F. Caberá ao minis-

tro Edson Fachin, relator da
Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal (STF), decidir se aceita ou não a decisão.
Perguntada sobre a continuidade da Lava Jato, já que ela
não citou a operação no seu discurso de posse nem na cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Nacional do
Ministério Público, a procuradora-geral frisou que a operação terá “prosseguimento natural” e terá todo o apoio da
gestão dela.
“O compromisso do Ministério Público no combate à
corrupção é o meu compromisso. Todos os membros do
Ministério Público Federal,
assim como toda a população,
reconhecem a importância
dessa investigação”, disse.
Força-tarefa para o Rio
Sobre a crise da segurança
pública no Rio de Janeiro,
tema de um encontro dela com
os ministros da Defesa, Raul
Jungmann; da Justiça, Torquato Jardim; e do Gabinete de
Segurança Institucional, Sérgio
Etchegoyen; a procuradora-geral afirmou que há possibilidade de criação de uma força-tarefa com a participação do
MPF, já que há indício de crimes de competência federal, a
exemplo de tráfico internacional de drogas.
“Não estão definidos os
moldes de atuação dos diferentes órgãos. Mas a reunião de
hoje foi profícua em aproximar
as instituições e alinhar as posições e de como a criminalidade tem ocorrido no Rio de
Janeiro”.
Esta semana, Jungmann sugeriu a criação de uma forçatarefa, no moldes da Lava Jato,
para atuar no Rio de Janeiro.
“As conversas vão continuar
nas próximas semanas”, resumiu. (Agencia Brasil)

A denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha,
e da Secretaria-geral, Moreira
Franco, foi lida na tarde de terçafeira (26) no plenário da Câmara
dos Deputados. Agora, caberá à
Câmara notificar o presidente e os
ministros sobre a denúncia, o que
só deve ocorrer nesta quarta-feira(27). A leitura da peça, que tem
260 páginas, durou cerca de cinco horas e meia.
Coube a deputada Mariana
Carvalho (PSDB-RO), segundasecretária da Mesa da Câmara,
fazer a maior parte da leitura da

peça. A outra parte foi lida pelo
deputado JHC (PSB-AL), que é
o terceiro secretário da Câmara. A denúncia elaborada pela
Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente,
ministros e outros peemedebistas é pelos supostos crimes de
organização criminosa e obstrução da Justiça. A peça foi apresentada pelo ex-procurador Rodrigo Janot e encaminhada ao
Supremo Tribunal Federal
(STF), que a aceitou e encaminhou a denúncia à Câmara.
A notificação ao presidente
e aos ministros ocorrerá de for-

ma individualizada, ou seja, cada
um será notificado e receberá
uma cópia da peça. O Palácio do
Planalto informou que, a exemplo do que ocorreu na notificação da primeira denúncia contra
o presidente, caberá ao subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa
Civil, Gustavo do Valle Rocha,
receber as três notificações.
As notificações deverão ser
entregues hoje(27), uma vez que
ainda é necessário fazer a cópia do
material da denúncia encaminhada à Câmara pelo STF. Ainda não
está definido quem fará a entrega
das notificações, mas na primeira

denúncia o documento foi levado
ao Palácio do Planalto pelo primeiro secretário da Câmara, deputado Giacobo (PR-PR).
Depois que os denunciados
forem notificados, será encaminhado uma cópia da peça também
à Comissão de Constituição e de
Justiça (CCJ) da Câmara, onde a
denúncia será apreciada. Os denunciados têm até 10 sessões
plenárias da Casa para apresentarem suas defesas. A partir daí,
a CCJ tem cinco sessões para
apreciar a matéria, votar e encaminhar a deliberação ao plenário da Câmara. (Agencia Brasil)

CPMI da JBS aprova pedidos de informações
sobre transações com BNDES
A Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito que investiga
a JBS (CPMI da JBS) aprovou na
terça-feira(26) uma série de requerimentos para quebras de sigilos e pedidos de informações
sobre a empresa. Os principais
são relacionados às operações
com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
Os parlamentares querem
informações sobre todos os
empréstimos do banco para o
grupo J&F, holding que controla a JBS. Querem também que o

BNDES forneça informações
detalhadas de todas as outras
transações financeiras com a
empresa no período entre 2007
e 2016.
Ainda com foco na relação
da JBS com o BNDES, o presidente da comissão, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), marcou para a próxima terça-feira
(3) a oitiva do ex-presidente do
banco Luciano Coutinho.
Os membros da CPMI também aprovaram a quebra dos sigilos telefônico, de email e bancário do ex-procurador Marce-

lo Miller, que deixou o Ministério Público para atuar como
advogado e participou da negociação para a delação premiada
de Joesley Batista e Ricardo
Saud, executivos da J&F. Há suspeitas de tráfico de influência
por parte de Miller e de que ele
tenha utilizado informações privilegiadas na defesa dos dois
executivos.
As ligações de Joesley Batista e Saud em 2015 também
vão ser esmiuçadas pela comissão e a oitiva do advogado dos
dois Willer Tomaz foi marcada

para a próxima quarta-feira (4).
No mesmo dia, a CPMI também
deverá ouvir o procurador Ângelo Goulart Vilela, que atuou na
força tarefa da Operação Greenfeld e sobre o qual também pesa
acusação de ter sido corrompido pelos executivos da JBS.
O objetivo da CPMI é investigar a relação da JBS com o
BNDES e as suspeitas de irregularidades envolvendo o acordo de
delação premiada firmado pelos
executivos da empresa com a
Procuradoria-Geral da República (PGR). (Agencia Brasil)

