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Carnaval de Rua 2018 leva 3,95 milhões
aos blocos em São Paulo

Sérgio Moro condena ex-gerentes
da Petrobras e empresários
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Mercado mantém estimativa de
queda da taxa Selic para 6,75%

Governo lança projeto
piloto de Documento

Nacional de Identidade

Esporte

São Paulo, terça-feira, 6 de fevereiro de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,24
Venda:       3,24

Turismo
Compra:   3,23
Venda:       3,42

Compra:   4,02
Venda:       4,03

Compra: 127,77
Venda:     159,62

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

25º C

18º C

Terça: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

Meia Maratona
Internacional repetirá

dinâmicas contra “pipocas”
A 12ª Meia Maratona Inter-

nacional de São Paulo será a
atração no dia 11 de março, com
21.097 metros por São Paulo e
largada e chegada na Praça
Charles Miller, no Pacaembu. 
São esperados corredores de
todo o país e do exterior na dis-
puta que abrirá a série de gran-
des eventos na temporada. O
evento é destinado a corredores
oficialmente inscritos e repeti-
rá as dinâmicas que visam coi-
bir a presença de atletas sem ins-
crição (pipocas), bem como dos
fraudadores.                   Página 6Meia Maratona Internacional de São Paulo
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32º Torneio de Verão de
Ciclismo tem terceira etapa com
surpresas em Ilha Comprida
A briga pelos títulos do 32º

Torneio de Verão de Ciclismo
segue embolada após a tercei-
ra etapa, realizada na manhã de
sábado (3), na cidade de Ilha
Comprida.  Os resultados na
Elite, com vitórias de Rodri-
go Melo, da São Francisco
Saúde/Klabin/SME Ribeirão
Preto, e Talita Oliveira, da
Liga de Ciclismo Campos
Gerais,  deixaram a competi-
ção em aberto para a quarta e
última etapa, marcada para
este domingo, a partir das 7h, 
com largada e chegada na Ave-
nida Marginal Candapi, no
Centro.                        Página 6 32º Torneio de Verão de Ciclismo
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Seletiva para o Kart
World Championship:

Rossi vence e
Otazú é segundo

Seletiva ClickSpeed ao Kart Word Championship

O paulista Alain Rossi (Tru-
ckvan) garantiu no último final
de semana (3) o seu passapor-
te para integrar o ClickSpeed
Brazil Team, na disputa do Kart
Word Championship, na Polô-
nia. Ele venceu a Seletiva Cli-
ckSpeed ao KWC 2018 que foi
disputada no Kartódromo de
Interlagos, na zona sul de São
Paulo (SP), após somar 185
pontos nas quatro baterias. Em
segundo ficou Alberto Cesar
Otazú (Primo Cozinha Divina/
Alpie Escola de Pilotagem/
Instituto Desenvolve), com
169, seguido de Cesar Perei-
ra, com 163 pontos.

“Novamente a Seletiva de
Interlagos mostrou sua força,
em um nível muito alto e com
disputas muito acirradas. Para
quem pode assistir, viu um es-
petáculo, tamanho o renome
dos pilotos em pista! Parabe-
nizo o Alain Rossi, que após ba-

ter na trave no ano passado,
levou o título de 2018 e de-
fenderá o número 42 no
Mundial, uma grande home-
nagem ao Chefe (Ayrton Sen-
na)!”, comentou Everton Ca-
rajeleascow, organizador e
promotor da Seletiva ClickS-
peed ao KWC 2018.

A primeira bateria da Se-
letiva ClickSpeed ao KWC -
SP começou com a pole po-
sition de Ryan Nishioka, que
já garantiu dois pontos de
bonificação. Na prova Cesar
Pereira garantiu a vitória, en-
quanto Alberto Otazú estabe-
leceu a volta mais rápida e
também garantiu dois pontos
de bonificação.

A segunda bateria teve Gusta-
vo Ariel na posição de honra para
a largada, enquanto Alain Rossi al-
cançava a sua primeira vitória, e
Elisson Gandolfo completava a
melhor volta.                        Página 6
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O presidente Michel Temer participa do lançamento do
Documento Nacional de Identificação (digital e biométrico), no
Palácio do Planalto

O projeto piloto do Docu-
mento Nacional de Identidade
(DNI) foi lançado na segunda-
feira (5), no Palácio do Planal-
to, em cerimônia com a presen-
ça do presidente Michel Temer
e do presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Gilmar
Mendes. O documento será di-
gital e vai reunir diferentes re-
gistros civis, como CPF e título
de eleitor.

Servidores do TSE e do Mi-
nistério do Planejamento vão par-
ticipar do projeto e poderão fazer
o download do aplicativo a partir
de hoje em smartphones  e ta-
blets. A intenção é que a partir de
julho deste ano a iniciativa come-
ce a chegar aos cidadãos brasilei-
ros. No futuro, o DNI deve incluir
diversos documentos à medida em
que sejam firmados convênios com

órgãos públicos para a integração
da base de informações.

O documento usa as bases de

dados de biometria do TSE, do
governo federal e do Poder Ju-
diciário.                        Página 4

Portugal
registra

temperaturas
negativas em

uma semana de
muito frio

O território continental por-
tuguês começou essa semana
com uma grande onda de frio. A
previsão é que as temperaturas
caiam no país ao longo dos pró-
ximos dias, chegando a marcar
7º C negativos no interior. A
Câmara de Lisboa lançou um
plano de contingência para aju-
dar pessoas desabrigadas.

De acordo com o Instituto
Português do Mar e da Atmos-
fera (IPMA), as fortes rajadas
de vento vão agravar a sensa-
ção térmica e neve vai cair nas
terras altas (regiões acima dos
600/800 metros de altitude),
onde o vento pode atingir 70
km/h. O órgão alerta ainda para
a formação de gelo ou geada,
principalmente no norte e no
centro do país.              Página 3

Fundo de
População da
ONU alerta

sobre perigos
do casamento

infantil
O Fundo de População das

Nações Unidas (Unfpa) está fa-
zendo um alerta sobre o casa-
mento infantil, que ocorre em
várias partes do mundo. Segun-
do o órgão, milhões de crian-
ças e jovens são obrigadas anu-
almente a começar uma vida
matrimonial contra sua vonta-
de própria e muito antes de es-
tarem preparadas. A informa-
ção é da ONU News. Página 3
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O mercado financeiro man-
tém a estimativa de 6,75% para
a taxa básica de juros da eco-
nomia, a Selic. A reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom), que define a taxa,
será nesta terça-feira (6) e quar-
ta-feira (7), em Brasília.

No ano passado, a Selic
atingiu a mínima histórica de
7% (valor atual) e houve si-
nalização de redução para
este ano. A projeção consta

do boletim Focus, publicação
divulgada na segunda-feira
(5) no site do Banco Central
(BC) com estimativa para os
principais indicadores eco-
nômicos.

O mercado melhorou as es-
timativas para este ano. A pro-
jeção do crescimento do Pro-
duto Interno Bruto - a soma
de todas as riquezas produzi-
das pelo país - passou de
2,66% para 2,70%.  Página 3

Temer reforça prioridade
para reforma da Previdência
em mensagem ao Congresso

João Santana e Mônica
Moura reafirmam ter

recebido dinheiro de caixa 2

Em todo o país, as vendas
de veículos novos cresceram
23,14% em janeiro deste ano
na comparação com o mesmo
mês de 2017. Segundo balan-
ço da Federação Nacional da
Distribuição dos Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), divul-
gado hoje em São Paulo, fo-
ram emplacadas 181,2 mil
unidades no primeiro mês de
2018, contra 147,2 mil no ano

Vendas de veículos novos
crescem 23,14% em janeiro,

diz Fenabrave
passado. Em relação ao últi-
mo mês de dezembro, no en-
tanto, foi verificada uma que-
da de 14,75%.

O setor de caminhões re-
gistrou expansão de 56,26%
em janeiro de 2018, com a co-
mercialização de 4,6 mil uni-
dades. As vendas de ônibus ti-
veram alta de 57,71% no pe-
ríodo, com 1,1 mil unidades
emplacadas.                 Página 3
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C Â M A R A  ( S P )

Antes de pedir a extinção do TCM, o vereador [cursando Di-
reito] ‘Holiday’ (DEM) devia pesquisar sobre Tribunais de Con-
tas [inclusive paulistano e carioca] serem cláusulas pétreas da
Constituição [1988] e sobre tentativa frustrada de acabar com o
TCM em 2001. É inconstitucional.     

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

Períodos como o carnaval demonstram [não só por assédios
ou urinar e obrar nas calçadas, muros e postes da vida] o quanto
nem o prefeito Doria (PSDB), nem mesmo o Salvador Jesus [o
Cristo] podem operar milagres pra retirar dos corações as cor-
rupções da natureza humana.  

A S S E M B L E I A  ( S P ) 

Ex-deputado Romeu Tuma Jr. [filho do falecido senador Ro-
meu Tuma] foi mal na eleição pra presidência do Corinthians no
último dia 3. Último colocado, com 278 votos dos 3.642 váli-
dos, mesmo que estivesse na chapa de Citadini [conselheiro no
TCE-SP], nem assim o o elegeria. 

G O V E R N O  ( S P ) 

Muitos dos prefeitos [vários partidos de várias regiões do
Estado] já ‘juram’ uma ‘fidelidade até a morte’ a Márcio França
[dono do PSB-SP]. Pergunta: qual a grande diferença entre estes
prefeitos e vices, em relação à maioria que o ainda vice-governa-
dor já forma na ALESP ?     

C O N G R E S S O 

Caso candidato à reeleição pra Câmara Federal, quem pode
ser reeleito é o deputado Sanches, de novo eleito à presidência do
Corinthians. Deputado pelo PT de Lula, demonstrou aos demais
concorrentes como é se eleger e ainda eleger a maioria
dos conselheiros do ‘timão’.   

P R E S I D Ê N C I A 

Fosse hoje a votação pras mudanças na Previdência brasilei-
ra, Temer não teria os pelo menos 308 votos que precisa na Câ-
mara dos Deputados. Do carnaval até o final do mandato - em
dezembro -o ex-vice de Dilma [ex-PDT de Brizola no PT de Lula]
pode rebaixar o ‘bloco do MDB’.   

H I S T Ó R I A S

Rolou ontem o 1º Encontro do Cerimonial no Estado de São
Paulo. Entre os temas, a reorganização do Cerimonial em nível
nacional das atividades profissionais. Chefe do Cerimonial na
Câmara de São Paulo, Cecília de Arruda [conselheira - CNCP e
membra do CNCP - SP] ...

P O L Í T I C A S

... Anderson Silva e Luciano Toledo [Mestres de Cerimonia e
celebrantes de casamentos], membros do CNCP e fundadores do
Novo Cerimonial; Gilda Fleury [dirigente de Relações Instituci-
onais do CNCP]; Sonia Rodrigues [dirigente do CNCP / Sudes-
te]; Lizete Ricci [dirigente ...

H I S T Ó R I A S 

Veteraníssimo deputado federal Arnaldo Faria de Sá (PTB por
São Paulo), que iniciou a luta pela regulamentação da profissão
de cerimonialistas e mestres de cerimônia brasileiros, manda
congratulações pelos 25 anos de publicação diária desta coluna
de política. Obrigado !   

