Jornal
www.jor nalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, quarta-feira, 4 de julho de 2018

SP
Nª 24.212

Preço banca: R$ 3,00

OCDE e FAO: produção agrícola
mundial deve crescer 20% em dez anos
Agropecuária e indústria criticam
proposta de tabelamento de fretes
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Venda de veículos novos sobe
14,47% no primeiro semestre
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O Governo de Portugal
está disposto a regularizar a
situação de cerca de 30 mil
imigrantes, que não têm como
comprovar que entraram legalmente, mas que já trabalham há pelo menos um ano
no país.
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Previsão do Tempo
Quarta: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com pouca nebulosidade.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

23º C
15º C

Noite

Saldo da balança de comércio do país no primeiro semestre
teve recuo, mas ainda foi o segundo melhor da história
O crescimento das importa- da Indústria, Comércio Exterior
ções em ritmo maior que o das e Serviços (MDIC), o país exporexportações fez o saldo da balan- tou US$ 30,055 bilhões a mais do
ça comercial cair no primeiro que importou nos seis primeiros
semestre. Segundo o Ministério meses do ano. O superávit é 17%

EURO
Compra: 4,53
Venda:
4,54

OURO
Compra: 144,87
Venda: 175,28

Fórum reúne empresários do
Brasil e Vietnã em São Paulo
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Petrobras paga 2ª parcela
de acordo para fechar ação
coletiva nos EUA
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Comissão aprova projeto que
cria regra para proteção de
dados pessoais
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Brasil busca manter hegemonia Copa São Paulo
Masculino 2018 será
em Portugal, sede da
no começo de agosto
próxima etapa do tour
Os ares das praias de Espinho, em Portugal, costumam
fazer bem às duplas do vôlei
de praia brasileiro. E nesta semana, de quarta-feira (04) a
domingo (08), a cidade da Região Norte do país recebe mais
uma vez uma etapa do Circuito Mundial. O torneio será da
categoria quatro estrelas e o
Brasil, maior vencedor em terras lusitanas, com 12 títulos,
buscará manter a hegemonia.
A etapa de Espinho é a sétima
de nove etapas do nível quatro
estrelas do Circuito Mundial.
Desde 2017.
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O vôlei paulista adulto da
Divisão Especial, naipe masculino, começará sua programação na temporada 2018 em
agosto. Nos dias 4 e 6, no
Clube Pirassununga, na cidade de Pirassununga, acontecerá a Copa São Paulo masculino 2018, tradicional torneio paulista e que serve de
preparação para o Campeona-

Campeão olímpico do
martelo é atração no GP
Brasil Caixa de Atletismo
O Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2018 terá dezenas de atrações internacionais no
próximo domingo (dia 8), a partir das 13:30, no Estádio do Centro Nacional do Desenvolvimento do Atletismo, da CBAt, na cidade de Bragança Paulista (SP).
As provas de arremesso e lançamentos terão atletas do Brasil e
exterior que estão entre os melhores do mundo. O campeão olímpico no Rio 2016 Dilshod Nazarov, do Tadjiquistão.
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Dilshod Nazarov

to Paulista, o principal torneio regional do país, que
tem início previsto para o fim
de agosto.
Das dez equipes que disputarão o paulista masculino
neste ano, quatro participarão
da Copa São Paulo. São elas
Vôlei Ribeirão, Vôlei Renata, São José dos Campos e
Sesi - São Paulo. Página 8

Fórmula Academy
Sudamericana realiza
testes em Londrina

Ágatha tenta bloqueio

Foto/Wagner Carmo

Turismo
Compra: 3,87
Venda:
4,11
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Esporte

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,89
Venda:
3,89

Eike Batista é condenado a
30 anos por corrupção e
lavagem de dinheiro

inferior ao mesmo período do ano
passado (US$ 36,210 bilhões).
Apesar do recuo, o superávit
foi o segundo melhor da história
para o primeiro semestre. Em
junho, o Brasil exportou US$
5,882 bilhões a mais do que comprou do exterior. Apesar da queda
de 18,1% em relação ao superávit
de US$ 7,184 bilhões registrado
em junho do ano passado, o valor
é o segundo melhor para o mês.
Recuperação da economia
Depois de fechar 2017 com superávit recorde de US$ 67 bilhões,
a balança comercial registrou recuo
no primeiro semestre provocado,
principalmente pelo desempenho
das importações, que cresceram
17,2% pela média diária, somando
US$ 83,779 bilhões nos seis primeiros meses do ano.
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OCDE-FAO 2018-2027”, divulgado na terça-feira (3), que
traz uma análise detalhada sobre as expectativas para os próximos dez anos a partir do que
ocorreu na última década.
De acordo com o relatório,
a produção agrícola global cresce de forma constante, conseguindo atingir níveis recordes, em 2017, no caso de tipos específicos de cereais,
carne, lácteos e peixes. Porém, a manutenção deste cenário envolve o incentivo do
comércio agrícola, fundamentado em políticas específicas
para o setor.
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Portugal vai
legalizar 30
mil imigrantes
que trabalham
no país

Foto/ Agência Brasil/Arquivo

Pelo menos 63 pessoas
desapareceram após o naufrágio de um bote no Mar Mediterrâneo, procedente da Líbia,
com mais de 100 migrantes a
bordo, informaram fontes oficiais, nesta terça-feira, à Agência EFE. Segundo o porta-voz
da guarda costeira líbia, Ayub
Qassem, os migrantes viajavam
em uma embarcação que saiu
na madrugada de ontem da cidade de Qarabuli, um dos principais núcleos do tráfico de
pessoas na Líbia, e que afundou por causas desconhecidas
a 35 milhas náuticas da costa.
A embarcação era uma das
três que, de acordo com Qasem, foram interceptadas durante a madrugada na mesma
região, muito longe da área
de jurisdição das patrulhas líbias, nas quais viajavam 276
pessoas.
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Importações fazem
superávit comercial cair
17% no primeiro semestre

Foto/Divulgação

Pelo menos
63 pessoas
desaparecem
em novo
naufrágio no
Mediterrâneo

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação
(FAO) estimam que a produção mundial de produtos agrícolas e pesqueiros cresça 20%
na próxima década. O aumento será ainda maior nas regiões
em desenvolvimento, como a
África Subsaariana, Ásia Meridional e Oriental, Meio Oriente e Norte da África. Movimento oposto deve ocorrer nos
países desenvolvidos.
A projeção está no estudo
“Perspectiva Agrícola da