Presidente da CCJ ainda analisa
desmembramento de denúncia contra Temer
O presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Pacheco
(PMDB-MG), disse na terçafeira (26) que ainda está analisando a possibilidade de desmembramento da segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República
contra o presidente Michel
Temer e dois ministros de seu
governo - Eliseu Padilha (Casa
Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência).
A declaração acontece após o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia, defender que a denúncia
deve ter tramitação única na
Casa. 1
Rodrigo Pacheco adiantou,
no entanto, que não vê a necessidade de fatiamento por crime, mas ainda estuda o caso de
desmembrar o processo por
autoridade. A nova denúncia envolve a imputação dos crimes

de obstrução de Justiça e formação de organização criminosa a três autoridades com foro
privilegiado.
“Não está descartado o fatiamento. Nós temos que fazer
um estudo para saber se é recomendável o fatiamento ou a
unificação do procedimento.
Pesa muito o fato de a Secretaria-Geral da Mesa ter uma
definição em relação à unificação do procedimento, como
pesa também a imputação do
crime a ser feito ao presidente
da República e aos ministros
de Estado, que é um crime de
organização criminosa, o que
pressupõe essa permanência,
uma unidade para compreensão
global do fato”, disse Rodrigo
Pacheco.
O deputado deve anunciar
até esta quarta-feira (27) o relator que ficará responsável
por elaborar um parecer favorável ou não ao prosseguimen-

to da denúncia na Justiça. Este
parecer será votado tanto na
comissão, quanto no plenário
da Casa. A denúncia só será encaminhada para a CCJ depois
da notificação dos três acusados no processo.
Rodrigo Pacheco disse que
em caso de fatiamento da denúncia, um único parlamentar deverá ser o responsável
pela relatoria na CCJ. “Justamente para que o deputado possa ter uma unidade
global sobre todo o contexto”. Segundo o presidente da
CCJ, o rito na comissão deve
seguir o mesmo adotado na denúncia anterior.
A Comissão de Constituição e Justiça tem o prazo regimental de cinco sessões para
concluir a análise da denúncia,
o que inclui debates e votação
do parecer favorável ou contrário à investigação do presidente
Temer pelo Supremo Tribunal

Federal (STF). Esse prazo começa a ser contado após notificação e recebimento pela comissão da defesa dos denunciados envolvidos na denúncia.
Na primeira reunião da
CCJ após a chegada da denúncia na Câmara, o deputado
Alessandro Molon (Rede-RJ)
apresentou questão de ordem
solicitando que a comissão
possa votar de forma separada
a autorização do prosseguimento da denúncia relacionada a cada autoridade.
Para Alessandro Molon,
“não há dúvidas de que a situação jurídica de cada um é distinta” e que a diferença do vínculo das autoridades com os
cargos que ocupam é fator
importante para o julgamento do processo, que deve ser
analisado caso a caso, conforme já prevê o ordenamento jurídico vigente no país.
(Agencia Brasil)

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
)25265(*,21$,6,7$48(5$9$5$6&Ë9(,69$5$&Ë9(/(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6352&(6621
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR
'U D &HOVR0D]LWHOL1HWRQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD*$%5,(/75(17,1'(2/,9(,5$0(1'(6 &3) 
TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$FRQYHUWHXVHHPPDQGDGR
H[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 MXQKRGH (VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDU
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGH
LQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPRXDSUHVHQWHHYHQWXDOLPSXJQDomRQRSUD]R
GHGLDVDFRQWDUGRGHFXUVRGHSUD]RSDUDRSDJDPHQWRYROXQWiULRGDREULJDomRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYD
LQWLPDomR DUWGR&3& 6HUiRHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
26 e 27/09