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária de política
desde 1993. Ela tornou-se referência na imprensa e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação “Cronistas
de Política de São Paulo”. Na Internet,
www.cesarneto.com foi pioneiro no Brasil. Leia também no Fa-
cebook Cesar Neto. 

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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O primeiro fim de semana
do Pré-Carnaval de Rua de São
Paulo atraiu 3,95 milhões de
pessoas no sábado (3) e domin-
go (4), durante os 187 desfiles
de blocos que movimentaram
todas as regiões da cidade. A es-
timativa é de agentes da Guarda
Civil Metropolitana, da Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego,
dos responsáveis pelos blocos
e de produtores da comissão do
Carnaval.

No sábado (3), blocos como
Casa Comigo, Beleza Rara, Bi-
cho Maluco Beleza, Mamãe Eu
Quero, Toca Um Samba Aí, en-
tre outros, agitaram os foliões.
Os palcos do Anhangabaú e

M’Boi Mirim apresentaram
Rincon Sapiência com Linn da
Quebrada e Black Alien como
convidados e Sandália de Prata
com BNegão, respectivamente.
O DJ Nyack abriu o show na
região central.

Já no domingo (4), Acadêmi-
cos do Baixo Augusta, Fuzuê,
Confraria do Pasmado, Gambi-
arra e Monobloco agitaram as
ruas. O Vale do Anhangabaú re-
cebeu a festa “Fiebre Em La Sel-
va”, com Alceu Valença, Luanda
Baldijao & Cecília Yzarra. Já no
M’ Boi Mirim, o grupo paulista-
no Sandália de Prata e a cantora
e compositora Fernanda Abreu
foram as atrações principais.

Nos dois dias de pré-carna-
val, as dispersões aconteceram
entre 20h e 22h. Os profissio-
nais de saúde atenderam 982
ocorrências, sendo 900 pelo
serviço médico contratado e 82
pelo SAMU. 

Após os dois dias de desfi-
les, as equipes de limpeza urba-
na recolheram cerca de 455,38
toneladas de lixo e 9,14 tonela-
das de materiais recicláveis, to-
talizando 464,52 toneladas de
resíduos coletados. A Autorida-
de Municipal de Limpeza Urba-
na (Amlurb) montou uma opera-
ção extra para a limpeza dos blo-
cos de rua composta por 38 equi-
pes (700 funcionários), 100 ve-

ículos (entre os quais, cami-
nhões compactadores, pipa, ha-
bitáculo, munk e varredeiras
mecanizadas, entre outros),
260 equipamentos, 200 contê-
ineres para o descarte de resí-
duos e 30 pontos de entrega vo-
luntária (PEVs) de resíduos re-
cicláveis espalhados pelo per-
curso dos blocos.

Somente nas regiões da Sé,
Vila Mariana e Pinheiros, onde
os maiores desfiles se concen-
traram, fiscais emitiram cerca
de 100 notificações de multa
com base no Decreto 57.983,
que visa conscientizar a popula-
ção a não urinar nas ruas e vias
da capital.

Curso gratuito para produzir
aplicativos tem 280 vagas

As inscrições para o Latin
Code Week, curso de graça para
produzir aplicativos, ficarão
abertas até o dia 20. Caso as va-
gas sejam preenchidas antes des-
sa data, o cadastro será encerra-
do. A ação intersecretarial do
Programa Profissão Cidadão, da
Prefeitura de São Paulo, conta
com a parceria da SAP Brasil e
da Junior Achievement. O inte-
ressado deve se inscrever pela
internet.

Os jovens, com idade entre
16 e 25 anos, irão aprender a
desenvolver aplicativos para ce-
lular. Em dezembro do ano pas-
sado, aconteceu a primeira fase
e 120 pessoas foram capacita-
das e receberam certificados.

O programa prevê, ao final
das quatro etapas de formação

das turmas, a premiação dos três
melhores aplicativos desenvol-
vidos pelos alunos. Os siste-
mas criados terão de apresen-
tar, principalmente, soluções
para os problemas da capital
paulista. Ao final do processo,
o grupo vencedor receberá
uma premiação ligada à tecno-
logia, um troféu e o título de
ganhador desta edição do La-
tin Code Week. Os grupos em
segundo e terceiro lugares tam-
bém receberão um troféu pela
performance.

Negócios - Dividido em cin-
co dias, o curso tem 20 horas
de duração. As atividades con-
tam com conteúdo teórico,
mas estão focadas em dinâmi-
cas práticas para maior expe-
rimentação nas aulas, uso de

softwares para a construção dos
aplicativos, além de orientações
da potencialidade de um futuro
negócio na área.

O Latin Code Week é uma
metodologia criada pela empre-
sa alemã SAP e pela organização
Junior Achievement, aplicada
gratuitamente. O objetivo é con-
tribuir para que jovens desenvol-
vam e ampliem suas competên-
cias a partir de três dimensões:
comportamento, negócios e pro-
gramação. Os monitores dos
cursos são profissionais volun-
tários da SAP e da Prodam ou
empreendedores da indústria
criativa e de tecnologia.

Para se inscrever, é necessá-
rio ter concluído o nível funda-
mental, estar cursando ou ter
concluído os níveis médio ou

superior. As oportunidades estão
dividas em turmas criadas nas
regiões norte, sul, leste e oeste
da cidade, cada uma com 70 par-
ticipantes.

Serviço
Latin Code Week
Prazo para inscrições: até 20

de fevereiro (ou até o preenchi-
mento das vagas)

Link para inscrição: http://
bit.ly/2Ey0Gqg

Locais e datas dos cursos:
Zona Norte – Prefeitura Re-

gional do Jaçanã (26/2 a 2/3)
Zona Sul – Secretaria de Es-

portes (26/2 a 2/3)
Zona Leste – Prefeitura Re-

gional da Penha (5/3 a 9/3)
Zona Oeste – Prefeitura Re-

gional do Butantã (5/3 a 9/3)

Quer garantir um lugar nas
apresentações da Osesp em 2018?

A venda de ingressos para os
concertos da Osesp mudou e ago-
ra não é mais preciso esperar até
60 dias antes da apresentação
para garantir seu lugar na plateia.

A partir do dia 6 de feverei-
ro, já poderão ser adquiridos in-
gressos avulsos para qualquer
apresentação paga ou Ensaio

Aberto da Osesp durante todo o
ano. Os ingressos poderão ser
adquiridos pela Bilheteria da
Sala São Paulo, localizada na
Praça Júlio Prestes, 16, ou
pela Ingresso Rápido.

Essa é a oportunidade para já
garantir lugar nos programas
mais concorridos do ano, como

a integral das Sinfonias de Bee-
thoven, com cinco dias de apre-
sentação da Nona; ou os concer-
tos que contam com a participa-
ção de artistas destacados como
Emmanuel Pahud, Nathalie Stut-
zmann, entre outros.

Apesar da mudança para apre-
sentações pagas, a distribuição de

ingressos para concertos gratuitos
(Matinais, Viva Villa e Maratona
Mozart) continua a ser feita alguns
dias antes das apresentações e os
ingressos passarão a ser disponi-
bilizados não só em nossa bilhe-
teria, mas também na Internet.

Mais informações podem
ser obtidas no site da Osesp.

Fatecs divulgam lista de
aprovados no Vestibular 2018

Os candidatos às vagas das
Faculdades de Tecnologia (Fa-
tecs) do Estado de São Paulo
para o primeiro semestre de
2018 já podem conferir os no-
mes dos aprovados no processo
seletivo. Já está no portal
do Vestibular Fatec a relação de
convocados para matrícula em
primeira chamada e a classifica-
ção geral.

As duas listas também serão
divulgadas na unidade em que o
jovem deseja estudar. Se as va-
gas oferecidas não forem preen-
chidas, a segunda chamada será
publicada somente na faculdade
no dia 8 de fevereiro.

Calendário
A matrícula deve ser feita na

secretaria da Fatec onde o apro-
vado pretende estudar, no horá-
rio determinado pela unidade de
ensino, nos dias relacionados
abaixo, desde que não seja feri-
ado municipal na cidade. Perde-
rá o direito à vaga quem não fi-
zer a matrícula na data determi-
nada ou deixar de apresentar os
documentos exigidos.

– 6 e 7 de fevereiro: matrí-
cula da 1ª lista dos convocados;

– 8 de fevereiro: divulgação
dos convocados da segunda lis-
ta, nas respectivas Fatecs;

– 9 de fevereiro: matrícu-
la para os candidatos da se-
gunda lista.

Documentos
Para efetivar a matrícula, o

aluno deve entregar uma foto
3×4 recente e cópia autenticada
em cartório (ou cópia simples
acompanhada do original) de
cada um dos seguintes docu-
mentos: certificado de con-
clusão do Ensino Médio ou
equivalente; histórico escolar
completo do Ensino Médio ou
equivalente; certidão de nas-
cimento ou casamento; cartei-
ra de identidade (RG); cadas-
tro de pessoa física (CPF); tí-
tulo de eleitor, para os brasi-
leiros maiores de 18 anos,
com o comprovante de vota-
ção ou certidão de quitação
eleitoral; documento de quita-
ção com o serviço militar, para
brasileiros maiores de 18 anos,
do sexo masculino.

O estudante que ingressou no
Sistema de Pontuação Acresci-
da pelo item escolaridade públi-
ca deve apresentar histórico es-
colar ou declaração escolar ,
comprovando que cursou inte-
gralmente o Ensino Médio na
rede pública municipal, estadu-
al ou federal.

Caso o candidato pretenda
obter aproveitamento de estudos
em disciplinas já concluídas em
outro curso superior, deve apre-
sentar a documentação referen-
te à carga horária, ementa e pro-
grama da disciplina cursada.

Outras informações também
podem ser obtidas pelos telefo-
nes (11) 3471-4103 (capital e
Grande São Paulo) e 0800-596-
9696 (demais localidades).

Fábrica de tecnologia em Campinas
deve gerar 800 mil empregos

A cidade de Campinas vai
receber a nova fábrica de
componente eletrônico de
alta tecnologia da Qualcomm.
A joint-venture, modelo es-
tratégico de parceria comer-
cial, com a USI, vai promo-
ver cerca de 800 mil empre-
gos. A assinatura aconteceu
na segunda-feira (5), no Pa-
lácio dos Bandeirantes, na ca-
pital paulista.

“Tudo o que Brasil preci-
sa é investimento, prova de

confiança no país e em São
Paulo, 200 milhões de dóla-
res, depois emprego, que é o
grande desafio do mundo mo-
derno. Então, empregos ex-
tremamente necessários, im-
portantes numa área estraté-
gica. E, depois, inovação, a
vanguarda do conhecimento,
da inovação. Esse é a grande
ferramenta do desenvolvi-
mento do nosso tempo”, afir-
mou o governador Geraldo
Alckmin.

Para o vice-governador e
secretário de estado de De-
senvolvimento Econômico
Ciência Tecnologia e Inova-
ção, Márcio França, a assina-
tura é muito importante para
São Paulo e para o Brasil.

“É a primeira grande em-
presa de condutores que vai
se instalar no Estado de São
Paulo, uma empresa que vai
gerar 800 mil empregos de
alta qualidade. Nós vamos
disputar com os principais

países do mundo, os semi-
condutores de alta tecnologia.
A Qualcomm é uma das mai-
ores do mundo, a USI tam-
bém, e essa parceria vai re-
forçar a região de Campinas”,
explicou.