Categoria promoverá três dias de treinos coletivos
A Fórmula Academy Sudamericana anunciou na terça-feira (03) que realizará três dias de
testes com novos pilotos nos dias
10, 11 e 12 de julho no Autódromo Internacional Ayrton Senna,
em Londrina (PR). A poucos dias
da abertura da temporada, previs-

ta para acontecer dias 21 e 22
de julho no mesmo circuito
paranaense, a organização do
campeonato segue com seu
objetivo de dar oportunidade e
conhecimento aos jovens talentos antes do início do campeonato.
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Fórum reúne empresários do
Brasil e Vietnã em São Paulo
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Importância do vereador-presidente e virtual vice-prefeito
Milton Leite nas tomadas de decisão que o seu DEM terá em
relação ao resgate, ou não, do ex-PFL ser vice [governo paulista
e Presidência] do PSDB, como foi nos 2 governos de FHC [1995
a 2002].
P R E FE I TU RA ( S P )
Bruno (PSDB) ”sendo Covas” será muito importante na avaliação do eleitorado em relação às condições que Doria
(PSDB) deixou pra ele continuar realizando metas e obras; pra
chegar a 2020 em condições de disputar a reeleição como o mais
jovem prefeito no cargo.
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputada Marta Costa tá ‘convocada’ pela dirigente do PSD Mulher - Alda Marco Antônio - pra dar ‘aula’ às novas candidatas [PSD
do dono Kassab]. A cristã [Assembleia de Deus - Belém] pode ter
ainda mais votos [101 mil em 2014] na sua reeleição
GOVERNO (SP)
Sob o número TSE-BR 03598/2018, o IBOPE tá dando [num 2º
turno] 34% de intenção de votos pra Marcio França [dono do PSB
paulista], contra 27% pro ex-prefeito paulistano Doria (PSDB). O
prefeito Bruno [sendo Covas - PSDB] passa a ter papel importantíssimo.
CONGRESSO
Quem ainda não estudou e reestudou as lógicas regionais e
estaduais, não compreendeu os números das urnas desde 1989
[volta das diretas à Presidência] e ao Senado, Câmara
Federal, Assembleias e governos desde 1990. Isso não é pra amadores.
P R E S I D Ê N C IA
Candidatura do general [reserva do Exército] Mourão pelo PRTB
[do dono Fidelix] atende o pedido pra que ele passe a apanhar no
lugar do capitão [reserva do Exército] Bolsonaro [ex-PSC no
PSL]. Tática de guerra, quando recuar é avançar.
J U S T I ÇA S
Pallocci entregando os computadores dos esquemas é a cartada final pra condenações ainda maiores de Lula, Zé Dirceu e
talvez Dilma. Sem novidade, pra quem prestou atenção quando ele
disse ao juiz federal Moro [Lava Jato] sobre colaborações ilimitadas.
PA R T I D O S
A pergunta que tá literalmente no ar - rádio e tv Bandeirantes
- é a seguinte: quem da família Saad pode ser 1º suplente na campanha ao Senado do comunicador Datena (DEM exPFL) ? Embora ninguém diga nada, pode ser até mesmo o resgate
do ‘adhemarismo’.
H I ST Ó R IA S
Como ondas do mar, alegrias e tristezas [com revoltas] de
populações imigrantes vão se dando de acordo com os governantes e as maiorias no Congresso e Justiça, como no caso dos Estados Unidos, que na data de hoje [4 de julho] comemora a independência da mãe Inglaterra.
EDITOR
O jornalista Cesar Neto assina esta coluna diária desde 1993.
Ela tornou-se referência na imprensa e via da liberdade possível.
Ele está dirigente na associação “Cronistas de Política - SP”. Na
Internet desde 1996, www.cesarneto.com foi um dos pioneiros
no Brasil.
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Jornal
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Empresários do Brasil e do
Vietnã se encontraram na terçafeira (3) no Fórum de Comércio e Investimento Vietnã e Brasil, na Associação Comercial de
São Paulo (ACSP). O evento,
organizado pelo São Paulo
Chamber of Commerce, órgão
de comércio exterior da ACSP,
e pelo Governo da República
Socialista do Vietnã, teve a presença do vice-primeiro ministro
vietnamita H.E. Vuong Dinh Hue
e de representantes de grandes
empresas vietnamitas, de vários
setores, em busca de parcerias
para importação, exportação e
investimento direto.
Para o presidente da ACSP,
o fórum representou uma oportunidade para estreitar os laços
comerciais entre os dois países.
“O Vietnã é um dos principais
parceiros comerciais do Brasil

na Ásia. As empresas brasileiras
têm uma interessante janela de
oportunidade, este fórum traz
ótima oportunidade de negócios bilaterais em diversas áreas,
já que o Vietnã torna-se, definitivamente, um dos principais
centros asiáticos com capacidade de atrair o comércio internacional com os empresários de
São Paulo”.
Representando o Ministério
das Relações Exteriores, a embaixadora Débora Vainer Barenboim-Salej destacou o potencial de crescimento entre os dois
países e sua relação política.
“Brasil e Vietnã possuem afinidades em relação aos temas globais. Queremos uma ordem internacional equilibrada, baseada
no direito e aberta aos interesses dos países em desenvolvimento, queremos que tensões e

conflitos sejam resolvidos por
negociação de maneira pacífica.
A elevação nos últimos dez anos
do fluxo de comércio bilateral
ilustra o rápido desenvolvimento e o grande potencial de nossas
relações. Nosso intercâmbio saltou de US$ 29 milhões em 2001
para US$ 4 bilhões em 2017, seu
melhor resultado histórico”.
O vice-primeiro ministro do
Vietnã, Vuong Dinh Hue, ressaltou o encontro ocorrido nesta
segunda-feira (2) com o presidente Michel Temer. “Nós já fizemos um encontro bem-sucedido com o presidente, o que mostra que Vietnã e Brasil têm uma
parceria muita boa, celebraremos
ano que vem 30 anos de relações.
Esse novo acordo link 1 vai abrir
caminho entre os dois países. O
Vietnã tornou-se o melhor ambiente competitivo da Ásia”.

Em tom de descontração, o
vice-primeiro ministro do Vietnã disse que até o momento
acertou todos os placares para o
Brasil na Copa do Mundo, inclusive do jogo desta segunda-feira (2). Para ele, assim como o
jogador Neymar, o Brasil vai superar a recessão. “Por essa razão, digo que o Brasil passou por
uma recessão, mas acredito que
vai crescer de novo. O Vietnã vai
criar condições favoráveis para
unir empresários brasileiros e
vietnamitas”.
Durante o painel, os empresários brasileiros e vietnamitas
tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas quanto aos trâmites e oportunidades comerciais
entre os dois países, além de
conhecer o perfil das empresas
participantes e estreitar relações
comerciais. (Agencia Brasil)

Greve de caminhoneiros faz inflação
de SP subir para 1,01% em junho
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), registrou 1,01% em junho. Em maio, o
índice ficou em 0,19%. A alta da
inflação na capital paulista é resul-

tado da greve dos caminhoneiros e
se refletiu principalmente nos setores de alimentos e transporte na
cidade de São Paulo.
O levantamento aponta que
os preços no grupo de alimentação aumentaram 3,14 % em ju-

nho, diante de 0,62 % em maio,
sendo a categoria com o maior
impacto no crescimento dos
preços ao consumidor em São
Paulo. O setor de transporte subiu 1,01 % em junho, sobre 0,59
% em maio.