3URFHVVR%XVFDH$SUHHQVmRHP$OLHQDomR)LGXFLiULD$OLHQDomR)LGXFLiULD%9)LQDQFHLUD
6$&UpGLWR)LQDQFLDPHQWRH,QYHVWLPHQWR+HQULTXH&DUGRVR6LOYD(',7$/'(&,7$d23URFHVVR'LJLWDOQ
&ODVVH$VVXQWR%XVFDH$SUHHQVmR(P$OLHQDomR)LGXFLiULD$OLHQDomR)LGXFLiULD5HTXHUHQWH%9
)LQDQFHLUD6$&UpGLWR)LQDQFLDPHQWRH,QYHVWLPHQWR5HTXHULGR+HQULTXH&DUGRVR6LOYD(',7$/'(&,7$d235$=2
'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO
,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 5HQDWRGH$EUHX3HULQHQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5DWRGRVRSUHVHQWH
HGLWDOGHFLWDomRYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRVWLYHUHPHVSHFLDOPHQWHRUHTXHULGR+(15,48(&$5'2626,/9$SRUWDGRU
GR&3)DWXDOPHQWHHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRTXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDRVDXWRVGDDomRGH%86&$
($35((162 SURFHVVR Q  SURSRVWD %9 ),1$1&(,5$ 6$ &), HP UD]mR GR &RQWUDWR
GH)LQDQFLDPHQWRQ2EHP&,752(1&*/; 67$5 9 )/(; $* 3&203/(72
3/$&$ )&.)9<% HQFRQWUDVH QD SRVVH GR DXWRU )LFDQGR +(15,48( &$5'262 6,/9$ GHYLGDPHQWH
&,7$'2GRVWHUPRVGHVWDDomRSDUDTXHHPGLDVFRQWHVWHDDomRRXHPGLDVSDJXHDLQWHJUDOLGDGHGDGtYLGDVRE
SHQDGHQmRRID]HQGRVHUOKHDSOLFDGDjSHQDGHUHYHOLDSUHVXPLQGRVHDFHLWRVFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDUWLFXODGRV
SHORDXWRU DUW&3&FFDUW (SDUDTXHQRIXWXURQLQJXpPSRVVDDOHJDULJQRUkQFLDH[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDO
RTXDOVHUiSXEOLFDGRHDIL[DGRQDIRUPDGDOHL6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
26 e 27/09

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 101228446.2016.8.26.0007. O Dr. Antônio Marcelo Cunzolo Rimola, Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível do Foro Regional VII - Itaquera - SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Geórgia
Santos Anjos - Me, (CNPJ/MF nº 15.489.424/0001-39), que Irmãos Pimenta Indústria e
Comércio de Confecções Ltda lhe ajuizou ação monitoria, objetivando a quantia de R$
3.807,18, referente ao não pagamento dos cheques. Estando a requerida em lugar
incerto e não sabido, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
pague a quantia reclamada e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondente a 5% do valor da causa, ocasião em que ficará isento do pagamento de
custas processuais, ou no mesmo prazo ofereça embargos, advertindo o citando que,
não embargada a ação, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade, prosseguindo-se na execução. Será o
presente, afixado e publicado. São Paulo, 15/09/2017.
26 e 27/09
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº
8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas
complement ares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S)
que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
25/09/2017, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1BCC5 - CONTRATO: 812170073172-8 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1217 - VILA GERTY
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA BELEM DE SAO FRANCISCO, Nº 195,
APARTAMENT O 83, 8º ANDAR, BLOCO 01, EDIFICIO SAO JOAQUIM, CONDOMINIO
VILLA PARADISO, VILA PARANAGUA, DISTRITO DE ERMELINO MATARAZZO, SAO
PAULO/SP. COM DIREITO AO USO DE 01 VAGA NA GARAGEM, EM LOCAL
INDETERMINADO.
OSMAR PEREIRA, BRASILEIRO(A), SECURIT ARIO, CPF: 13662336898, CI:
17.178.688 SSP/SP CASADO(A) COM MARIA ROSELITA DOS SANTOS PEREIRA,
BRASILEIRO(A), DO LAR, CPF: 11348254807,CI: 21.438.045 SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
25 - 26 - 27/09/2017

(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD$QQD3DXOD'LDVGD&RVWD-Xt]DGH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD+HQULN3HWUH*UXQ 5*&3) TXH
6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGR+RVSLWDO6mR&DPLOR3RPSpLDOKHDMXL]RXDomRGH&REUDQoDGH
3URFHGLPHQWR&RPXPREMHWLYDQGRUHFHEHUDTXDQWLDGH5 PDLRGH UHIHUHQWHDR5HFLER3URYLVyULRGH6HUYLoR
QRULXQGRGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVPpGLFRVKRVSLWDODUHV(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRU
HGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDDSUHVHQWHUHVSRVWD1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGR
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHDIL[DGRHSXEOLFDGR63
26 e 27/09
 9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO GD &DSLWDO63  2ItFLR &tYHO (GLWDO GH ,QWLPDomR 3UD]R  GLDV 3URFHVVR Q
 SURFHVVRSULQFLSDOQ $'UD3ULVFLOOD%LWWDU1HYHV1HWWR
-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO63)D]6DEHUD9LOVRQ$]HUHGR1HWWR &3)
 TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLORHQWLGDGH
PDQWHQHGRUD GR +RVSLWDO 6mR &DPLOR  3RPSpLD IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRR DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD
GH5 DJRVWRGH (VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWR
GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR 6HUi R SUHVHQWH
DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 63 
26 e 27/09
9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2'U0DUFRV5REHUWRGH6RX]D%HUQLFFKL-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD
&DSLWDO63)D]6DEHUD.\XQJ2N/HH &3) TXH+6%&%DQN%UDVLO6$%DQFR0~OWLSOROKHDMXL]RX
DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  IHYHUHLUR GH   UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR GH
(PSUpVWLPRGH&UpGLWR3HVVRDOQ(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUD
TXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGD
SHOD PHWDGH RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R GHSyVLWR GH 
GR YDORU GD H[HFXomR LQFOXVLYH FXVWDV H KRQRUiULRV SRGHQGR UHTXHUHU TXH R SDJDPHQWR UHVWDQWH VHMD IHLWR HP 
SDUFHODV PHQVDLV DFUHVFLGDV GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV GH  XP SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH SHQKRUD
GH EHQV H VXD DYDOLDomR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 63 
26 e 27/09