Em março de 2017, a em-
presa já tinha assinado um
contrato milionário que pre-
vê investimento de 200 mi-
lhões de dólares (R$ 600 mi-
lhões) na indústria de semi-
condutores no Estado.
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Mude seu conceito
sobre “fracasso”.

Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.

Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua cre-
dencial VIP para terça-feira (06/02),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos mo-
delos de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ga-
nhe uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atin-
gir seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

O mercado financeiro man-
tém a estimativa de 6,75% para
a taxa básica de juros da eco-
nomia, a Selic. A reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom), que define a taxa,
será nesta terça-feira (6) e
quarta-feira (7), em Brasília.

No ano passado, a Selic
atingiu a mínima histórica
de 7% (valor atual) e houve
sinalização de redução para
este ano. A projeção consta

do boletim Focus, publica-
ção divulgada na segunda-
feira (5) no site do Banco
Central (BC) com estimati-
va para os principais indica-
dores econômicos.

O mercado melhorou as es-
timativas para este ano. A pro-
jeção do crescimento do Pro-
duto Interno Bruto - a soma de
todas as riquezas produzidas
pelo país - passou de 2,66%
para 2,70%. Na sexta-feira (2),

o Ministério do Planejamento
atualizou a projeção do gover-
no de 2,5% para 3%.

Já a projeção para a infla-
ção, medida pelo Índice Naci-
onal de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), teve uma leve
queda de 3,95% para 3,94%
este ano, em relação à estima-
tiva da semana passada.

Para 2019, as projeções
foram mantidas: crescimen-
to do PIB em 3% e o IPCA

em 4,25%.
O boletim Focus é divul-

gado todo início de semana e
traz a média das expectativas
de bancos, instituições finan-
ceiras, consultorias e empre-
sas sobre os principais indi-
cadores relacionados à eco-
nomia brasileira, como os di-
versos índices de inflação,
PIB, taxa de câmbio e taxa
básica de juros da economia,
a Selic. (Agencia Brasil)

Vendas de veículos novos crescem
23,14% em janeiro, diz Fenabrave

Em todo o país, as vendas
de veículos novos cresceram
23,14% em janeiro deste ano
na comparação com o mesmo
mês de 2017. Segundo balan-
ço da Federação Nacional da
Distribuição dos Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), divul-
gado hoje em São Paulo, foram
emplacadas 181,2 mil unidades
no primeiro mês de 2018, con-
tra 147,2 mil no ano passado.
Em relação ao último mês de

dezembro, no entanto, foi ve-
rificada uma queda de 14,75%.

O setor de caminhões re-
gistrou expansão de 56,26%
em janeiro de 2018, com a co-
mercialização de 4,6 mil uni-
dades. As vendas de ônibus ti-
veram alta de 57,71% no pe-
ríodo, com 1,1 mil unidades
emplacadas.

Os automóveis e veículos
comerciais leves (como pica-
pes e furgões) acusaram cres-

cimento de 22,29% nas ven-
das. Em janeiro último, foram
comercializados 175 mil veí-
culos dessas categorias, en-
quanto no primeiro mês de
2017 os emplacamentos tota-
lizaram 143,5 mil.

A alta nas vendas reflete,
segundo o presidente da Fena-
brave, Alarico Assumpção, a
melhora do cenário econômi-
co em relação ao começo de
2017. “As expectativas reno-

vadas em função da melhora
dos índices econômicos re-
fletem, diretamente, na confi-
ança do consumidor e favore-
cem o mercado de veículos”,
disse.

Para 2018, a perspectiva
da entidade é que aconteça
uma melhora gradual, com o
setor retomando o ritmo de
crescimento do período ante-
rior antes da crise econômi-
ca.  (Agencia Brasil)

Correios reajustam preço do
serviço de despacho postal

A partir de segunda-feira (5),
o despacho postal foi reajusta-
do de R$ 12 para R$ 15. De
acordo com os Correios, o va-
lor do serviço não sofreu nenhu-
ma alteração desde a sua implan-
tação, em outubro de 2014. “Na
área de encomendas, os Correi-
os concorrem com empresas
privadas e o cálculo do reajuste
é baseado na variação dos cus-
tos, nas tendências do mercado
e na evolução do cenário comer-
cial de livre concorrência”, in-
formou a empresa.

O despacho postal é o valor
pago pelos importadores em ra-
zão da prestação dos serviços de

suporte postal e apoio adminis-
trativo às atividades de tratamen-
to aduaneiro (entrada e saída de
mercadorias, em aeroportos e
fronteiras). O valor tem o obje-
tivo de cobrir os custos com o
processo de recebimento dos
objetos, a inspeção de raio X,
armazenagem, o recolhimento
dos impostos, a comunicação
com destinatário e remetente,
além da devolução da encomen-
da quando o destinatário não faz
o pagamento dos tributos.

Desde 22 de janeiro de
2018, todas as encomendas in-
ternacionais cuja declaração
de importação for registrada na

plataforma eletrônica Minhas
Importações estarão sujeitas à
cobrança do serviço de despa-
cho postal, independentemen-
te de serem tributadas pela Re-
ceita Federal.

Minhas Importações
De acordo com os Correios,

em dezembro de 2017, foi con-
cluída a implantação do novo
modelo de importação, criado
em parceria com a Receita
Federal. Agora, os três centros
internacionais da empresa, no
Paraná, Rio de Janeiro e em
São Paulo, utilizam a nova pla-
taforma eletrônica de desem-

baraço aduaneiro.
Com isso, os órgãos de con-

trole fazem as fiscalizações de
forma automática, e o consumi-
dor pode interagir eletronica-
mente durante todo o trâmite,
enviando documentos comple-
mentares, solicitando revisão
de tributos e realizando o pa-
gamento dos impostos e ser-
viços pela internet, de forma
simplificada. Assim, cumpri-
das as exigências fiscais e
aduaneiras de forma eletrôni-
ca, os Correios podem entre-
gar a mercadoria diretamente
no endereço do destinatário.
(Agencia Brasil)

ANP lança aplicativo com informações
sobre produção de petróleo e gás

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) lançou na se-
gunda-feira (5) o aplicativo ANP
E&P, que disponibiliza à socie-
dade, profissionais da imprensa
e da indústria de petróleo e gás,
investidores e estudantes infor-
mações sobre exploração e pro-
dução de petróleo e gás natural
e de participações governamen-
tais no país, desde a criação da
agência, há 20 anos.

Segundo o diretor-geral da
ANP, Décio Oddone, o objetivo
é oferecer informação “acessí-
vel, atualizada e transparente o
máximo possível”. Ele informou
que deverão ser incluídos ainda
no aplicativo dados como preços
dos combustíveis para os consu-

midores. “Quanto mais for trans-
parente, melhor”, disse Oddone.

O aplicativo está disponível
para download gratuito para os
sistemas Android e IOS e pode
ser baixado em tablets e celula-
res. O custo do aplicativo, já dis-
ponível no Google Play e Apple
Stor, ficou em torno de R$ 600
mil. É possível acessá-lo onli-
ne e offline, sendo que, no últi-
mo caso, sem acesso às notíci-
as e fotos.

Módulos
Três módulos trazem estatís-

ticas e dados do setor. Um dos
módulos, referente a participa-
ções governamentais, engloba
dados sobre royalties, participa-
ções especiais e pagamentos a

proprietários de terras. A asses-
sora da diretoria da ANP, Tabita
Loureiro, informou que os usu-
ários poderão saber, por exem-
plo, quanto um município brasi-
leiro recebeu de royalties ou de
participações especiais por
meio do aplicativo, em um perí-
odo determinado.

O módulo que trata de dados
cadastrais informa sobre contra-
tos, empresas, blocos explora-
tórios, poços concluídos e de-
volução de campos à ANP. No
módulo estatísticas de explora-
ção e produção (E&P), os dados
abrangem a produção do pré-sal,
quanto o Brasil produz de petró-
leo e gás, produção mensal e
anual, produção por campo.

As informações são atualiza-

das mensalmente no aplicativo
pela equipe da ANP, as estatísti-
cas de E&P, todo dia 5; as de par-
ticipações governamentais, todo
dia 15; e as relativas a dados ca-
dastrais, todo dia 25. Os dados do
Boletim Anual de Reservas é atu-
alizado uma vez por ano no dia 1º
de abril. Além disso, são dispo-
nibilizadas todas as notícias pu-
blicadas no portal da Agência.

Décio Oddone disse que a
intenção é incluir outros seto-
res no aplicativo, como preços
dos combustíveis para os consu-
midores. “Quanto mais for trans-
parente, melhor”, comentou. A
ideia que está sendo trabalhada
prevê, inclusive, além dos pre-
ços, dados sobre os postos fis-
calizados. (Agencia Brasil)

Receita abre dia 8 consulta ao lote residual
de restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal irá resti-
tuir este mês mais de R$ 210
milhões para 102.361 contribu-
intes referentes ao Imposto de
Renda de 2008 a 2017. Segun-
do o órgão, o lote multiexercí-
cio de restituição estará dispo-
nível para consulta a partir das
9h de quinta-feira (8). O crédito
bancário será realizado no dia 15
de fevereiro. Os valores serão
corrigidos pela Selic, a taxa bá-
sica de juros da economia.

Para saber se teve a declara-

ção liberada, o contribuinte de-
verá acessar a página da Receita
na Internet, ou ligar para o Re-
ceitafone 146. Na consulta à pá-
gina da Receita,  serviço e-
CAC, é possível acessar o
extrato da declaração e ver
se há inconsistências de da-
dos identificadas pelo pro-
cessamento.  Caso haja ,  o
contribuinte poderá fazer a
autorregularização, mediante
entrega de declaração retifi-
cadora. As consultas podem

ser feitas pelo aplicativo da
Receita Federal para tablets e
smartphones. 

Segundo a Receita, a restitui-
ção ficará disponível no banco
durante um ano. Se o contribu-
inte não fizer o resgate nesse
prazo, deverá requerê-la pela
internet, mediante o Formulá-
rio Eletrônico - Pedido de Pa-
gamento de Restituição, ou
diretamente no e-CAC, no ser-
viço Extrato do Processamen-
to da DIRPF.

Caso o valor não seja credi-
tado, o contribuinte poderá con-
tatar pessoalmente qualquer
agência do BB ou ligar para a
Central de Atendimento por
meio do telefone 4004-0001
(capitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclu-
sivo para deficientes auditivos)
para agendar o crédito em con-
ta-corrente ou poupança, em seu
nome, em qualquer banco.
(Agencia Brasil)

Portugal registra
temperaturas negativas em
uma semana de muito frio
O território continental português começou essa semana com

uma grande onda de frio. A previsão é que as temperaturas caiam
no país ao longo dos próximos dias, chegando a marcar 7º C ne-
gativos no interior. A Câmara de Lisboa lançou um plano de con-
tingência para ajudar pessoas desabrigadas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA), as fortes rajadas de vento vão agravar a sensação térmi-
ca e neve vai cair nas terras altas (regiões acima dos 600/800
metros de altitude), onde o vento pode atingir 70 km/h. O órgão
alerta ainda para a formação de gelo ou geada, principalmente no
norte e no centro do país.

Todos os distritos de Portugal (exceto o arquipélago dos Aço-
res) estão sob aviso amarelo devido às baixas temperaturas. O
aviso amarelo alerta para situação de risco em determinadas ati-
vidades dependentes da situação meteorológica.