O IPC-Fipe verifica as variações do custo de vida das famílias paulistanas com renda entre
1 e 10 salários mínimos e é um
dos mais antigos indicadores
econômicos do Brasil, criado
em 1939. (Agencia Brasil)

Governo do Estado investe R$ 430 mi
na rede paulista de ensino
Em cerimônia no Palácio
dos Bandeirantes, na terça-feira (3), o governador Márcio
França anunciou o projeto “Juntos pela Escola”, um pacote de
ações para atender às demandas
imediatas da rede paulista já a
partir do 2º semestre. O investimento é estimado em R$ 430
milhões. A solenidade contou
com a presença do secretário da
Educação, João Cury.
“Foram vários anúncios,
como reformas de prédio e
aquisições de ônibus. Em especial, destaco a chamada de novos funcionários, além do empoderamento dos alunos e permitir que os estudantes, através
dos grêmios estudantis, tenham
recursos para que decidam onde
aplicarão o dinheiro. O secretário se esforçou em poder garantir mais recursos para a Educação”, ressalta Márcio França.
A iniciativa do governo do
Estado foi formulada após conversas com estudantes, professores e representantes das 91
Diretorias de Ensino durante
uma série de visitas regionais
entre os meses de maio e junho.
“Tudo isso, na verdade,
como disse o governador Márcio França, é para recuperarmos
a confiança. Hoje, aqui, o anúncio é um gesto concreto parar
retomarmos essa confiança”,
enfatiza o secretário da Educação do Estado, João Cury.
Em tempo recorde, a devolutiva é fruto esforço do governo Estadual em levar às 5,4 mil
escolas de Ensino Fundamental e
Médio novos programas e dar continuidade àqueles que beneficiam
diretamente o aprendizado de 3,7
milhões de crianças e jovens matriculados em São Paulo.
Eixos
Vale destacar que, ao todo,
são três eixos estratégicos:
aprendizagem, inovação e infraestrutura. No tópico aprendizagem, o foco é no reconhecimento dos educadores que atuam na rede. Assim, a Secretaria
realiza ainda este ano a Prova de
Valorização pelo Mérito aos
profissionais do Quadro do
Magistério (QM).
O exame assegura 10,5% de
reajuste ao salário base e será
retroativo a 2016, ano em que a
política de promoção deixou de
ser aplicada, e 2017, totalizando o investimento de até R$
214 milhões. Estarão aptos a
participar professores, diretores de escola, assistentes de diretor, supervisores de ensino e
coordenadores pedagógicos
efetivos e estáveis.
Em agosto, a secretaria prevê a publicação do edital do con-

curso para 372 vagas de Supervisor de Ensino. A última seleção ocorreu em 2008. No mês
de setembro, é aguardada a divulgação das diretrizes para o
processo seletivo de 167 cargos de Oficial Administrativo
em todo o Estado.
Também integra o planejamento a autorização de um
novo concurso de professores
PEB II para preencher 15 mil
novas vagas. O investimento
para a realização das seleções
é de R$ 9,6 milhões.
Os anúncios somam-se à
nomeação de 2.165 professores PEB 1 (Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º ao 5º ano)
e 249 Analistas de Tecnologia
no primeiro semestre e à contratação de 550 Agentes de Organização Escolar, assinada na
terça-feira (3).
Outra medida recente foi a
publicação do Decreto nº
63.471, que regulamenta a Avaliação de Desempenho Individual e estabelece os critérios à
progressão dos servidores do
Quadro de Apoio Escolar
(QAE). A medida incorpora abonos pagos a merendeiras, inspetores de alunos e profissionais
que atuam na limpeza, manutenção e conservação das escolas.
Bolsas
A Secretaria da Educação
também reabrirá a seleção de
bolsas de estudo de pósgraduação stricto sensu para
profissionais da rede estadual,
paralisada desde 2014, com
meta de abertura de mil vagas
entre 2019 e 2023. O auxílio
financeiro para candidatos ao
Mestrado é de R$ 1,3 mil (24
meses, prorrogáveis por mais
seis meses) e de Doutorado, R$
1,6 mil (48 meses prorrogáveis
por mais seis).
Além disso, para as primeiras 200 bolsas o investimento é de R$ 3,4 milhões.
Para a formação continuada
dos educadores também está
garantido o orçamento de mais
R$ 8 milhões.
Outra novidade é a colaboração com mais de 600 prefeituras paulistas para oferta de
cursos da Escola de Formação
e Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP) a servidores das
secretarias municipais de ensino. É importante lembrar que a
programação seguirá o formato a distância e autoinstrucional elaborado para a pasta e com
foco nas áreas de Educação e
Currículo; Educação e Tecnologia; e Gestão.
Cultura
O projeto “Juntos pela Es-

cola” também complementará
os programas de acesso e valorização à cultura na rede paulista. A proposta do “Cultura Ensina” inclui parcerias com instituições que garantam aos estudantes e professores visitas gratuitas a centros culturais e exposições, convites para espetáculos de teatro, dança e circo,
bem como a instalação de até
100 salas de cinema em auditórios escolares. Ao todo, serão R$ 15 milhões até o fim
deste ano.
Também serão encaminhados R$ 3,4 milhões para a aquisição de materiais esportivos e
pedagógicos utilizados nas atividades dos fins de semana às
2.261 unidades participantes da
Escola da Família, que completa
15 anos em 2018.
Inovações
De forma inédita no sistema estadual de ensino, e a partir deste segundo semestre, os
grêmios estudantis de São Paulo receberão cerca de R$ 5 mil
por ano e decidirão democraticamente como o repasse deve
ser investido. Vale também destacar que, para o projeto “Orçamento Participativo Jovem”, a
secretaria destinará R$ 27 milhões em 2018. Atualmente, as
lideranças escolhidas em eleições diretas fazem parte da realidade de 95% das instituições
de ensino.
Já a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE)
e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) firmaram parceria para
as ações do projeto “dEscola
Trabalho”, que tem foco na geração de renda e aproximação
entre escolas e comunidades.
A unidade que precisar de
serviços de manutenção (a
exemplo de pintura, troca de
telha, reparos elétricos e encanamentos) deve recorrer aos
microempreendedores locais
previamente cadastrados no
sistema da Secretaria da Educação e contratar o serviço.
Na etapa inicial, serão destinados R$ 4,6 milhões para
721 escolas de dez Diretorias
de Ensino, com benefícios
para de 56 mil MEIs (Microempreendedor Individual).
A partir do mês de agosto,
pesquisadores, jornalistas e público em geral terão acesso à
bases de dados e microdados da
rede estadual de ensino para
acompanhar a execução de projetos da pasta. A primeira série
de informações divulgadas no
novo Portal da Transparência
são relacionadas ao Sistema de
Avaliação de Rendimento Esco-