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD
9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 0{QLFDGH&DVVLD7KRPD]3HUH]5HLV/RERQDIRUPDGD
/HLHWF)$=6$%(5D R ,61$5'+80%(572&$5'262$/9(6'(2/,9(,5$&3)H(0(//<3$*/,$5,
&$5'262$/9(6'(2/,9(,5$&3)TXHDDomRGH&REUDQoDGH3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU(GLItFLR
3OD]D0RQMDUGLQRIRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRRVDRSDJDPHQWRGDTXDQWLDGH5 MXQKRGH (VWDQGR
RVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPR
SDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVIL[DGRVHPHH[SHGLomRGH
PDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH
27 e 28/09
(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 7KDQLD3HUHLUD7HL[HLUD'H&DUYDOKR
&DUGLQQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 6LOYLDGH7ROHGR5R]VD&3)5REHUWR*HRUJH5R]VD
&3)TXHOKHIRLSURSRVWDXPDDomRGH0RQLWyULDSRUSDUWHGH%DQFRGR%UDVLO6$SDUDFREUDQoD
GD TXDQWLD GH 5  MDQHLUR GH   GHFRUUHQWH GH FRQWUDWR GH DGHVmR D SURGXWRV GH SHVVRD MXUtGLFD
FOiXVXODVHVSHFLDLVQSDFWXDGRHP(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D&,7$d2SRU(',7$/SDUDRVDWRVHWHUPRVGDDomRSURSRVWDHSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHPRGpELWR ILFDQGRLVHQWRVGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVD
GRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDPHPEDUJRV'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRRUpXVHUi
FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6
27 e 28/09

EDITAL DE CIENCIA DE LEILAO
Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) abaixo, devido decurso
prazo para purgação de débito, a realização da hasta pública do IMÓVEL RUA
GASTAO DA CUNHA, 00265, PARTE DOS LOTES 44 E 45, QUADRA L, VILA
PAULISTA, 42º SUBDISTRITO, JABAQUARA, SAO PAULO/SP CEP 04361090
1º leilão 18/10/2017 partir 14:30 horas
2º leilão 08/11/2017 partir 14:30 horas
Local CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TURIASSU - RUA TURIASSU, Nº
1371, PERDIZES, SAO PAULO/SP.
Mutuarios:
AYRTON CARLOS DE MATTOS, CPF 81865678872, CASADO(A) COM
MAISA FILIAGE DE MATTOS, CPF 10952166860.
2º Leilão ocorrerá se não houver licitante que ofereça lance mínimo para venda no
1º Leilao
Informações tel 1139310744 ou RUA MANUEL JUSTINIANO QUINTAO, Nº 68
FREGUESIA DO “O” SAO PAULO SP CEP 02728020
ARY ANDRÉ NETO
Leiloeiro Oficial
27 - 28 - 29/09/2017