“Uma vasta região anticiclônica, localizada na região dos Aço-
res e uma depressão sobre a Península Ibérica, vão continuar a
dar origem ao transporte de uma massa de ar muito frio e seco
sobre o território do continente ao longo da próxima semana”,
afirmou o IPMA, em comunicado.

Locais mais frios
Os distritos de Bragança e Guarda serão os que deverão re-

gistrar as temperaturas mais frias em Portugal, sendo esperado
que os termômetros registrem mínimas de -3º C. Em relação às
máximas, os termômetros não deverão ultrapassar os 5º C nos
distritos da Guarda e os 8º C em Bragança e Viseu.

Já Lisboa e Porto terão hoje máximas de 12º C, embora a míni-
ma seja de 1ºC no Porto e 5º C na capital. Em Lisboa, a temperatura
mínima cai ao longo da semana, sendo previsto 4º C para terça-feira
e 3º C para quarta-feira. As máximas ficarão entre os 11 e 12 º C.

As temperaturas muito baixas levaram a Câmara de Lisboa a
acionar um plano de contingência para a população sem-abrigo.
As estações de metrô do Rossio, Saldanha, Oriente e Intendente
estarão abertas durante a noite, a partir de hoje, às 19h (horário
local), para receber pessoas desabrigadas.

O Pavilhão Municipal Manuel Castelo Branco, localizado na
freguesia de São Vicente, também estará aberto para proporcio-
nar aos sem-abrigo espaços de higiene, comida e agasalhos.

No Porto, a Câmara avalia hoje a possibilidade de acionar o
plano de contingência para os que dormem na rua, o que inclui,
tal como em Lisboa, a abertura de estações de metrô e o forneci-
mento de agasalhos e comidas quentes.

O plano de contingência da Câmara de Lisboa em relação ao
frio é ativado sempre que se verifiquem temperaturas mínimas de
3º C ou menos por dois dias consecutivos, mas os critérios podem
ser alterados de acordo com a sensação térmica registrada.

De acordo com informações do site da Estratégia Nacional
para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, sempre
que a temperatura baixar para patamares de desconforto, ou até de
algum risco de saúde, o município irá fazer um reforço “seja em
nível dos centros de abrigo, seja das equipes de rua, reforçando a
sua presença junto à população sem-abrigo, ou abrindo as portas
(de estações) do metrô para que as pessoas possam pernoitar nes-
ses espaços com algum conforto térmico”. (Agencia Brasil)

Fundo de População da ONU
alerta sobre perigos do

casamento infantil
O Fundo de População das Nações Unidas (Unfpa) está fa-

zendo um alerta sobre o casamento infantil, que ocorre em vári-
as partes do mundo. Segundo o órgão, milhões de crianças e jo-
vens são obrigadas anualmente a começar uma vida matrimonial
contra sua vontade própria e muito antes de estarem preparadas.
A informação é da ONU News.

Para conscientizar as pessoas sobre o assunto, o Unfpa divul-
gou uma lista com cinco fatos sobre o casamento infantil. O pri-
meiro é que o problema é comum em vários lugares. Especial-
mente em países da África, que tem as taxas mais altas: quatro
entre 10 meninas se casam antes dos 18 anos. No mundo todo.
milhões de jovens adolescentes do sexo feminino e meninas fo-
ram obrigadas a casar antes dos 18 anos. A pobreza é um dos
fatores que leva à prática.

O segundo fato é que os meninos também não estão livres do
risco. Uma pesquisa do Unfpa em 82 países de rendas baixa e mé-
dia mostra que um entre 25 meninos se casou antes dos 18 anos.

Em terceiro lugar vem a informação de que apesar do casa-
mento infantil ser praticamente banido no mundo todo, uma práti-
ca proibida por acordos universais, incluindo a Convenção sobre
os Direitos da Criança, alguns países permitem o casamento de
menores de idade com o consentimento dos pais, como o Malauí.

O outro fato é a ligação entre casamento e gravidez precoce.
Nos países em desenvolvimento, nove entre 10 adolescentes que
têm filhos já estão casadas. Segundo o Unfpa, a gravidez na ado-
lescência causa riscos à saúde. E no mundo todo as complica-
ções durante a gestação ou na hora do parto são a principal causa
de morte entre adolescentes.

O quinto ponto destacado tem a ver com prevenção: segundo o
Unfpa, “muitas mudanças são necessárias para acabar com o casa-
mento infantil, incluindo modificações de leis e mais igualdade de
gênero”. O órgão destaca ainda que é essencial empoderar os jo-
vens, o que pode ser feito através  da disseminação de informações
sobre saúde sexual e reprodutiva e sobre direitos humanos. Segundo
o Fundo de População, quando jovens conhecem seus direitos, eles
podem se defender da prática e até tentar convencer suas famílias a
cancelar os casamentos arranjados. (Agencia Brasil)

Petrobras reduz preço do GLP
 para uso industrial e comercial

A Petrobras informou que
decidiu reduzir os preços de co-
mercialização às distribuidoras
do GLP (gás liquefeito de petró-
leo) destinado aos usos industri-
al e comercial, no percentual
médio de -4,6% e vigência a par-
tir desta terça-feira (6).

A alteração mostra-se neces-

sária devido à queda das cota-
ções internacionais do produto,
que reflete a proximidade do fim
do inverno na Europa, com o
consequente arrefecimento da
demanda pelo derivado.

A Petrobras esclarece que a
correção não se aplica aos pre-
ços de GLP destinado ao uso re-

sidencial, comercializado pelas
distribuidoras em botijões de até
13 kilogramas (kg), conhecido
como gás de cozinha.

O Sindicato Nacional das
Empresas Distribuidoras de Gás
Liquefeito de Petróleo (Sindi-
gás) informou, em nota, que suas
empresas associadas foram co-

municadas pela Petrobras sobre
queda no preço do GLP empre-
sarial para embalagens acima
de 13 kg. De acordo com as
informações que as distribui-
doras receberam da Petrobras,
a redução será entre 4,2% e
4,9%, dependendo do polo de
suprimento.   (Agencia Brasil)
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O projeto piloto do Docu-
mento Nacional de Identidade
(DNI) foi lançado na segunda-
feira (5), no Palácio do Planal-
to, em cerimônia com a presen-
ça do presidente Michel Temer
e do presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Gilmar
Mendes. O documento será di-
gital e vai reunir diferentes re-
gistros civis, como CPF e título
de eleitor.

Servidores do TSE e do Mi-
nistério do Planejamento vão
participar do projeto e poderão
fazer o download do aplicativo
a partir de hoje em smartpho-
nes e tablets. A intenção é que a
partir de julho deste ano a inici-
ativa comece a chegar aos cida-
dãos brasileiros. No futuro, o
DNI deve incluir diversos docu-
mentos à medida em que sejam
firmados convênios com órgãos
públicos para a integração da
base de informações.

O documento usa as bases de
dados de biometria do TSE, do
governo federal e do Poder Ju-
diciário. Para baixar o aplicati-
vo e ter acesso digital ao docu-
mento será preciso ter feito o

cadastramento biométrico na
Justiça Eleitoral.

O ministro do Planejamen-
to, Dyogo Oliveira, disse que a
ideia é simplificar e tornar efi-
ciente a identificação dos cida-
dãos. Segundo ele, o custo uni-
tário do documento digital será
de dez centavos. “Descortina-se
com o DNI uma imensa avenida
de possibilidades porque a solu-
ção que está sendo dada é inteli-
gente, digital, sem burocracia,
flexível e adaptável a todos os
tipos de serviços”, afirmou,
acrescentando que futuramente
as pessoas naturalmente passa-
rão a usá-lo como o principal
documento de identificação.

O presidente Michel Temer
destacou que o DNI vai facilitar
a vida dos cidadãos e ampliar a
segurança. “A intenção é que o
DNI venha concentrar vários
documentos em um único. Tere-
mos menos papel. A vida de to-
dos, de alguma maneira, ficará
mais fácil. A ideia de um docu-
mento de identidade todo digi-
tal, que possamos acessar pelo
telefone, é muito prática e será
também sinônimo de seguran-

ça”.
O ministro do Supremo Tri-

bunal Federal, Dias Toffoli, res-
saltou que usar a biometria do
TSE é um caminho acertado para
implementar o Documento Na-
cional de Identidade.

O DNI é resultado do proje-
to de Identificação Civil Nacio-
nal, que tem o objetivo de pos-
sibilitar a emissão de um docu-
mento único do cidadão brasilei-
ro, válido no território nacional,
bem como a autenticação biomé-
trica do cidadão em todos os
órgãos e entidades governamen-
tais e privados. O projeto de lei
foi aprovado pelo Congresso
Nacional e sancionado pela Pre-
sidência da República em maio
de 2017.

Registro Nacional Migra-
tório

Na cerimônia também foi
assinado um decreto que cria o
documento provisório de regis-
tro nacional migratório, voltado
para estrangeiros que entram no
Brasil em busca de refúgio e ain-
da aguardam uma decisão do go-
verno brasileiro.

Após assinar o decreto, o
presidente Temer disse que se
trata de uma medida de caráter
humanitário e beneficia também
o Estado brasileiro, por possi-
bilitar um registro mais comple-
to de informações sobre os so-
licitantes de refúgio. “É um avan-
ço na identificação dos estran-
geiros que solicitam refúgio em
nosso país. Agora, o solicitante
ganhará um documento que dará
acesso à Carteira de Trabalho, ao
CPF, à possibilidade de um con-
ta bancária. É uma medida que
fortalece a situação de quem está
vulnerável”.

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, disse que
há muito tempo é buscado um
registro adequado para migran-
tes e refugiados que chegam ao
território brasileiro. Segundo
ela, no Brasil, quase 10 mil pes-
soas, de 82 nacionalidades, bus-
caram refúgio em 2016 e esse
número triplicou em 2017,
quando 33 mil refugiados foram
registrados pela Polícia Federal.
Dodge lembrou que há quase 92
mil solicitações de refúgio ati-
vas no país. (Agencia Brasil)

O juiz federal Sérgio Moro,
responsável pelos processos
da Operação Lava Jato em pri-
meira instância, condenou na
segunda-feira (5) os ex-geren-
tes da Petrobras Edison Krum-
menauer e Márcio de Almeida
Ferreira, por corrupção passi-
va e lavagem de dinheiro. Am-
bos teriam recebido um total de
R$ 30 milhões em vantagem
indevida. De acordo com a
sentença, a propina foi inter-
mediada e paga pelos empre-
sários Paulo Roberto Gomes
e Marivaldo do Rozário Escal-
foni, dirigentes das empresas
Akyzo Assessoria & Negóci-
os Ltda. e da Liderroll Indús-
tria e Comércio de Suportes,
além de Luiz Mário da Costa
Mattoni, ex-diretor empreitei-
ra Andrade Gutierrez, que tam-
bém foram condenados no
mesmo processo pelos cri-
mes de lavagem de dinheiro e
corrupção ativa.

Condenações
Márcio de Almeida Ferrei-

ra, foi condenado a 10 anos e
três meses de prisão, com cum-
primento inicial em regime fe-
chado, além de pagamento de
110 dias multa, fixadas em R$
4.400 por dia. A pena de Edi-
son Kummenauer foi fixada em
9 anos e quatro meses de re-
clusão, mas como ele fechou
acordo de delação premiada
com o Ministério Público Fe-
deral (MPF), cumprirá apenas
seis meses de reclusão, segui-
da por outros seis meses de
prisão em regime domiciliar e
dois anos de prestação de ser-
viços comunitários. O restan-
te da pena será cumprido em
liberdade condicional.