lar de São Paulo (Saresp).
Modernização
Em relação à infraestrutura,
a pasta investirá R$ 63 milhões
em reformas, de modo a atender às demandas de estudantes
e servidores por modernização
dos prédios escolares, apresentadas nas 13 reuniões de polo.
Do montante, R$ 10 milhões
serão para serviços de até R$
150 mil em 106 unidades, além
de R$ 22 milhões para 175 escolas já anunciados.
É importante ressaltar que,
para o segundo semestre, foram
reservados R$ 25 milhões a
mais de 200 unidades. Outros
R$ 3 milhões serão aplicados
em reparos e manutenção de 19
Diretorias Regionais de Ensino,
bem como R$ 3,2 milhões para
pequenas intervenções.
Também faz parte do planejamento deste semestre a aplicação de R$ 27 milhões para
compra de itens de mobiliário,
incluindo ventiladores, carteiras
e armários. Cerca de 30 escolas localizadas em áreas rurais
serão equipadas com aparelhos
de telefonia. Além disso, 117
escolas do Programa de Ensino Integral (PEI) ganharão melhorias no sistema elétrico e
projetores interativos, totalizando R$ 5,7 milhões.
Reforço
Em continuidade às iniciativas de mediação de conflitos
adotadas pela secretaria, 1.800
escolas da rede estadual foram
incluídas no plano de Diária
Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (Dejem) e receberão reforço na porta e no entorno das
unidades durante o período de
aulas. Serão destinados R$ 15
milhões para ações em conjunto entre as secretarias de Educação e Segurança Pública.
Ainda na terça-feira (3), o
Governo do Estado também assegurou o repasse à Prefeitura
de São Paulo de R$ 4,6 milhões, correspondente à 1ª parcela (15% do total previsto de
R$ 31 milhões) do convênio
para a conclusão da construção
de seis prédios de Educação Infantil. Juntas, as creches têm
capacidade para atender mais de
1,4 mil crianças da capital.
Novos convênios, no total
de R$ 9 milhões, permitirão a
construção de duas creches em
São Carlos e Bragança Paulista
e uma escola em Ipeúna. Outras
109 cidades do Estado serão
beneficiadas com a compra de
ônibus para a renovação da frota escolar, com investimento
estimado em R$ 25 milhões.
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OCDE e FAO: produção agrícola
mundial deve crescer 20% em dez anos
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação
(FAO) estimam que a produção
mundial de produtos agrícolas e
pesqueiros cresça 20% na próxima década. O aumento será
ainda maior nas regiões em desenvolvimento, como a África
Subsaariana, Ásia Meridional e
Oriental, Meio Oriente e Norte
da África. Movimento oposto
deve ocorrer nos países desenvolvidos.
A projeção está no estudo
“Perspectiva Agrícola da OCDEFAO 2018-2027”, divulgado na
terça-feira (3), que traz uma análise detalhada sobre as expectativas para os próximos dez anos
a partir do que ocorreu na última década.
De acordo com o relatório,
a produção agrícola global cresce de forma constante, conseguindo atingir níveis recordes,
em 2017, no caso de tipos específicos de cereais, carne, lácteos e peixes. Porém, a manutenção deste cenário envolve o
incentivo do comércio agrícola,
fundamentado em políticas es-

pecíficas para o setor.
Segurança alimentar
Para especialistas, a segurança alimentar depende de estímulos à produção e ao comércio agrícola. Na divulgação do
estudo, o secretário-geral da
OCDE, Angel Gurría, e o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, ressaltaram a importância de adoção de políticas
específicas para o setor como
forma de assegurar alimentos à
população.
Gurría e Graziano disseram
ainda que, apesar da projeção de
aumento da produção, há uma
tendência de queda da demanda
mundial. Eles atribuem a desaceleração da demanda ao declínio gradual nas taxas de crescimento da população global.
Oriente e África
O relatório foca no Oriente
Médio e no Norte da África que
enfrentam problemas de insegurança alimentar, aumento da desnutrição e limitações no manejo de recursos naturais. De acordo com o estudo, a desnutrição
se concentra em áreas tomadas
pelos conflitos e instabilidade

política.
Independentemente das dificuldades, a demanda por alimentos aumenta rapidamente
nessas regiões em decorrência do crescimento populacional, principalmente para o
consumo de trigo, açúcar e
gordura, provocando um outro
desafio: vencer o sobrepeso e
a obesidade.
Espera-se um forte crescimento da produção em regiões
em desenvolvimento com um
crescimento populacional
mais rápido, incluindo a África Subsaariana, o sul e o leste
da Ásia e o Oriente Médio e
Norte da África.
Queda
No estudo, a avaliação é que
o crescimento da produção agrícola e de pescados seja menor
nos países desenvolvidos, principalmente na Europa Ocidental.
A previsão é de enfraquecimento da demanda global associado
ao declínio do crescimento populacional, desacelerando o consumo por pessoa e a demanda
por produtos de origem animal,
especialmente carne.
A partir desta análise, a esti-

mativa é que a queda do consumo de carne iniba a demanda por
cereais e farinha de proteína usada na alimentação animal. Com
o consumo e o crescimento da
produção mais lentos, a tendência é de o comércio agrícola e
de peixes reduzir à metade na
próxima década em comparação
ao mesmo período passado.
Sem alterações
O relatório informa ainda
que a demanda por cereais e óleo
vegetal para a produção de biocombustíveis deverá permanecer praticamente inalterada nos
próximos dez anos, diferentemente do que ocorreu na última
década. O destaque é para a expansão dos biocombustíveis para
mais de 120 milhões de toneladas adicionais de cereais, sobretudo, milho.
De acordo com o estudo, a
falta de apoio dos países desenvolvidos aos biocombustíveis
ocorre em oposição ao que há
entre os em desenvolvimento
que devem estimular sua expansão. Segundo o relatório, o uso
de cana-de-açúcar para a produção de biocombustíveis deve
aumentar. (Agencia Brasil)

Importações fazem superávit comercial
cair 17% no primeiro semestre
O crescimento das importações em ritmo maior que o das
exportações fez o saldo da balança comercial cair no primeiro semestre. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços (MDIC), o
país exportou US$ 30,055 bilhões a mais do que importou
nos seis primeiros meses do ano.
O superávit é 17% inferior ao
mesmo período do ano passado
(US$ 36,210 bilhões).
Apesar do recuo, o superávit
foi o segundo melhor da história
para o primeiro semestre. Em junho, o Brasil exportou US$ 5,882
bilhões a mais do que comprou do
exterior. Apesar da queda de

18,1% em relação ao superávit de
US$ 7,184 bilhões registrado em
junho do ano passado, o valor é o
segundo melhor para o mês.
Recuperação da economia
Depois de fechar 2017 com
superávit recorde de US$ 67 bilhões, a balança comercial registrou recuo no primeiro semestre provocado, principalmente
pelo desempenho das importações, que cresceram 17,2% pela
média diária, somando US$
83,779 bilhões nos seis primeiros meses do ano. A alta, de acordo com o MDIC, decorre da recuperação da economia, que impulsionou as compras externas,

principalmente de bens de capital (máquinas e equipamentos
usados para a produção).
As exportações também aumentaram, mas em ritmo menor. No primeiro semestre, o
país vendeu ao exterior US$
113,834 bilhões, valor 5,7%
superior ao registrado no mesmo período do ano passado.
Segundo o MDIC, houve recorde de embarques de minério de ferro, de soja em grão,
farelo de soja e de celulose.
Estimativa para 2018
De acordo com o MDIC, no
primeiro semestre, o preço médio das mercadorias exportadas

subiu 3,63%, com destaque para
celulose (+28,4%), petróleo
bruto (+28,1%) e semimanufaturados de ferro e aço
(+27,9%). A quantidade exportada subiu 1,82%. Em relação às
importações, os preços médios
aumentaram 5,46%; e a quantidade comprada, 11,41% nos seis
primeiros meses do ano.
Oficialmente, o Mdic estima
superávit de US$ 50 bilhões neste ano. Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras e divulgada pelo Banco Central, os analistas de mercado preveem superávit de US$ 58,28 bilhões
para este ano.(Agencia Brasil)