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD
&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3HGUR5HEHOOR%RUWROLQLQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D%LDQFR
H0DJDOKmHV&RPpUFLRGH(WLTXHWDV/WGD(33 &13- (GXDUGR/XL]%LDQFR &3) H
:DQHVND/RSHVGH0DJDOKmHV%LDQFR &3) TXHRPDQGDGRPRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULD
DMXL]DGDSRU%DQFR%UDGHVFR6$FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYRFRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5
 PDLRGH (VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDD,17,0$d2SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDV
DIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPRSDJDPHQWRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
IL[DGRVHPHH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomRQRVPROGHVGRDUWLJRGR1&3&7UDQVFRUULGRRSUD]R
SUHYLVWRQRDUWLJRVHPRSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGHGLDVSDUDTXHRVH[HFXWDGRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
SHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHPQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRH
SXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDJRVWRGH
26 e 27/09
)25265(*,21$,6,7$48(5$9$5$6&Ë9(,69$5$&Ë9(/(',7$/'(,17,0$d235$=2'(',$6
352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,, 
,WDTXHUD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 'DQLHOOD&DUOD5XVVR*UHFRGH/HPRVQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD*HVVR
7DOLVPD/WGD0( &13- H&RVPD3HUHLUD0DJDOKmHV &3) TXHRPDQGDGR
PRQLWyULRH[SHGLGRQRVDXWRVGDDomR0RQLWyULDDMXL]DGDSRU,WD~8QLEDQFR6$FRQYHUWHXVHHPPDQGDGRH[HFXWLYR
FRQVWLWXLQGRVHWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDOGDTXDQWLDGH5 PDLRGH (VWDQGRDVUHTXHULGDVHPOXJDU
LJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDHIHWXHPRSDJDPHQWR
VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH  SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  RX DSUHVHQWHP
HYHQWXDOLPSXJQDomRQRSUD]RGHGLDVDFRQWDUGRGHFXUVRGHSUD]RSDUDRSDJDPHQWRYROXQWiULRGDREULJDomR
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH SHQKRUD RX QRYD LQWLPDomR DUW  GR &3&  6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD
IRUPDGD/HL1$'$0$,6
26 e 27/09
&RPDUFDGH6mR3DXOR639DUD&tYHO&DUWyULRGR2ItFLR&tYHO)25265(*,21$,6620,*8(/3$8/,67$
9$5$6 &Ë9(,6   9$5$ &Ë9(/ (',7$/ '( ,17,0$d2  35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO96mR0LJXHO3DXOLVWD(VWDGR
GH6mR3DXOR'U D 7UD]LEXOR-RVp)HUUHLUDGD6LOYDQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R ('9$/'2*20(66$1726
-81,25 %UDVLOHLUR 5*  &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD DomR GH &XPSULPHQWR GH
6HQWHQoD SRU SDUWH GH )XQGDomR $UPDQGR $OYDUHV 3HQWHDGR TXH ILFD ,17,0$'2 SDUD SDJDPHQWR GD TXDQWLD GH
5  HP  TXLQ]H  GLDV TXH IOXLUi DSyV R GHFXUVR GR SUD]R GR SUHVHQWH HGLWDO VRE SHQD GH PXOWD GH
 GH] SRU FHQWR  EHP FRPR GD LQFLGrQFLD GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV GH  GH] SRU FHQWR  QRV PROGHV GR
GRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOGHFRQIRUPLGDGHFRPDUGHFLVmRSURIHULGDHP(QFRQWUDQGR
VHRH[HFXWDGRHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRIRLGHWHUPLQDGDjVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDRVWHUPRVDFLPD
GHVFULWRV6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWD
FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
27 e 28/09

(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,6DQWDQD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D $PDQGD(LNR6DWRQDIRUPDGD/HLHWF
)$=6$%(5D5HQDWR9LFWRU)RWL &3) TXH6(636RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR3DXOROKHDMXL]RX
DomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 VHWHPEURGH GHFRUUHQWHGR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODU
GH &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV WHQGR FRPR REMHWR R FXUVR VXSHULRU GH (QJHQKDULD &LYLO QR
SHUtRGR QRWXUQR (VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR IRL GHIHULGD D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D
IOXLUGRVGLDVVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR 1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH R
PDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOH
GDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$
0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH MXOKR GH 
27 e 28/09

)25265(*,21$,6,7$48(5$9DUD&tYHO)RUR5HJLRQDO9,,,WDTXHUD2ItFLR(GLWDOGH&LWDomRH,QWLPDomR
3UD]RGLDV3URFHVVRQ$'UD6XHOL-XDUH]$ORQVR-Xt]DGH'LUHLWRGD9DUD&tYHO
GR)RUR5HJLRQDOGH,WDTXHUD63)D]6DEHUD*XHULQR3URYHQFLR &3) TXH+6%&%DQN%UDVLO6
$  %DQFR 0~OWLSOR OKH DMXL]RX DomR GH ([HFXomR REMHWLYDQGR D TXDQWLD GH 5  VHWHPEUR GH  
UHSUHVHQWDGD SHOR &RQWUDWR SDUD )LQDQFLDPHQWR GH &DSLWDO GH 0RYLPHQWR RX $EHUWXUD GH &UpGLWR H )LQDQFLDPHQWR
SDUD$TXLVLomRGH%HQV0yYHLVRX3UHVWDomRGH6HUYLoRVH2XWUDV$YHQoDVQ(VWDQGRRH[HFXWDGR
HP OXJDU LJQRUDGR H[SHGHVH HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXH R GpELWR DWXDOL]DGR
RFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRXUHFRQKHoDRFUpGLWRGR
H[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHU
TXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURVGH XP
SRU FHQWR  DR PrV VRE SHQD GH FRQYHUWHUVH HP SHQKRUD R DUUHVWR SURFHGLGR VREUH DV TXDQWLDV EORTXHDGDV
MXGLFLDOPHQWHGH55H5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRU
HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 63 
27 e 28/09