O empresário Paulo Rober-
to Gomes recebeu pena total
de 14 anos e três meses de pri-
são, além do pagamento de
100 dias de multa (fixadas em
cerca de R$ 3.100 por dia).
Marivaldo do Rozário Escal-
foni também recebeu a mes-
ma pena de 14 anos e três me-
ses, mais o pagamento de
multa. As empresas controla-
das por ambos (Akyzo e Li-
derroll) também tiveram va-
lores e bens confiscados pelo
juiz Sérgio Moro no valor de
R$ 29,6 milhões, que serão
revertidos à Petrobras.

O ex-dirigente da Andrade
Gutierrez Luiz Mário da Costa
Mattoni recebeu pena de 8 anos
de prisão em regime semiaber-
to, mas como assinou acordo
de delação premiada com a
Procuradoria Geral da Repú-
blica (PGR), o empresário
cumprirá um total cinco anos
e meio em regime semiaberto
diferenciado, com recolhimen-
to domiciliar noturno entre se-
gunda e sexta-feira e integral
aos finais de semana e feriados.

Contratos
Os crimes envolvem con-

tratos da Petrobras para a cons-
trução das obras do Gasoduto
Catu-Pilar, do GNL Baía de

Sérgio Moro condena
ex-gerentes da Petrobras

e empresários
Guanabara, Terminal Aquaviá-
rio de Barra do Riacho, do Ter-
minal de Regaseificação da
Bahia e da Montagem do Ga-
soduto Urucu-Manaus (trecho
Coari). As condenações fazem
parte do processo criminal
oriundo da 40ª fase da Opera-
ção Lava Jato, deflagrada em
maio de 2017.

Segundo a denúncia, a
Akyzo e a Liderroll, controla-
das por Paulo Roberto Gomes
e Marivaldo Escalfoni, faziam
contratos fictícios com cons-
trutoras que prestavam servi-
ços à Petrobras, incluindo a
Andrade Gutierrez, a Odebre-
cht, a Carioca Engenharia e a
Queiroz Galvão. O objetivo era
obter informações privilegia-
dos de processos licitatórios
da estatal e repassar propina
aos dirigentes e empresários
envolvidos. Os contratos obti-
dos pele esquema ultrapassa-
ram cifras de R$ 100 milhões.

Alegando falta de provas, o
juiz Sérgio Moro absolveu
Maurício Guedes, outro ex-di-
rigente da Petrobras, réu na
ação penal, e que chegou a
cumprir cinco dias de prisão
temporária no ano passado.

Defesas
No processo, a defesa do

ex-gerente da Petrobras Már-
cio de Almeida Ferreira afir-
mou que ele participou do pro-
cesso licitatório de apenas
dois contratos descritos pela
denúncia, relativos ao Terminal
Aquaviário de Barra do Ricaho,
em que os resultados eram de-
cididos em comissão, na qual
ele não tinha poder de influên-
cia. Ferreira também ressaltou
que não há prova de corrobo-
ração da delação premiada do
também ex-gerente da estatal
Edison Krummenauer e que ele
sempre agiu como mero exe-
cutor de ordens da direção da
Petrobras. 

Nas alegações finais, as de-
fesas Paulo Roberto Gomes e
Marivaldo Escalfoni argumen-
taram que os procedimentos de
licitação na Petrobras e de es-
timativa de preços “não eram
suscetíveis a interferências
espúrias dos gerentes” e que
nenhuma das testemunhas
ouvidas no processo citou
condutas por parte dos ge-
rentes da Petrobras que ca-
racterizassem favorecimen-
to indevido nos contratos da
estatal. Ambos também re-
chaçaram as acusações de
Edison Krummenauer em
acordo de delação premiada
de que teria recebido propina
das empresas de consultoria
Liderroll e Akyzo.

As defesas de Edison
Krummenauer e Luiz Mário da
Costa Mattoni chegaram a pe-
dir perdão judicial de seus cli-
entes a Sérgio Moro, em de-
corrência do acordo de dela-
ção premiada que ambos assi-
naram, mas o juiz federal inde-
feriu os pedidos na sentença.
(Agencia Brasil)

Cristiane Brasil se diz vítima de julgamento
político e pede definição da posse

A deputada Cristiane Brasil
(PTB-RJ) afirmou na segunda-
feira (5) que é vítima de um jul-
gamento político e pediu à pre-
sidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen
Lúcia, celeridade na análise dos
questionamentos jurídicos que
têm sido feitos à sua nomeação
para o Ministério do Trabalho.
Em nota à imprensa, a deputada
disse que sofre “campanha difa-
matória” e que vai continuar se
esforçando para provar que não
cometeu “nenhuma ilicitude”.Há
duas semanas, Cármen Lúcia
acolheu, em regime de plantão
do Judiciário, um pedido para

que a posse de Cristiane Brasil
não ocorresse, mesmo após au-
torização do Superior Tribunal
de Justiça. A ministra deferiu
parcialmente a liminar, suspen-
dendo a investidura no cargo, até
que novas informações sejam
coletadas.

“Não devo mais nada à Justiça
Trabalhista. Estou sendo julgada
política [politicamente], e não ju-
ridicamente. Tenho a ficha limpa.
Mas, infelizmente, o meu julga-
mento superou essa esfera. Preci-
so que o STF decida essa questão,
para que eu possa seguir minha vida
política”, pediu a deputada.

Indicada pelo presidente Mi-

chel Temer há pouco mais de um
mês para o cargo, Cristiane Bra-
sil não tomou posse até hoje
devido a uma série de decisões
liminares, da primeira e segun-
da instâncias. O Judiciário foi
provocado por uma ação popu-
lar de três advogados que ques-
tionam se Cristiane Brasil tem
moral para assumir o ministério
após ter sido condenada pela Jus-
tiça do Trabalho devido a impas-
ses com um funcionário.

Por meio do Twitter, o pai da
deputada, Roberto Jefferson,
que é o presidente do PTB, dis-
se que a posse de Cristiane é le-
gítima. “Por que destruir a vida

política promissora de uma pes-
soa dedicada em tudo que faz e
que está preparada para exercer
o cargo de ministra?”, escreveu
Jefferson, durante o fim de se-
mana.

Na segunda-feira (5), Jeffer-
son compartilhou uma reporta-
gem em que a maioria dos depu-
tados petebistas afirmam que o
Palácio do Planalto tem de in-
sistir na posse. Mais cedo, o se-
cretário de Governo, ministro
Carlos Marun, reafirmou que o
governo não vai recuar da dispo-
sição de defender a nomeação de
Cristiane Brasil para o posto.
(Agencia Brasil)

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Marco Au-
rélio determinou na segunda-
feira (5) o arquivamento de um
inquérito aberto em 2004 con-
tra o senador Romero Jucá
(MDB-RR). O pedido de arqui-
vamento foi feito pela Procu-
radoria-Geral da República
(PGR) em função da prescri-
ção da pretensão punitiva.

O inquérito apurava o en-
volvimento do senador em um
suposto esquema de desvios
de recursos oriundos de

STF arquiva inquérito
contra senador
Romero Jucá

emendas parlamentares para o
município de Cantá (RR) em
troca de vantagens indevidas,
entre 1999 e 2001.

Ao solicitar o arquivamen-
to, a PGR afirmou que os da-
dos colhidos durante as inves-
tigações foram insuficientes
para “colher elementos  indica-
tivos ou comprobatórios” da prá-
tica de delitos”. Para a procura-
doria, a prescrição da pretensão
punitiva ocorreu em 2017, 16
anos após a data dos supostos
crimes. (Agencia Brasil)

PGR pede ao STF para derrubar
impressão de votos nas urnas eletrônicas

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, entrou
na segunda-feira (5) com uma
ação direta de inconstituciona-
lidade (Adin) no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para derrubar
a obrigatoriedade do voto im-
presso em parte das urnas ele-
trônicas nas eleições de outubro.
Para a procuradora, a impressão
do voto ofende o princípio
constitucional do sigilo do voto.

Nas eleições deste ano, o
Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) deve usar em torno de 30
mil urnas com impressora. A
impressão foi aprovada no Con-
gresso em 2016 e prevê a conti-
nuidade da votação por meio da
urna eletrônica, mas com a im-
pressão de um boletim dos vo-
tos computados, que serão co-
locados em uma urna física la-
crada, para que possam ser audi-
tados. O comprovante não será
dado ao eleitor. O custo total de
implantação das impressoras em
todas as urnas do país é de R$

1,8 bilhão.
Ao defender a derrubada do

voto impresso, Raquel Dodge
também argumenta que a medi-
da trará transtornos ao eleitor.

“As inúmeras intercorrênci-
as possíveis com a reintrodução
do voto impresso e a consequen-
te quebra do sigilo constitucio-
nal do voto colocam em risco a
confiabilidade do sistema elei-
toral e a segurança jurídica. A
implementação da mudança po-
tencializará falhas, causará trans-

tornos ao eleitorado, aumentará
a possibilidade de fraudes, pre-
judicará a celeridade do proces-
so eleitoral. Elevará, ainda, as
urnas em que a votação terá que
ser exclusivamente manual”,
afirma Dodge.

A ação será relatada pelo
ministro Luiz Fux, que tomará
posse nesta terça-feira (6) no
cargo de presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), órgão
responsável pela realização das
eleições. (Agencia Brasil)

Temer reforça prioridade para
reforma da Previdência

em mensagem ao Congresso
A reforma da previdência

será questão-chave para os tra-
balhos do Congresso Nacional
em 2018. O tema, ainda sem
consenso entre os parlamenta-
res, é tratada como tema priori-
tário do ano pelo presidente da
República, Michel Temer, em
sua mensagem presidencial en-
viada ao Congresso. Com a lei-
tura, dá-se início à sessão sole-
ne de abertura dos trabalhos le-
gislativos de deste ano.

“Na sessão legislativa que
ora se inaugura, nossas atenções
estão voltadas para a tarefa ur-
gente de consertar a Previdên-
cia. O atual sistema é social-
mente injusto e financeiramen-
te insustentável. É socialmente
injusto porque transfere recur-
sos de quem menos tem para
quem menos precisa, concen-
trando renda. É financeiramente
insustentável porque as contas
simplesmente não fecham, pon-
do em risco as aposentadorias
de hoje e de amanhã”, diz a men-
sagem, lida pelo primeiro secre-
tário da Mesa Diretora do Con-
gresso Nacional, deputado Fer-
nando Giacobo (PR-PR). A men-

sagem do presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, foi entregue
pelo ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha.

Ainda segundo o texto, em
2017, a Previdência Social re-
gistrou déficit recorde de R$
268,7 bilhões – 18,47% maior
que em 2016. “A sociedade bra-
sileira mostra-se cada vez mais
consciente de que a reforma é
questão-chave para o futuro do
Brasil. A reforma combate desi-
gualdades, protege os mais po-
bres. Responde à nova realidade
demográfica de nosso País e dá
sustentabilidade ao sistema pre-
videnciário”, afirma a mensagem.