Venda de veículos novos sobe
14,47% no primeiro semestre
As vendas de veículos novos aumentaram 14,47% no
primeiro semestre do ano
comparado com o mesmo período de 2017, segundo dados
da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
O setor comercializou
1.166.663 unidades de veículos novos de janeiro a junho,
mesmo com os efeitos da gre-

ve dos caminhoneiros em
maio, quando houve problemas no fornecimento de peças
e na entrega dos veículos
prontos para concessionárias.
Em junho, houve o emplacamento de 201.900 mil veículos, praticamente o mesmo
número de vendas de maio.
Apesar da estabilidade, o número de junho representa
um aumento de 3,6% em re-

lação ao mesmo mês do ano
passado. Em abril, antes da
greve dos caminhoneiros, as
vendas registravam 217.300
mil unidades.
Segmentos
O setor de automóveis e
veículos comerciais leves acumula uma alta de 13,71% em
comparação ao mesmo período do ano passado. O setor de

caminhões também registra
uma venda de 32,3 mil unidades, um aumento de 50,7% no
primeiro semestre.
Os ônibus apresentaram
um a u m e n t o d e 9 , 9 % n a s
vendas no primeiro semestre
do ano em comparação com
o mesmo período de 2017.
O setor teve 7,1 mil unidades comercializadas. (Agencia Brasil)

Petrobras anuncia suspensão de
processos de parceria em refino
A Petrobras informou na terça-f eira (3) a suspensão dos
processos competitivos para a
formação de parcerias em refino. Em fato relevante divulgado ao mercado, a empresa
ressalta que a medida foi tomada “em decorrência de decisão
cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do
Supremo Tribunal Federal
STF), que questiona dispositivos da Lei das Estatais”.
Segundo nota da Petrobras,
os processos competitivos para
formação de parcerias em refino, divulgados em abril deste
ano, compreendem a alienação
de 60% das refinarias Landulpho
Alves (RLAM), na Bahia, e Abreu
e Lima (RNEST), em Pernambuco, bem como das refinarias Alberto Pasqualini (REFAP), no

Rio Grande do Sul, e Presidente
Getúlio Vargas (REPAR), no Paraná, por meio da criação de subsidiárias e posterior alienação de
suas ações. A oferta engloba ainda ativos de transporte e logística integrados a estas unidades.
“Tais processos fazem parte
do reposicionamento estratégico da Petrobras no segmento de
refino, transporte e logística, em
linha com o seu Plano Estratégico e Plano de Negócios e Gestão 2018-2022, que prevê o estabelecimento de parcerias e
desinvestimentos como uma das
principais iniciativas para mitigação de riscos, agregação de
valor, compartilhamento de conhecimentos, fortalecimento da
governança corporativa e melhora da financiabilidade da empresa”, esclarece a nota.

A estatal sustenta que essas
oportunidades “estão de acordo
com o modelo proposto pela
companhia, amplamente debatido no Seminário Reposicionamento da Petrobras em Refino,
realizado em 19 de abril, na Fundação Getulio Vargas, no Rio de
Janeiro, com representantes do
Ministério de Minas e Energia
(MME), Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), da
Indústria e da Academia”.
Araucária e TAG
Também em virtude da decisão cautelar proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, a
Petrobras suspendeu decisões
de desinvestimentos na Araucá-

ria Nitrogenados e da Transportadora Associada de Gás (TAG),
alienação de 90% de ações desta subsidiária.
De acordo com a Petrobras,
esse último processo já estava
suspenso em razão de decisão da
4ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, conforme
divulgado em junho desse ano.
A Petrobras informou que
está “avaliando medidas cabíveis
em prol dos seus interesses e
de seus investidores”, reforçando a importância do Programa de Parcerias e Desinvestimentos “para a redução do
seu nível de endividamento e
geração de valor através da
gestão de portfólio, em linha
com seu Plano Estratégico e
Plano de Negócios e Gestão
2018-2022”. (Agencia Brasil)
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Pelo menos 63 pessoas
desaparecem em
novo naufrágio no
Mediterrâneo
Pelo menos 63 pessoas desapareceram após o naufrágio de
um bote no Mar Mediterrâneo, procedente da Líbia, com mais
de 100 migrantes a bordo, informaram fontes oficiais, nesta terça-feira, à Agência EFE. Segundo o porta-voz da guarda costeira
líbia, Ayub Qassem, os migrantes viajavam em uma embarcação
que saiu na madrugada de ontem da cidade de Qarabuli, um dos
principais núcleos do tráfico de pessoas na Líbia, e que afundou
por causas desconhecidas a 35 milhas náuticas da costa.
A embarcação era uma das três que, de acordo com Qasem,
foram interceptadas durante a madrugada na mesma região, muito longe da área de jurisdição das patrulhas líbias, nas quais viajavam 276 pessoas.
A segunda e a terceira foram encontradas a 44 e 50 milhas,
respectivamente, das praias da cidade da Al Hamis, ao oeste da
capital.
“Entre os (276) resgatados havia 29 mulheres e 54 crianças
procedentes de 14 países da África Subsaariana, além de uma
pessoa originária do Egito e 29 do Sudão. O primeiro dos botes
começou a afundar quando chegou a patrulha”, afirmou.
“Todos foram levados a uma base naval perto de Trípoli e de
lá foram transferidos a centros de amparo”, detalhou Ayub, que
informou que está sendo investigado se há pessoas desaparecidas do primeiro bote.
As praias que se estendem entre Trípoli e a fronteira com a
Tunísia se transformaram nos últimos dois anos no principal reduto das máfias do tráfico de pessoas, apesar da presença de patrulhas europeias.
Nesta semana aproximadamente 1.200 migrantes foram interceptados na costa oeste da Líbia. (Agencia Brasil)