(',7$/ '( &,7$d2 3URFHVVR 'LJLWDO Q  &ODVVH $VVXQWR %XVFD H $SUHHQVmR (P
$OLHQDomR )LGXFLiULD  3URSULHGDGH )LGXFLiULD 5HTXHUHQWH %DQFR ,WDXFDUG 6$ 5HTXHULGR 6LOYDQD $SDUHFLGD GD
6LOYD(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(66212 $ 00-XL] D GH
'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,,6DQWR$PDUR(VWDGRGH6mR3DXOR'U D +HUWKD+HOHQD5ROOHPEHUJ
3DGLOKDGH2OLYHLUDQDIRUPDGD/HLHWF)D]6DEHUD6LOYDQD$SDUHFLGDGD6LOYD &3) TXH%DQFR
,WDXFDUG6$OKHDMXL]RXDomRGH%XVFDH$SUHHQVmRREMHWLYDQGRRYHtFXORPDUFDPRGHOR)LDW8QR9LYDFHDQR
 FRU FLQ]D SODFD 39$  5HQDYDP  &KDVVL %') DOLHQDGR
ILGXFLDULDPHQWH$SUHHQGLGRREHPHHVWDQGRDUHTXHULGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUD
HPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUDSDJDURGpELWRGH5 MXQKRGH VRESHQDGHFRQVROLGDUVH
DSURSULHGDGHHDSRVVHSOHQDGREHPQRSDWULP{QLRGRUHTXHUHQWH DUWGR'HFOHLDOWHUDGRSHOD
/HL   SRGHQGR DLQGD QR SUD]R GH  GLDV D IOXLU DSyV R SUD]R VXSUD RIHUHFHU UHVSRVWD VRE SHQD GH
SUHVXPLUHPVH FRPR YHUGDGHLURV RV IDWRV DOHJDGRV 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR D UHTXHULGD VHUi FRQVLGHUDGD
UHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH DJRVWR GH 
27 e 28/09
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Varela e Gugelmin terminaram
no campeonato
ros terminaram na quinta posição, enquanto se aclimatavam
com o terreno e as peculiaridades da prova. A vitória foi dos
norte-americanos Broc Dickerson/Jeff Dickerson, seguidos de
seus compatriotas Rafael Navarro/Rafael Navarro IV, Justin Davis e Cody Reid/Adam Pfankuch.
“Para nós é bastante difícil
correr na América do Norte. Não
estamos habituados a esse tipo de
terreno e ficamos um pouco lentos na primeira volta por causa
das rochas. Depois disso fomos
muito melhores para subirmos
para quinto”, contou o navegador
catarinense Gustavo Gugelmin.
Com mais experiência, no
segundo dia Varela/Gugelmin

em terceiro e estão em terceiro
subiram para terceiro até o final
da prova, e deixaram de conquistar a segunda colocação por meros 45 segundos. A vitória ficou
com os líderes do campeonato
Dickerson/Dickerson, seguidos
de Navarro/Navarro III.
“Foi uma corrida muito difícil, terreno difícil. Nós não estamos acostumados a competir
com este tipo de terreno. Mas,
tudo bem. Terminamos os dois
dias e por isso somamos bons
pontos para o campeonato. Não
tivemos problemas mecânicos
ou furos de pneus. Foi uma corrida limpa para nós. Partimos
aqui no terceiro lugar na classificação de pontos, de modo que
o Baja 1000 será uma corrida

muito importante para nós”, disse Varela.
“Eu acho que foi um resultado muito bom para o Brasil. Estamos muito felizes. São 70 pontos só por terminar o Baja 1000,
mais os pontos que conquistarmos por posição na última etapa. Vamos pra cima porque o campeonato está aberto!”, emenda
Gugelmin.
A quarta e última etapa do
World Challenge Desert será o
Baja 1000 México, de 16 a 18
de novembro, de Ensenada a La
Paz (México).
Os primeiros no resultado
final do Tijuana Score Desert
Challenge foram: 1) Broc Dickerson/Jeff Dickerson (EUA),
3h25min42s095; 2) Rafael Navarro/Rafael Navarro III (EUA),
3h36min07s770; 3) Reinaldo
Varela/Gustavo Gugelmin (Brasil), 3h36h52s915; 4) Cody
Reid/Adam Pfankuch (EUA),
3h47min59s040; 5) Chip Prescott (EUA), 2h59min31s839.
A classificação do World
Challenge Desert, faltando apenas uma etapa, com as duplas que
brigarão pelo título está assim:
1) Broc Dickerson/Jeff Dickerson (EUA), 240 pontos; 2 Cody
Reid/Adam Pfankuch (EUA),
211; 3) Reinaldo Varela/Gustavo
Gugelmin (Brasil), 202; 4) Rafael Navarro/Rafael Navarro III
(EUA), 168 pontos. Curta
www.facebook.com/DivinoFogaoRallyTeam