Saques do FGTS
O texto apresentou ainda

uma série de realizações do go-
verno de Michel Temer durante
o ano de 2017. “ Para ajudar os
brasileiros a enfrentar os efei-
tos da crise, liberamos as con-
tas inativas do FGTS. Foram 44
bilhões de reais que introduzi-
mos na economia, em benefício
de 26 milhões de trabalhadores.
Antecipamos, da mesma forma,
os saques do Fundo PIS/Pasep –

as estimativas mostram potenci-
al de liberar mais de R$ 21 bi-
lhões para mais de 10 milhões
de beneficiários em 2018”.

As privatizações também ti-
veram espaço na mensagem do
Executivo. A perspectiva é que a
pauta seja discutida neste ano
pelo Congresso Nacional com a
desestatização da Eletrobras e
subsidiárias. “Temos,
hoje, modelo de concessões e
privatizações com regras claras
e estáveis. Em 18 meses, foram
70 projetos, que correspondem
a R$ 142 bilhões em investimen-
tos – e, em 2018, serão 75 ou-
tros projetos. São mais e melho-
res aeroportos, portos, rodovi-
as, ferrovias, linhas de transmis-
são. É um Brasil de mais produ-
tividade, de mais empregos”, diz
a mensagem.

Cerimônia
Vinte um tiros de canhão

marcaram o início da sessão so-
lene de abertura dos trabalhos
legislativos de 2018. A tradição
é mantida pelo país desde o Im-
pério, quando os disparos eram
feitos com balas de verdade e

direcionados para o mar. Atual-
mente, a atividade é conduzida
pelo 32º Grupo de Artilharia de
Campanha (Bateria Caiena) e
são disparados tiros de festim.

Aberta pelo presidente do
Congresso Nacional, senador
Eunício de Oliveira (PMDB-
CE), a solenidade tem a leitura
da mensagem da Presidência da
República ao Congresso, a men-
sagem do Judiciário e o discur-
so do presidente da Câmara. A
sessão é encerrada com o dis-
curso do presidente do Congres-
so Nacional.

Regimentalmente previsto
para sexta-feira (2), o início dos
trabalhos do Congresso Nacio-
nal foi adiado pelo presidente da
Casa, senador Eunício de Olivei-
ra (PMDB-CE). O adiamento da
sessão foi definido para evitar
impacto nos cofres públicos, pois
o regimento interno impede a
realização de sessões deliberati-
vas no mesmo dia da sessão de
abertura legislativa. Segundo o
parlamentar, a medida evitaria que
parlamentares viessem a Brasília
e retornassem sem apreciações
legislativas. (Agencia Brasil)
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João Santana e
Mônica Moura

reafirmam ter recebido
dinheiro de caixa 2
O publicitário João Santa-

na e sua mulher, Mônica Mou-
ra, reafirmaram na segunda-fei-
ra (5) ao juiz federal Sérgio
Moro que receberam recursos
não contabilizados (caixa 2) em
todas as campanhas que parti-
ciparam, incluindo as do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e do PT. O casal, que as-
sinou acordo de delação pre-
miada, prestou depoimento
nesta tarde na ação penal na
qual Lula é réu no caso do sí-
tio de Atibaia (SP).

Ao responder a questiona-
mentos do representante do
Ministério Público Federal
(MPF) na audiência, Mônica
reafirmou que os recursos para
o pagamento de seu trabalho
nas campanhas eram entregues
em mãos e por meio de depó-
sitos no exterior. As transfe-
rências eram enviadas para
uma conta que Santana tinha na
Suíça, destinada a receber va-
lores de caixa 2.

 “Não existe campanha po-
lítica no Brasil sem dinheiro
não contabilizado, caixa 2. Não
se faz. Se alguém disser que

faz, não está falando a verda-
de”, disse Mônica.

Durante o depoimento,
Mônica Moura também afir-
mou que não tratava de ques-
tões financeiras de campanha
com o ex-presidente Lula, mas
com o ex-ministro Antônio
Palocci. “Nunca falei de di-
nheiro com o presidente Lula”,
afirmou.

João Santana também rea-
firmou que parte dos  recursos
da campanha foram pagos pela
empreiteira Odebrecht, mas
disse que não tinha conheci-
mento da suposta origem em
contratos desviados da Petro-
bras, conforme denúncia do
MPF. “Era um dinheiro que vi-
nha da Odebrecht, como se
fosse ajuda de campanha, aju-
da política da Odebrecht”.

Segundo a denúncia apre-
sentada pelo Ministério Públi-
co Federal (MPF), a Odebre-
cht e a OAS pagaram reformas
feitas no sítio de Atibaia, utili-
zado por Lula e pela família
dele, com recursos desviados
de contratos superfaturados da
Petrobras. (Agencia Brasil)

Sobe para 21 o número de
mortos pela febre amarela no
estado do Rio de Janeiro. De
acordo com a Subsecretaria
de Vigilância em Saúde da
Secretaria de Estado de Saú-
de em 2018 foram registra-
dos 47 casos de febre ama-
rela silvestre em humanos.

Foram confirmados casos
de febre amarela em maca-
cos nas cidades de Niterói,
na Ilha Grande, em Angra dos
Reis, Barra Mansa, Valença e
em Miguel Pereira.

Além de reafirmar que os
macacos não são responsá-
veis pela transmissão da fe-

bre amarela, a secretaria re-
comenda à população que ao
localizar macacos mortos ou
doentes - animal que apre-
senta comportamento anor-
mal, que está afastado do gru-
po, com movimentos lentos
- deve informar o mais rápi-
do possível às secretarias de

Saúde do município ou do es-
tado do Rio.

A secretaria reforça tam-
bém a importância das pes-
soas que ainda não se vacina-
ram buscarem um posto de
saúde próximo de casa para
serem imunizadas. (Agencia
Brasil)

Carnaval do Rio terá bafômetro para
fiscalizar motoristas de carro alegórico

O prefeito do Rio de Janei-
ro, Marcelo Crivella, anunciou
na segunda-feira  (5) que guar-
das municipais vão fazer testes
com bafômetro para garantir que
nenhum motorista de carros ale-
góricos esteja alcoolizado nos
desfiles das escolas de samba na
Marquês de Sapucaí.

A medida faz parte dos esfor-
ços para aumentar a segurança no
carnaval do Rio, um ano depois
de um carro alegórico ter atro-

pelado pessoas na concentração
do sambódromo e outro ter de-
sabado durante o desfile.

“Vamos colocar a nossa
Guarda Municipal para verificar
se não temos motoristas de car-
ros alegóricos, que são carros
difíceis de serem controlados,
com qualquer teor alcoólico”,
disse o prefeito. “Se beber, não
vai poder dirigir”.

O prefeito afirmou que es-
tará na Marquês de Sapucaí para

os desfiles, mas disse que não
vai para sambar: “Estarei [na
Marquês de Sapucaí]. Vou lá, não
para sambar, vou para verificar”.

Nos desfiles do ano passa-
do, um carro alegórico da es-
cola de samba Paraíso do
Tuiuti atropelou 20 pessoas
que estavam na concentração
do sambódromo, imprensan-
do-as contra a grade de pro-
teção. Uma pessoa morreu.
No segundo dia de desfiles,

12 pessoas se feriram quan-
do parte de um carro da Unidos
da Tijuca desabou.

Na semana passada, enge-
nheiros do Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia
(Crea-RJ) fizeram um balanço
da fiscalização nos barracões
das 13 escolas do grupo especi-
al, na Cidade do Samba, confe-
rindo as providências adotadas
para evitar novos acidentes.
(Agencia Brasil)

Relator diz que se reforma
não for votada este mês,

dificilmente será aprovada
O relator da reforma da Pre-

vidência na Câmara dos Deputa-
dos, deputado Arthur Maia (PPS-
BA), disse que “dificilmente” o
projeto será aprovado caso não
seja apreciado em primeira vo-
tação até o fim de fevereiro. No
dia em que o Congresso Nacio-
nal retoma os trabalhos, o rela-
tor admitiu que as regras de tran-
sição para acesso à aposentado-
ria podem ser alteradas. Disse,
no entanto, que o importante é
não mexer em dois pontos cha-
ves do texto que acabam com
privilégios.

Em entrevista a jornalistas
antes da sessão do Congresso que
deu início ao ano legislativo, Ar-
thur Maia disse que ainda “não
tem nada fechado” quanto a no-
vas alterações que garantam mais
votos favoráveis à proposta.

“A gente está numa situação
em que não há mais como espe-
rar. Estamos em um momento
decisivo. Ou vota, ou então tira
[da pauta] e acaba com essa con-
versa. Eu pessoalmente acho
que se não votarmos em feverei-
ro, não há mais o que ser feito.
Se não fizermos essa primeira
votação até o final de fevereiro,
e não estou garantindo nada, aqui
nem é a opinião do relator, é a
de um deputado, acho que difi-
cilmente teremos condição de

votar isso em março”, disse o
relator.

Inicialmente prevista para
ser apresentada nesta semana, a
emenda aglutinativa contendo o
novo texto com flexibilizações
das regras anunciadas no fim do
ano passado ainda está sendo
apresentada aos parlamentares.
O relator informou que tem con-
versado com presidentes de par-
tidos e com líderes das banca-
das, mas a versão final, com no-
vas mudanças nas regras de tran-
sição, devem ficar prontas até o
dia 19, quando está previsto o
início das discussões.

Já para o ministro da Secre-
taria de Governo, Carlos Marun,
ainda há condições de o texto ser
finalizado até o fim desta sema-
na. “Apresentarmos só no início
da discussão pode fazer com
que muitos parlamentares come-
cem a discussão sem estarem
suficientemente esclarecidos
sobre esse texto. Eu defendo a
apresentação ainda esta semana,
salvo se o relator entender que
isso não é possível e isso, obvi-
amente, é uma decisão final
dele”, disse, ao chegar no Con-
gresso para a sessão solene.

Como se trata de uma emen-
da à Constituição, a proposta
deve ser aprovada em dois tur-
nos por pelo menos 308 votos,

o que representa dois terços dos
513 deputados. Depois ainda
precisa ser apreciada pelos se-
nadores, também em duas vota-
ções. Segundo Arthur Maia, a
primeira votação da proposta na
Câmara será a mais importante.
Atualmente, o governo trabalha
com uma estimativa de que cer-
ca de 270 deputados já declara-
ram apoio ao texto.

O relator disse que há na
PEC dois pontos inegociáveis,
que não são possíveis de serem
alteradas, a fixação de uma ida-
de mínima para os brasileiros se
aposentarem e o tratamento
igualitário para os servidores
públicos e privados. “Não dá para
ter uma Previdência em que pou-
cos se aposentem com 50 e pou-
cos anos ganhando mais, e ou-
tros se aposentam com 65 ga-
nhando menos. Sem querer
ofender ninguém, eu não acho
que os servidores públicos te-
nham culpa disso. É o que está
na lei e eles usufruem. Mas são
privilégios que precisam ser ex-
tintos, que não cabem mais na
realidade brasileira”, defendeu.

Quanto às negociações, o
relator utilizou o mesmo argu-
mento que já vem sendo utiliza-
do pelo governo, de que novas
mudanças devem vir acompanha-
das de compromissos de apoio

à PEC, e admitiu que as regras
de transição, para os trabalhado-
res na ativa, podem ser flexibi-
lizadas.