Portugal vai legalizar
30 mil imigrantes que
trabalham no país
O Governo de Portugal está disposto a regularizar a situação de cerca de 30 mil imigrantes, que não têm como comprovar que entraram legalmente, mas que já trabalham há pelo menos um ano no país. O objetivo é conceder uma autorização de
residência àqueles que entraram sem visto e que, por isso, não
conseguem cumprir os requisitos para a legalização. Entre os
imigrantes há um grande número de brasileiros, chineses, nepaleses e indonésios.
Com a exigência da documentação de entrada legal no país,
milhares de imigrantes que estão integrados, trabalhando e recolhendo impostos não conseguem efetivar suas legalizações.
Com a aprovação do decreto para regularizar os imigrantes,
Portugal faz um movimento contrário ao que se observa na Europa atualmente. Enquanto a maioria dos países encara as migrações com um grande problema, como ficou evidente na última reunião do Conselho Europeu na semana passada, Portugal
pode ter nos imigrantes a solução para o forte problema demográfico que enfrenta.
Portugal é um país pequeno, com apenas 10,3 milhões de
habitantes, e com uma população que vem diminuindo a cada
ano. É consenso entre os políticos portugueses de que são necessárias providências para combater o decréscimo da população. O problema é que não há consenso sobre quais devem ser
as políticas adotadas.
De um lado, encabeçados pelo primeiro-ministro António
Costa (Partido Socialista), estão os que acham que o país deve
atrair imigrantes. De outro lado, estão políticos como os do
PSD (Partido Social-Democrata, que acreditam que o incentivo deve estar focado nas políticas de estímulo à natalidade para
os próprios portugueses.
Enquanto deputados de partidos como o Bloco de Esquerda
(BE) e o Partido Socialista (PS) afirmam que é necessária a
entrada de 75 mil imigrantes por ano para que Portugal consiga
enfrentar o declínio demográfico; Rui Rio, o presidente social-democrata, defende uma “política para a infância”, que inclui uma ajuda de 10 mil euros por filho (a ser paga em parcelas, até os 18 anos de idade) e creches gratuitas a partir dos seis
meses.
Projeção
Independentemente da opção que Portugal faça, os cenários
atuais não são positivos. De acordo com o Instituto Nacional
de Estatística de Portugal (INE), entre 2015 e 2080, a população do país diminuirá dos atuais 10,3 milhões para 7,5 milhões
de pessoas, ficando abaixo do limiar de 10 milhões em 2031.
O número de jovens cairá de 1,5 para 0,9 milhões. Mesmo
com aumento na taxa de fecundidade, ainda assim, haverá diminuição do número de nascimentos, motivada pela redução de
mulheres em idade fértil, como reflexo de baixos níveis de fecundidade registrados em anos anteriores.
O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões. O índice de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 147
para 317 idosos por cada 100 jovens, em 2080.
A população em idade ativa diminuirá de 6,7 para 3,8 milhões de pessoas. Este índice passará de 315 para 137 pessoas
em idade ativa por cada 100 idosos, entre 2015 e 2080. (Agencia Brasil)
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Aloysio Nunes vai aos EUA visitar
crianças brasileiras em abrigos
O empresário Eike Batista
foi condenado a 30 anos de prisão em regime fechado pela 7ª
Vara Federal do Rio de Janeiro, pelos crimes de corrupção
e lavagem de dinheiro. Ele é
acusado de fazer pagamentos
indevidos no valor de 16,5
milhões de dólares ao ex-governador fluminense Sérgio
Cabral, em 2011, e de tentar
ocultar a propina por meio de
uma operação de lavagem de
dinheiro.
Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, a fim de ocultar o
pagamento a Cabral, o doleiro
Renato Chebar criou uma
offshore chamada Arcadia Associados, que assinou um contrato fictício com a empresa
Centennial Asset Mining Fund,
de Eike Batista, para a possível
aquisição de uma mina de ouro.
Pela falsa intermediação, a
Arcadia receberia 1,12% do
valor da transação. Os recursos
foram transferidos de uma conta de Eike Batista no Panamá

para uma conta da Arcadia, de
Chebar, aberta no Uruguai.
No mesmo processo, também foi condenado o ex-governador Sérgio Cabral, a 22
anos e oito meses em regime
fechado, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de
dinheiro e evasão de divisas.
Essa foi a sexta condenação
de Cabral em processos que
apuram esquemas de corrupção no estado do Rio de Janeiro. O ex-governador já
soma penas que ultrapassam
120 anos de prisão.
Outros condenados foram
a ex-primeira dama Adriana Ancelmo (4 anos e seis meses);
o ex-secretário Wilson Carlos
(9 anos e 10 meses); o ex-braço direito de Cabral, Carlos
Miranda (8 anos e 6 meses); e
o braço-direito de Eike, Flavio
Godinho (22 anos).
O advogado de Eike Batista, Fernando Martins, informou, por meio de nota, que recorrerá da decisão. (Agencia
Brasil)

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, viaja nesta quarta-feira (4)
para os Estados Unidos na tentativa de buscar uma solução para
o impasse que envolve filhos de
brasileiros separados dos pais
identificados como imigrantes
ilegais. Em comunicado, o Itamaraty faz duras críticas à política migratória norte-americana
e diz esperar a revogação das
medidas adotadas recentemente.
O chanceler visitará as crianças e adolescentes que estão
em abrigo da rede Heartland
Alliance, em Chicago. O abrigo
é um dos 16 locais de acolhimento, nos Estados Unidos, em
que estão brasileiros. Nos dias
6 e 7, Aloysio Nunes se reúne

retirou da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal o julgamento do habeas corpus que
poderia impedir minha prisão
e o remeteu para o plenário.
Tal manobra evitou que a Segunda Turma, cujo posicionamento majoritário contra a
prisão antes do trânsito em
julgado já era de todos conhecido, concedesse o habeas
corpus. Isso ficou demonstrado no julgamento do plenário,
em que quatro dos cinco ministros da Segunda Turma votaram
pela concessão da ordem”, diz
Lula na carta.
Na sexta-feira (22), Fachin
enviou pedido de liberdade ou
prisão domiciliar do ex-presidente para julgamento pelo plenário, e não na turma, como
queria a defesa. Ao justificar o
envio, o ministro disse que a
questão deve ser tratada pela
Corte por passar pela análise
do trecho da Lei da Ficha Limpa que prevê a suspensão da
inelegibilidade “sempre que
existir plausibilidade da pretensão recursal”.
Em outro trecho da carta lida
por Gleisi, o ex-presidente Lula
disse que não cometeu nenhum
crime e reafirma sua pré-candidatura às eleições presidenciais
de outubro. (Agencia Brasil)

Aeroportos devem
receber 8,28 milhões de
passageiros em julho
Aeroportos administrados
pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) devem receber 8,28 milhões de passageiros, entre embarques e desembarques, durante a temporada de férias de julho – período de 26 de junho a
31 de julho.
De acordo com a entidade, o
número é 1,9% superior ao movimento registrado no mesmo
período do ano passado, quando
passaram pelos terminais da empresa 8,13 milhões de viajantes.
Segundo a Infraero, a quantidade de aeronaves nos aeroportos da rede deve crescer
4,73% no período, com
126.758 neste ano contra
121.035 em julho de 2017.
A estimativa leva em conta a
oferta de assentos das empresas
aéreas e orientou um plano de
ação que visa a garantir fluidez,

conforto e segurança.
As medidas começaram em
junho, quando as atividades de
manutenção preventiva priorizaram equipamentos como esteiras de embarque e desembarque
de bagagens, sinalização de pista, pontes de embarque, escadas
rolantes, raios-x e detectores
de metal.
“O monitoramento dos aeroportos também será reforçado com supervisores em todas
as etapas de embarque e desembarque. Eles terão capacidade
de atuar na correção de quaisquer situações que possam prejudicar as operações”, informou a Infraero.
De acordo com a empresa,
equipes de limpeza e manutenção também vão atuar com frequência maior, com destaque
para os horários de maior movimento. (Agencia Brasil)

ricano para as comunidades brasileiras, em particular a situação
dos menores que se encontram
separados de seus pais ou responsáveis, em 16 abrigos nos
Estados Unidos, uma prática em
clara violação dos instrumentos
internacionais de proteção às
crianças e cuja anunciada revogação espera-se seja logo implementada.”
Participarão das reuniões os
representantes do Brasil em
Atlanta, Boston, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles,
México, Miami, Montreal, Nova
York, São Francisco, Washington, Toronto, Ottawa e Vancouver , além da Cidade do México.
De acordo com o Itamaraty,
há mais de 1,6 milhão brasilei-

ros que moram nos Estados Unidos, Canadá e México. O último
balanço do governo do Brasil aponta para a existência de 58 crianças
e adolescentes em 16 abrigos espalhados pelos Estados Unidos,
principalmente em Chicago.
Na visita aos Estados Unidos, o chanceler deverá mencionar a política de assistência aos
brasileiros no exterior que inclui
iniciativas para ampliação do
atendimento consular, reforço
dos conselhos de cidadãos (brasileiros), enfrentamento à violência de gênero, apoio ao
micro e pequeno empreendedorismo, educação de crianças
e facilitação do exercício do
direito ao voto no exterior.
(Agencia Brasil)