Foto/ Pedro Bragança

Asseka: Novo vencedor e novo
líder na reta final do campeonato

A disputa pela terceira posição
O play off do Campeonato
Asseka começou com muita
emoção e novidades. No último
final de semana (24) foi disputada a oitava e antepenúltima etapa
no Kartódromo de Interlagos, em
São Paulo (SP), com a primeira
vitória de Wagner Nascimento na

foi intensa
temporada, seguido de Cristian
Peticov e Alberto Cesar Otazú.
Com este resultado, o atual campeão Peticov assume a liderança
do certame e começa na frente a
corrida pelo bicampeonato.
Na tomada de tempos as
atenções já estavam na seleção

do Grand 7, que reúne os únicos
sete pilotos que brigarão pelo título entre si. E quem começou
melhor foi o vice-líder Cristian
Peticov, que garantiu a pole position. O então líder Erick Nemez alinhou no nono posto, Valdir Silva (3º) partiu em sétimo,
Anderson Darc (4º) em quinto,
Clovis Silva (6º) uma posição
atrás, e Alberto Otazú (7º) apenas em 10º. Luan Oliveira (5º)
não compareceu na prova.
Logo no início da corrida
Wagner Nascimento mostrou
que mesmo ocupando apenas a
14ª posição no campeonato, ele
ainda mantém a mesma competência de quando foi campeão da
Asseka em 2013 e já começou a
brigar pela ponta. Depois de várias voltas empurrando Peticov,
ele assumiu a liderança, para vencer pela primeira vez na temporada e assumir a primeira posição da Copa Maná, disputada por
todos os pilotos que ficaram fora

da Grand 7.
A briga mais interessante foi
pela terceira posição, com um
grande rodízio de pilotos durante grande parte das 19 voltas. Na
penúltima passagem quem assumiu definitivamente o posto foi
Alberto Cesar Otazú (Braspress/
Pilotech/Alpie Escola de Pilotagem/HTPro Nutrition).
“Infelizmente larguei apenas
da quinta fila e por isto tive que
brigar muito para ir pra frente.
Com isto perdi muito tempo e
não deu para alcançar os dois primeiros, que correram tranquilos
e abriram boa vantagem”, comentou Alberto Cesar. “Comecei a
minha escalada e quero brigar
por outro bom resultado na próxima etapa, para chegar na última corrida ainda em condições
de lutar pelo título”, avisa Otazú.
A 9ª e penúltima etapa do Asseka
será disputada dia 21 de outubro,
novamente no Kartódromo de
Interlagos.

Campeonato Paulista
de Vôlei Masculino
chega às semifinais
Sesi-São Paulo x EMS Taubaté Funvic e Vôlei Renata x
Corinthians Guarulhos serão os confrontos a partir desta
quarta, com SporTV

Foto/ Rafinha Oliveira

A dupla brasileira Reinaldo
Varela/Gustavo Gugelmin (Divino Fogão/Blindarte/Tecmin)
conseguiu outro resultado extraordinário no World Challenge
Desert. No Tijuana Score Desert Challenge, disputado no
último final de semana (23 e
24/9) na Baixa Califórnia, no
México, eles subiram no pódio
na terceira colocação, e agora
assumiram o terceiro posto do
Desafio Mundial do Deserto,
em condições de brigar pelo título inédito.
“Definitivamente estamos
indo para a última etapa em condições de brigar pelo título e para
isto já estamos nos preparando.
É um pouco distante, mas talvez
dê para brigar pelo primeiro lugar do campeonato se terminarmos a prova, que será muito dura,
com 1.600 km de distância. Mas
nossas chances de encerrarmos
em segundo ou terceiro são concretas”, assume o piloto Reinaldo Varela, bicampeão mundial de
Rally Cross-Country.
A terceira e penúltima etapa
do World Challenge Desert teve
um total de 140,4 milhas, divididas em seis voltas de 23,4 milhas nos dois dias, e disputada por
130 veículos de 14 países (Alemanha, Áustria, Brasil, Canadá,
Dinamarca, Espanha, Estados
Unidos,França, Guatemala, Inglaterra, Itália, México, Nova
Zelândia, Suíça).
No primeiro dia os brasilei-