“É muito mais importante a
gente se preocupar com as re-
gras permanentes do que ficar
fazendo briga, confusão e exi-
gência nas transitórias. É muito
melhor ceder nas regras transi-
tórias e garantir nas regras per-
manentes”, afirmou. “Não tem
nada fechado [quanto a possíveis
novas alterações]. Não adianta a
gente ficar nesse momento con-
versando sobre hipóteses, e não dá
pra fazer a mudança se não tiver
consequência de voto dentro das
bancadas”, complementou Maia.

Carlos Marun também reco-
nheceu os problemas de articu-
lação em torno das alterações da
proposta devido ao tempo curto
e às mudanças nas lideranças de
partidos da base aliada.

“Temos algumas dificulda-
des porque muitos líderes estão
sendo substituídos nesse início
de ano legislativo. Por isso, não
temos nenhuma modificação
definida no texto. A mim não
chegou nenhuma proposta con-
creta de modificação, e por pro-
posta concreta falo sobre aque-
la que vem corroborada por se-
guimentos ou por votos”, disse.
(Agencia Brasil)

O ministro da Secretaria de
Governo, Carlos Marun, disse na
segunda-feira (5) que o governo
precisa de cerca de mais 40 vo-
tos para aprovar a reforma da Pre-
vidência na Câmara dos Deputa-
dos e conseguirá alcançar o total
necessário – 308 votos – até o
dia da votação, em fevereiro.

“No dia 20 [de fevereiro] te-
remos os 308 votos necessári-
os para aprovar a reforma da Pre-
vidência”, afirmou, em entrevis-
ta. “Quinze dias, para quarenta
votos, em meio a um universo de
80, 100 indecisos, não é uma
missão impossível e não é um
desafio que nos assuste ou nos
faça fugir.” E acrescentou que a
votação não ficará para março.

Sobre possíveis mudanças no
texto, Marum destacou que o go-
verno pode aceitar apoiar propos-

Governo terá votos
para aprovar reforma

da Previdência em
fevereiro, diz Marun

tas, desde que não firam o espíri-
to da reforma, como o estabele-
cimento da idade mínima para apo-
sentadoria e o fim de privilégios.
“Isso estando presente, podemos
ouvir propostas e podemos até
apoiá-las, haja vista que a decisão
cabe ao Congresso Nacional.”

Questionado sobre o que dá
ao governo a confiança de que
terá os votos para aprovar o tex-
to, Marun respondeu que um dos
motivos é o apoio cada vez mais
crescente da sociedade. “É um
contexto que fica cada vez mais
favorável a partir do momento
que aumenta o esclarecimento.”,

Segundo o ministro, o pro-
cesso de discussão e votação do
texto da reforma da Previdência
ocorrerá entre os dias 19 e 20
de fevereiro, já que dia 19 é uma
segunda-feira. (Agencia Brasil)

Companhia Müller de Bebidas
CNPJ/MF nº 03.485.775/0001-92

Assembleia Geral Extraordinária Convocação
São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 15/02/2018, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 

seguinte ordem do dia: a) Autorização para a Diretoria Executiva adquirir, em nome da Com-
panhia Müller de Bebidas ou de qualquer de suas subsidiárias, os imóveis levados a leilão nos 
autos da carta precatória n. 000433031.2013.8.26.0472 (2ª Vara Cível da Comarca de Porto 
Ferreira-SP)”; b) Autorização para apuração de eventuais prejuízos causados pelo acionista 
Luiz Augusto Müller à Companhia Müller de Bebidas e/ou às suas subsidiárias a respeito de 
referidos imóveis”, Pirassununga/SP, 02/02/2018. Henrique Souza e Silva Pereto - Presidente 
do Conselho de Administração.                                                                                     (03,06,07)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0063699- 
39.2012.8.26.0100 - 1443/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a).RENATA PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Miguel Santa Ines Sobrinho, Oriolanda 
Sousa Bispo, Leonidas Romano Júnior, Nilda Pereira Romano, Maria de Lourdes Carso, Joel Barbosa, Elenice Romano 
Barbosa, Theophilo Manoel Carvalho de Azambuja, Edna Meca de Azambuja, Espólio de Maria Thereza Carvalho de Azambuja, 
Maria de Lourdes Carvalho de Azambuja e Diniz Raphael Car, Maria de Lourdes Carvalho de Azambuja, Espólio de Thereza de 
Carvalho Azambuja, Vera Maria de Azambuja Makhitarian, Diniz Raphael Carvalho de Azambuja, Bireno Augusto Ferreira de 

Ltda, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Joel 
Barbosa Junior, Vilma Anair Trevizan Barbosa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 

-150, SÃO PAULO - SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                         [6,7] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0033311-83.2017.8.26.0002). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) ROSARIO CORZO DE MELGAREJO, Brasileiro, (CPF 558.788.781-27), e Franz Melgarejo, que por este Juízo, tramita 
de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, 
(CNPJ n° - 60.765.823/0001-30). Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague(m) a quantia de R$.100.587,03 , 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei.  06 e 07/02
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1001649-18.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento
Sumário - Condomínio em Edifício Requerente: Condomínio Novocentro Arouche Requerido: Selma Regina
Nascimento Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1001649-18.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel Machado Carleial de Andrade, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SELMA REGINA NASCIMENTO, RG 19.716.731-7, CPF 108.537.678-82,
que CONDOMÍNIO NOVOCENTRO AROUCHE lhe ajuizou uma ação de Procedimento Sumário, objetivando
a cobrança da quantia de R$ 2.916,25 (dezembro/2015), referente às despesas condominiais do imóvel
situado na Av. Duque de Caxias, 159, Apto. 77 – bloco A, em Santa Cecília, nesta capital. Estando a requerida
em lugar ignorado, foi deferida sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 05 de janeiro de 2018. 03 e 06/02

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003740-95.2017.8.26.0704. 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 Maria José Bittencourt de Moraes, CPF 284.029.100-
25, RG 509061035, que nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, foi determinada a sua intimação para pagamento de R$ 28.079,98
(julho/2017). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o
débito atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo de multa de dez por cento
sobre o débito, além de honorários advocatícios de dez por cento, expedindo-se mandado de penhora
e avaliação. Transcorrido o prazo acima, sem o pagamento voluntário, se iniciará o prazo de 15 (quinze)
dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 30 dias, para conhecimento de STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA na pessoa 
de seu representante legal, (CNPJ nº 71.674.246/0001-97) e WANDER APARECIDO BIAZON, (CPF 061.846.318-61) nos autos nº 
0001556-21.2010.8.26.0282 da AÇÃO DE MONITÓRIA - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO em que figuram como partes Stihl 
Ferramentas Motorizadas Ltda contra Eucaserras Comercial Ltda e outros. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de 
Itatinga, Estado de São Paulo, Dr(a). Wellington Barizon, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que por este Juízo e respectivo cartório estão se processando citados autos, tendo sido alegado em 

 seus empreendimentos, autora e ré mantiveram relações comerciais, das quais 
resultaram créditos em favor da exequente, cujos títulos foram parcialmente protestados. E, que estando em lugar incerto e não sabido 
os requeridos supra-mencionados, ficam CITADOS por este edital, para, no prazo de 15 dias, PAGAREM o principal correspondente a 
R$ 261.020,49 (duzentos e sessenta e um mil e vinte reais e quarenta e nove centavos), calculado em 15/09/2010 e honorários 
advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa. Haverá isenção de custas processuais, caso ocorra o cumprimento da 
obrigação e o pagamento dos honorários advocatícios no prazo de 15 dias (art. 701, § 1º, CPC). Não realizado o pagamento e não 
apresentados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, CPC). Será nomeado curador 
especial em caso de revelia, nos termos do inciso IV do artigo 257 do CPC. E, para que chegue ao seu conhecimento e ignorância no 
futuro não possam alegar, é expedido o presente edital que será publicado pela imprensa na forma da lei.  06 e 07/02

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

17º SUBDISTRITO BELA VISTA
OFICIAL - FLÁVIA BENITO TEIXEIRA

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

CARLOS ALBERTO LUCAS CHIAPETTA, SOLTEIRO, PORTEIRO, NASCIDO EM SÃO PAULO -
SP, NO DIA 03/04/1990, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE CARLOS
ALBERTO CHIAPETTA E DE ANDREA GUILHERMINA APARECIDA SANTANA COSTA. CATIA
DOS SANTOS ALVES, SOLTEIRA, DO LAR, NASCIDA EM SÃO PAULO - SP, NO DIA 20/05/
1991, RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP, FILHA DE PEDRO ALVES FILHO E DE
MARLENE DOS SANTOS.

VICTOR VIEIRA DE ARAUJO, SOLTEIRO, REPOSITOR, NASCIDO EM SÃO PAULO - SP, NO
DIA 17/02/1995, RESIDENTE E DOMICILIADO SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDILSON PEREIRA
DE ARAUJO E DE MARCELA VIEIRA ADELINO. VENINO COSME PRATES ARGUELHO LIMA,
SOLTEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, NASCIDO EM CAMPO GRANDE - MS, NO DIA 12/12/1995,
RESIDENTE E DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO VENINO ARGUELHO
LIMA E DE ADRIANA MORALES PRATES.
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Meia Maratona Internacional
repetirá dinâmicas contra “pipocas”
Ações visam coibir também os fraudadores. Evento será no dia 11 de março, com largada e chegada na Praça Charles
Miller, no Pacaembu

Meia Maratona Internacional de São Paulo

A 12ª Meia Maratona Inter-
nacional de São Paulo será a atra-
ção no dia 11 de março, com
21.097 metros por São Paulo e
largada e chegada na Praça Char-
les Miller, no Pacaembu.  São
esperados corredores de todo o
país e do exterior na disputa que
abrirá a série de grandes eventos
na temporada. O evento é desti-
nado a corredores oficialmente
inscritos e repetirá as dinâmicas
que visam coibir a presença de
atletas sem inscrição (pipocas),
bem como dos fraudadores. A pro-
gramação começará às 6h54, com
a largada dos cadeirantes, fican-
do a Elite feminino para as 6h55
e a Elite masculino para as 7h.

O movimento contra os “pi-
pocas” começou justamente na
Meia Maratona Internacional de
São Paulo, no ano passado. Des-
de aquele momento, a condição
para os atletas oficialmente ins-
critos melhorou, com mais tran-
quilidade para realizar sua prova
sem problemas, maior seguran-
ça e facilidade de acesso aos ser-
viços oferecidos. O número de
pipocas diminuiu consideravel-
mente e os fraudadores identifi-

cados durante o ano tiveram, em
alguns casos, cadastro bloquea-
do, sanções administrativas e até
cobranças legais em andamento.

Controle de acesso em cada
setor, filmagem na chegada, mo-
nitoramento e avisos nos postos
de hidratação, filtragem na che-
gada e toda a comunicação atra-
vés da internet e redes sociais são
algumas das dinâmicas a serem
repetidas. A organização ressal-
ta que toda a infraestrutura do
evento será dimensionada para o

número oficial de inscritos, não
contemplando serviços extras a
atletas sem inscrição.

Inscrições
As inscrições seguem aber-

tas, mas já está no último lote.
Dessa forma, os interessados em
participar da prova têm de se
apressar para garantir um lugar.
A prazo oficial vai até 19 de fe-
vereiro, com taxa de R$ 125,00
- vale lembrar que a inscrição
começou no ano passado com

preço promocional de R$ 70,00.
A inscrição deverá ser feita pelo
site oficial,
www.meiamaratonadesaopaulo.com.br.