Após decisão de Toffoli, Moro
cancela uso de tornozeleira para Dirceu

Em carta lida por Gleisi,
Lula critica Fachin
A presidente do PT, senadora Gleisi Hofmann (PR), leu na
terça-feira (3) uma carta na qual
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva confirma sua pré-candidatura à Presidência da República e acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin de fazer manobras na
tramitação processual dos habeas corpus protocolados por
seus advogados.
Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal em
Curitiba há mais de 80 dias em
função da cond enação a 12
anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do
triplex em Guarujá (SP), um
dos processos da Operação
Lava Jato. Por determinação
do juiz Sérgio Moro, Lula foi
preso para começar a cumprir
a pena após ter os recursos rejeitados pela segunda instância
da Justiça Federal.
Na carta lida pela senadora,
durante reunião da Executiva
Nacional do PT, Lula diz que foi
condenado sem provas e afirma
que o “comportamento público
de alguns ministros da Suprema
Corte é a mera reprodução do
que se passou na primeira e
na segunda instâncias”.
“Primeiro, o ministro Fachin

em Chicago com 14 cônsules
nos Estados Unidos, Canadá e
México.
Não há encontros agendados
com autoridades norte-americanas. Nas conversas com os cônsules brasileiros, o chanceler
quer discutir o apoio que tem
sido prestado às crianças e aos
adolescentes, assim como a assistência jurídica a pais e responsáveis “com vistas à recuperação da guarda e à reunificação
familiar”.
No comunicado, o Itamaraty
detalha como será a visita do
chanceler aos Estados Unidos.
“A reunião de coordenação
analisará com especial atenção
os reflexos da atual política migratória do governo norte-ame-
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Eike Batista é condenado a
30 anos por corrupção e
lavagem de dinheiro

Sérgio Moro
O juiz federal Sérgio Moro
cancelou hoje (3) sua decisão que
determinou ao ex-ministro José
Dirceu o uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi motivada
por um despacho do ministro

Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).Na segundafeira, Toffoli esclareceu que Dirceu está em liberdade após a decisão da Corte que o beneficiou
com um habeas corpus.

Ao decidir a questão, Moro
disse que determinou o uso da
tornozeleira por entender que,
ao ser beneficiado pelo habeas
corpus, Dirceu voltou à situação
processual em que estava antes
da decisão do STF, quando cumpria medidas cautelares, como o
monitoramento eletrônico.
Ao ser intimado sobre a decisão de Dias Toffoli, Moro diz
que lamenta que o caso tenha
sido entendido como descumprimento da decisão do STF.
“Entretanto, este juízo estava
aparentemente equivocado pois
recebida agora decisão de revogação das cautelares exarada
pelo relator da Reclamação
30.245 e esclarecendo que a suspensão da execução provisória
não significou o retorno à situação anterior, mas, sim, a concessão de “liberdade plena” ao condenado na pendência do recurso

especial”, disse.
Na sessão de terça-feira
(26), a Segunda Turma da Corte
decidiu suspender a execução da
condenação José Dirceu a 30
anos de prisão na Operação Lava
Jato. Com a decisão, Dirceu solto e está em seu apartamento,
em Brasília.
A decisão foi tomada a partir de um habeas corpus protocolado pela defesa de Dirceu.
Votaram pela soltura o relator,
Dias Toffoli, e os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
O ex-ministro havia sido preso no mês passado após ter a
condenação confirmada pela segunda instância da Justiça Federal, com base no entendimento
do STF, que autorizou a execução provisória da pena, após o
fim dos recursos na segunda instância. (Agencia Brasil)

Investigação policial resultou na
prisão de 170 pessoas em MG
Nos últimos três meses, policiais militares e civis de Minas Gerais prenderam pelo menos 170 pessoas suspeitas de
participação em crimes violentos e recorrentes. A maior parte
dos presos é de condenados foragidos do sistema prisional ou
que deveriam estar presos
temporariamente. Por este motivo, as autoridades batizaram a
operação de O Regresso.
Entre os mandados judiciais
já cumpridos com a ajuda do
Ministério Público de Minas
Gerais (MP-MG), há autorizações para prisões temporárias,
preventivas e de recaptura. Des-

de o início das investigações, em
abril deste ano, os mandados judiciais vêm sendo cumpridos
em todas as regiões do estado,
atingindo integrantes de diferentes facções criminosas.
“Trata-se de alvos contumazes na prática de crimes
violentos, como homicídio,
latrocínio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo com
explosão de caixa eletrônico”,
assegurou o superintendente de
Investigação e Polícia Judiciária
da Polícia Civil, delegado Carlos Capistrano, garantindo que os
serviços de inteligência das polícias identificaram os alvos da

operação como reincidentes de
alta periculosidade.
O promotor de Justiça Henrique Nogueira Macedo, coordenador do Centro de Apoio
Operacional Criminal do Ministério Público, também afirmou
que a operação, intensificada nas
últimas semanas, tem como prioridade a detenção de presos que
continuam delinquindo.
“Não há sentido em
deslocarmos um grande efetivo,
empenhando esforços e dinheiro público, para tentar prender
alguém desaparecido há anos
e de quem não temos notícia,
nem indício de que tenha retor-

nado à atividade criminosa”,
acrescentou o promotor, revelando que outros suspeitos continuam sendo monitorados e que
a operação não se encerra com
as 170 prisões.
“São 170 pessoas que
regressam às unidades prisionais de Minas Gerais. Alertamos
o secretário de segurança pública para que o sistema prisional
efetivasse as medidas necessárias para absorver essa população sem maiores transtornos ao
sistema prisional”, contou o promotor durante entrevista coletiva, em Belo Horizonte. (Agencia Brasil)

Comissão aprova projeto que cria
regra para proteção de dados pessoais
A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) do Senado
aprovou nesta terça-feira (3) o
projeto que prevê a criação da
Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais. A matéria segue em
regime de urgência para análise
do plenário.
A proposta define dados pessoais, como informações que
identifiquem os titulares destes
de alguma forma, e disciplina
como devem ser tratados, para
garantir a proteção da privacidade dos usuários e a segurança
jurídica das empresas que vão
usar as informações.