Foto/Divulgação

Reinaldo Varela e Gugelmin
terminam rally do México em terceiro

Campeonato Paulista de Vôlei Masculino
O Campeonato Paulista
Para chegar as semifinais,
Masculino, Divisão Especial, o EMS Taubaté Funvic passou
começará nesta semana, os pelo Voleibol Um Itapetininga,
playoffs de semifinal. Após o por 2 x 0, o Vôlei Renata baencerramento de quartas de fi- teu o Climed/Atibaia, por 2 a
nal, EMS Taubaté Funvic, Vô- 0, e o Corinthians Guarulhos
lei Renata e Corinthians Gua- pelo São José Vôlei, também
rulhos garantiram vaga na fase por 2 a 0.
e se juntaram ao Sesi-São Paulo, melhor time da primeira
Programação
fase, na briga pelo título do
Grupo E - Divisão Espeprincipal torneio regional do cial - Fase Semifinal
país.
28/09 - 21h - EMS TaubaOs confrontos serão os se- té Funvic 0x0 Sesi - São Pauguintes Sesi-São Paulo, repe- lo Taubaté – Abaeté;
tindo a final dos dois últimos
01/10 - 14h - Sesi - São
anos, e Vôlei Renata x Corin- Paulo 0x0 EMS Taubaté Funthians Guarulhos, em melhor vic - Santo André – Sesi;
de dois jogos e utilização do
01/10 - 00:00 - Sesi - São
Golden Set em caso de empa- Paulo 0x0 EMS Taubaté Funte. Os vencedores farão a final vic - Santo André - Sesi - Goldo Paulista nos dias 4 e 7 de den Set.
outubro. Todos os jogos terão
Grupo F - Divisão Especitransmissão ao vivo pela Canal al - Fase Semifinal
SporTV.
27/09 - 20h - Corinthians
A programação começará Guarulhos 0x0 Vôlei Renata na quarta-feira, dia 27, às 20h, Guarulhos - Gin. Ponte Grande;
com a partida do Grupo F, Co29/09 - 21h30 - Vôlei Rerinthians Guarulhos x Vôlei nata 0x0 Corinthians GuaruRenata, no Ginásio Ponte Gran- lhos - Campinas - Gin. Taquade, em Guarulhos. O jogo de ral;
volta será no dia 29, às 21h30,
29/09 - 00:00 - Vôlei Reno Ginásio do Taquaral, em nata 0x0 Corinthians GuaruCampinas.
lhos - Campinas - Gin. TaquaPelo Grupo E, a primeira ral - Golden Set.
partida será no dia 28, com o
O Campeonato Paulista de
EMS Taubaté Funvic receben- Vôlei Masculino, Divisão Esdo o Sesi - São Paulo, a partir pecial, tem organização e prodas 21h, no Ginásio Abaeté. A moção da Federação Paulista
volta está marcada para o dia 1º de Volleyball. Mais informade outubro, às 14h, no ginásio ções
no
site
oficial
do Sesi Santo André.
www.fpv.com.br

Desafio das Serras 2017 completa sexta edição com sucesso
Sucesso para competidores e organização. Assim foi
a sexta edição do Desafio das
Serras, realizada no último final de semana em São Franc i s c o X a v i e r, d i s t r i t o d e
São José dos Campos, em
plena Serra da Mantiqueira.
Após dois dias de competição, com percursos de 40 e
80 quilômetros em região
de montanha, e reunindo
quase 500 competidores, todos comemoraram mais uma
prova positiva, com bons desempenhos e satisfação em
todas as áreas.
Na briga pelo topo do pódio, destaque para as perfor-

mances das atletas solos. Na
prova Média (40 a 50 km) os
mais rápidos após os dois dias
foram Maicon Cellarius, com
9h19min55seg, e Ana Paula
Fernandes,
com
11h18min02seg. Já na prova
longa (70 a 80 km), os mais
bem colocados no final de semana foram Rudney Andre da
Silva, com 3h41min30seg, e
Miriam Aparecida P. dos Santos, 4h37min07seg
Para o diretor-geral da prova, Sergio Zolino, a edição
deste ano foi inesquecível.
“Um bom evento para ser bom,
tem que ser bom para todos:
atletas, staffs, organização,

Foto/ Adventur e Club

Disputa levou cerca de 500 competidores para a região de São Francisco Xavier

Desafio das Serras 2017

patrocinadores, comunidade
local, comercio, prefeitura e
a todos que impactam positivamente! O Desafio das Serras Columbia 2017 com certeza deixou esta marca! Quem
esteve lá vivenciou momentos
incríveis! Parabéns e obrigado a todos !”, declarou.
A sexta edição do Desafio
das Serras colocou para os participantes os diferentes tipos
de terrenos, como terra batida, mata e trilhas em região de
montanha, da região. A largada no sábado foi na Praça Cônego Antônio Manzi, no centro da cidade. Os atletas completaram o primeiro dia no

acampamento montado no Sítio Verde Viver, no alto da serra, onde passaram a noite. No
domingo, com largada logo
cedo, o trecho final levou todos de volta a São Francisco
Xavier, onde foram conhecidos os vencedores de todas as
categorias.
O Desafio das Serras 2017
tem patrocínio da Columbia e
a realização é do Adventure
Club, com apoio de Suzuki,
Laticínios Fazenda Bela Vista e Superbid, além do apoio
institucional da Prefeitura de
São José dos Campos. Mais
informações no site oficial:
www.adventurecamp.com.br