A retirada do kit de partici-
pação, juntamente com o chip
cortesia, será nos dias 9 de mar-
ço, das 10h às 21h, e 10 de mar-
ço, das 10h às 17h, na loja Deca-
thlon Villa Lobos, no Carrefour
Hipermercado Villa Lobos - Av.
Queiroz Filho, 1310 - Vila Leo-
poldina - São Paulo. Não haverá
entrega de kits no dia da prova,
nem depois da mesma, como
consta do Regulamento.

A 12ª edição da Meia Mara-
tona Internacional de São Paulo
é uma realização e organização
da Yescom, com patrocínio de
Café 3 Corações TomTom
Sports, Probiótica, Montevérgi-
ne, Minalba, Dois Cunhados,
Bendita Cânfora, Banana Brasil
e EspaçoLaser. O apoio especial
é da Prefeitura da Cidade de São
Paulo, pelo Sampacor - Secreta-
ria de Esportes e Lazer. A super-
visão técnica é da CBAt e FPA.
Mais informações no site ofici-
al, www.meia
maratonadesaopaulo.com.br
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A briga pelos títulos do 32º
Torneio de Verão de Ciclismo
segue embolada após a tercei-
ra etapa, realizada na manhã de
sábado (3), na cidade de Ilha
Comprida.  Os resultados na
Elite, com vitórias de Rodrigo
Melo, da São Francisco Saúde/
Klabin/SME Ribeirão Preto, e
Talita Oliveira, da Liga de Ci-
clismo Campos Gerais,  dei-
xaram a competição em aber-
to para a quarta e última eta-
pa, marcada para este domin-
go, a partir das 7h,  com lar-
gada e chegada na Avenida
Marginal Candapi, no Centro.
O evento, um dos mais im-
portantes e tradicionais do
país, tem tudo para ter uma de-
finição emocionante.

A classificação geral na Eli-
te masculino Francisco Cha-
morro, da Funvic/São José dos
Campos, ainda na frente, com
26 pontos, mas seguido de per-
to por Kacio Freitas, da Rio
Cycling Team, com 24, e Ro-
drigo Melo, também com 24
pontos. Já entre as mulheres,
Wellida dos Santos, da Funvic/
São José dos Campos, lidera
com 24 pontos, seguida por
Talita Oliveira, com 20, e Thai-
ná Araújo, da Memorial Santos/
Fupes, com 18.

A disputa na Elite feminino
neste sábado foi incrível. A
mulherada andou forte e pro-
porcionou a melhor etapa da
disputa até o momento. No fi-
nal, sete ciclistas foram para a
decisão, com vitória de Talita,
após 1h02min32seg (36 km),
seguida por Daniele Lionço, da
ABEC Setur/Rio Claro e Cris-
tiane Silva, da Funvic/São José
dos Campos, respectivamente
segunda e terceira no dia.

O masculino repetiu a bri-
ga acirrada do dia anterior, com
média horária acima dos 45 km/

32º Torneio de Verão
de Ciclismo tem

terceira etapa com
surpresas em

Ilha Comprida
Rodrigo Melo e Talita Oliveira foram os melhores na
Elite.  Wellida e Chamorro seguem na ponta
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32º Torneio de Verão de Ciclismo

h.  Apesar de muitas fugas, a
decisão, mais uma vez, foi
para o sprint, com Rodrigo
Melo levando a melhor, após
marcar 1h36min46seg para
um total de 75 km. O segun-
do lugar ficou com Kacio
Freitas, da Rio Cycling Team,
enquanto em terceiro ficou
Joel Cândido Prado Jr., da
Memorial Santos/Fupes.

“A competição  ficou ain-
da mais interessante após a
etapa deste sábado. A decisão
será no domingo e a quarta
etapa tem tudo para ser bas-
tante técnica e tática”, desta-
cou José Reinato, organiza-
dor dão 32º Torneio de Verão
de Ciclismo.

Evento
Serão quatro etapas, todas

realizadas em circuito plano e,
como a classificação para de-
finir o campeão do Torneio é
feita por pontos (não pela
soma dos tempos de cada eta-
pa), as disputas se tornam ain-
da mais atrativas, sempre com
expectativa de chegadas em
sprints. As distâncias e pre-
visão de largada para cada
categoria em todas as etapas
programadas são as seguin-
tes: 7h40, Sênior 50min +
2 voltas, e Máster, 50min +
1 volta; 8h50, Elite mascu-
lino, 1h30min + 2 voltas;
9h30, Elite feminino, 50min +
1 volta; e 10h50, Open, 55min
+ 1 volta.

O 32º Torneio de Verão de
Ciclismo é uma realização da
Liga Santista de Ciclismo, com
supervisão da Federação Pau-
lista e Confederação Brasilei-
ra. Apoio da prefeitura de Ilha
Comprida, Ert Uniformes e TR
15. Mais informações podem
ser obtidas no site
www.lsciclismo.com.br.

Seletiva para o Kart World Championship:
Rossi vence e Otazú é segundo
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Everton Carajeleascow (C), ladeado por Alberto Otazú (E) e
Alain Rossi (D)

O paulista Alain Rossi (Tru-
ckvan) garantiu no último final
de semana (3) o seu passaporte
para integrar o ClickSpeed Bra-
zil Team, na disputa do Kart Word
Championship, na Polônia. Ele
venceu a Seletiva ClickSpeed ao
KWC 2018 que foi disputada no
Kartódromo de Interlagos, na
zona sul de São Paulo (SP), após
somar 185 pontos nas quatro ba-
terias. Em segundo ficou Alber-
to Cesar Otazú (Primo Cozinha
Divina/Alpie Escola de Pilota-
gem/Instituto Desenvolve), com
169, seguido de Cesar Pereira,
com 163 pontos.

“Novamente a Seletiva de
Interlagos mostrou sua força,
em um nível muito alto e com
disputas muito acirradas. Para
quem pode assistir, viu um es-
petáculo, tamanho o renome
dos pilotos em pista! Parabeni-
zo o Alain Rossi, que após ba-
ter na trave no ano passado, le-
vou o título de 2018 e defen-
derá o número 42 no Mundial,
uma grande homenagem ao Che-
fe (Ayrton Senna)!”, comentou
Everton Carajeleascow, organi-
zador e promotor da Seletiva
ClickSpeed ao KWC 2018.

A primeira bateria da Sele-
tiva ClickSpeed ao KWC - SP
começou com a pole position
de Ryan Nishioka, que já garan-
tiu dois pontos de bonificação.
Na prova Cesar Pereira garan-
tiu a vitória, enquanto Alberto
Otazú estabeleceu a volta mais
rápida e também garantiu dois
pontos de bonificação.

A segunda bateria teve Gus-
tavo Ariel na posição de honra
para a largada, enquanto Alain
Rossi alcançava a sua primeira
vitória, e Elisson Gandolfo
completava a melhor volta.

Na terceira bateria Everson
Nishioka garantiu a primeira
posição do grid, mas a vitória
ficou com Alberto Otazú. Já o
giro mais veloz foi de Alain Ros-
si. Faltando apenas mais uma
disputa, a liderança era de Ota-
zú, com 131 pontos, seguido de
Rossi, com um a menos, Ryan,
com 121, e em quarto Pereira,
somando 119 pontos, tudo fa-
zendo crer que a decisão final
seria entre os quatro primeiros.

Na última corrida Fábio PL
ficou com a pole, com Otazú
fechando a primeira fila, segui-
dos de Rossi,  em terceiro.

Pereira estava largando apenas
em nono. Na prova Alain veio
passando um a um, fez a volta
mais rápida e venceu com gran-
de margem. Cesar recebeu a
bandeirada em terceiro, Alber-
to foi o quinto, e Nishioka ape-
nas o décimo.

“Com certeza foi um dia
muito especial. Primeiro devo
agradecer a torcida dos presen-
tes, família, amigos, pilotos e
claro nosso pai celestial. Agra-
deço também a todos amigos da
Truckvan Brasil, que sempre me
apoiam e acreditam que em bre-
ve estaremos com uma oportu-
nidade no automobilismo naci-
onal. Obrigado a ClickSpeed
pela organização e oportunida-
de de poder participar desse
grande evento, aos apoiadores
One Photography Media, Agax-
tur Viagens e a Sky Componen-
tes”, agradeceu Alain Rossi.

“No ano passado eu também
tive o prazer de disputar a Se-
letiva ClickSpeed e naquela
oportunidade bati na trave!
Esse ano a seletiva foi nova-
mente de altíssimo nível, reple-
ta de disputas acirradas entre
pilotos que compõem a elite do
esporte. A vaga só veio na últi-
ma bateria, foi minha segunda
vitória em quatro baterias dis-
putadas. Foi de fato uma noite
Ilimitada de emoções”, come-
morou o campeão, que ganhou
a passagem aérea e inscrição no
KWC 2018, além do macacão
do ClickSpeed Brazil Team.

Líder da Seletiva ClickSpe-
ed ao KWC 2018/SP até a lar-
gada da prova decisiva, Alberto
Cesar Otazú ficou com o gos-
tinho amargo de não ganhar a
vaga para defender o ClickSpe-
ed Brazil Team na Polônia, mas
orgulhoso pelo que conquistou
com tão pouco tempo no kar-
tismo. “Foi um torneio muito
competitivo. Não tinha como

saber quem ia ganhar. Todos
andando muito próximos com
direito a disputas bem duras,
pois todos estavam visando o
prêmio. Todos estão de para-
béns: pilotos, a ClickSpeed, e
principalmente o Alain Rossi,
que fez por merecer e tenho
certeza que vai nos representar
muito bem no mundial. Não foi
o resultado que eu esperava,
mas saio satisfeito com meu
desempenho, pois fiz tudo que
era possível”, declarou o vice-
campeão da Seletiva ClickSpe-
ed ao KWC 2018/SP.

O time brasileiro que irá
para à Szczecin, na Polônia, em
julho, já começou a ser formado
com o carioca Thomas Dantas,
campeão da Seletiva de Volta Re-
donda (RJ), o catarinense Nelson
Rebelo, campeão da Seletiva dos
Ingleses (SC), e o paulista Alain
Rossi, campeão da Seletiva de
Interlagos (SP). Agora faltam
mais dois integrantes, que sairão
das Seletivas de Nova Odessa
(SP) e Velopark (RS).

Para maiores informações e
inscrição, os interessados po-
dem procurar o organizador
Everton Carajeleascow, pelo te-
lefone/WhatsApp (11)98023-
8939, ou pelo e-mail
everton@clickspeed.com.br.

Resultado da Seletiva Cli-
ckSpeed ao Kart Word Champi-
onship em Interlagos: 1) Alain
Rossi, 185 pontos; 2) Alberto
Otazú, 169; 3) Cesar Pereira,
163; 4) Ryan Nishioka, 149; 5)
Fábio PL, 142; 6) André Magno,
139; 7) Zeppe Corsi, 136; 8)
Gustavo Zimmermann, 135; 9)
Augusto Coutinho, 132; 10) Ro-
drigo Vieira, 121 pontos.

A 3ª edição da Seletiva Cli-
ckSpeed ao Kart Word Cham-
pionship é organizada e promo-
vida pela ClickSpeed, com
apoio de Agaxtur Viagens (Sho-
pping Jardim Pamplona).