O relator da proposta, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES),
reafirmou que o projeto não traz
nenhum tipo de censura. Segundo ele, trata-se apenas de conjunto de normas, limites e consequências para empresas ou pessoas
que insistem em continuar achando que a internet é um mundo
sem regras, onde vale tudo.
O PLC 53 estabelece a necessidade de consentimento
para a coleta de dados e os casos em que este não é necessário; lista os direitos do titular
(como acesso e reparação das
informações armazenadas); indi-

ca possibilidades de reutilização
dos dados coletados para finalidades diferentes (hipótese chamada de legítimo interesse do
responsável pelo tratamento);
coloca regras específicas para o
Poder Público, pontua obrigações quando há transferência
para outros países, e prevê a criação de uma autoridade regulatória, bem como aponta as formas de fiscalização e sanção.
As novas regras passarão a
vigorar depois de um ano e meio
da publicação da lei, para que órgãos, empresas e entidades se
adaptem. O projeto prevê a cria-

ção da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD), uma
autarquia especial vinculada ao
Ministério da Justiça com a missão de zelar pela proteção dos
dados, fiscalizar e aplicar sanções, entre outras atribuições.
Quem infringir a nova lei fica
sujeito a advertência, multa simples, multa diária, suspensão parcial ou total de funcionamento,
além de outras sanções. O responsável que, em razão do exercício
de atividade de tratamento de dados, causar dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é obrigado a reparar. (Agencia Brasil)

PM do Rio terá reforço de mais
mil soldados, diz Braga Netto
O interventor federal na segurança pública do estado do
Rio de Janeiro, general Walter
Braga Netto, disse na terça-feira (3) que a Polícia Militar (PM)
receberá mais mil soldados.
Eles foram aprovados em um
concurso público em 2014 e a

chegada do reforço depende apenas de trâmites burocráticos. O
anúncio foi feito durante a entrega de 265 viaturas para a PM
do Rio.
Este segundo lote faz parte
de uma compra, feita pelo governo estadual em janeiro deste

ano, de 580 viaturas, que custaram R$ 37,6 milhões aos cofres
estaduais. Dessas, 530 são
radiopatrulhas e 50, veículos
descaracterizados.
O governo não divulgou a
data, mas informou que o terceiro lote de automóveis “será

entregue nos próximos meses”.
Ao todo, o estado investiu R$
61,6 milhões para a compra de
750 veículos. Também foram liberados outros R$ 93 milhões
para a recuperação e manutenção da frota da corporação.
(Agencia Brasil)
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BNDES discute devolução antecipada
de empréstimos do Tesouro
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, afirmou na terçafeira (3) que discute com o Tesouro Nacional como antecipar
o pagamento de empréstimos da
União à instituição financeira.
Segundo ele, após o pagamento
de R$ 130 bilhões previstos
para este ano, vão restar R$ 250
bilhões que seriam totalmente
devolvidos ao Tesouro ao final
dos contratos, por volta de 2060.
“Estamos ajustando com o
Tesouro. Ainda não há uma conclusão, mas estamos discutindo
como antecipar esse pagamento
e principalmente ter um fluxo
mais equilibrado ao longo do
período. Pelo contrato, o fluxo
de pagamento é todo muito pró-

ximo do final. Então vamos
ter um fluxo mais permanente
de pagamentos ao longo do período. Isso está em discussão”,
afirmou, após participar de reunião com o presidente Michel
Temer.
No último dia 29, o BNDES
devolveu ao Tesouro Nacional
R$ 30 bilhões, referentes à liquidação antecipada de empréstimo. Esse foi o segundo pagamento deste ano. Em março, o
banco fez outro pagamento de
R$ 30 bilhões. A previsão para
este ano é de devolução total de
R$ 130 bilhões. Com esse último pagamento, o BNDES já devolveu R$ 240 bilhões à União,
desde dezembro de 2015.
Apesar de estar prevista a
devolução de mais R$ 70 bi-

lhões, em agosto, o presidente
não descartou a possibilidade de
adiar para o início de 2019. “A
novidade é que em virtude da
desvalorização cambial, o Tesouro talvez não precise desses
recursos neste ano para fim de
cumprimento da regra de ouro.
Entretanto, há também uma
questão relacionada à dívida pública. Essa devolução do BNDES reduz o tamanho da dívida
pública, não reduz a trajetória.
Então estamos aguardando para
ver o posicionamento do Tesouro para ver se a preferência pela
devolução é ainda este ano ou se
poderia ser mais ao final do ano
ou no início de 2019”, disse Oliveira.
Instituída pelo Artigo 167 da
Constituição, a regra de ouro

proíbe o governo de se endividar para cobrir gastos correntes
(do dia a dia). A União só pode
emitir títulos da dívida pública
para financiar despesas de capital (como investimentos e amortização da dívida) ou rolar (renovar) a própria dívida pública.
Com a alta do dólar, o lucro
do Banco Central (BC) aumenta
e isso ajudará a equipe econômica porque o resultado positivo é transferido ao Tesouro Nacional e usado para abater a dívida pública, diminuindo as necessidades de financiamento do
governo. A desvalorização do
real eleva os ganhos do BC porque aumenta o valor em reais das
reservas internacionais, atualmente em torno de US$ 380 bilhões. (Agencia Brasil)

Agropecuária e indústria criticam
proposta de tabelamento de fretes
Em audiência pública realizada nesta terça-feira (3) pela
comissão mista de deputados e
senadores que analisam a medida provisória (MP) que cria uma
política de preços mínimos para
o transporte rodoviário de cargas, entidades do setor produtivo pediram que seja estabelecido apenas um valor de referência, mas que o preço final seja
definido pelo mercado.
O parecer pela aprovação da
MP 832/2018 pode ser votado
hoje à tarde pela comissão no
Congresso Nacional. A medida
foi encaminhado pelo governo
como parte das negociações
para acabar com a paralisação
dos caminhoneiros em maio.
Mas, a definição de uma tabela
mínima foi rejeitada por vários
setores, e a Agência Nacional de
Transporte Terrestre (ANTT)
ainda negocia uma tabela que
atenda a diferentes demandas.
Frete diferenciado
Entre os setores com demandas mais diversas está o da agropecuária, que transporta desde
rações, ovos, alimentos refrigerados e grãos até animais.
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal
(ABPA), o frete da agropecuária
é muito específico e trabalha geralmente com pequenos transportadores locais ou regionais
que firmam contrato com os produtores, perfil que não se enquadra nos profissionais autônomos
da medida provisória.
“A gente pede que o preço
seja apenas de referência e que
o setor participe, junto à ANTT,
na eventual definição de uma tabela face a essas especificidades”, disse o diretor de relações
institucionais da ABPA, Ariel
Antônio Mendes.
O setor da indústria apontou
algumas implicações do tabelamento para a economia do país.
Segundo a Confeder ação Nacional da Indústria (CNI), o uso
do sistema de tabela “é uma forma equivocada” de solucionar o
problema de transporte rodoviário de cargas no país e fere o

principio de livre iniciativa do
mercado.
“Estes princípios da lei de
mercado, ao serem alterados,
desorganizam o sistema de produção com consequências bastante danosas”, alertou o gerente executivo de Políticas Econômicas da CNI, Flávio Castelo Branco.
O economista ressaltou
que, se o preço do frete subir, a
demanda por produtos pode diminuir, o que afetaria a produtividade econômica e até o volume de cargas a ser transportada no país. Ele disse ainda que
o tabelamento pode trazer insegurança jurídica e desequilíbrio
na estrutura do mercado, com
possíveis perdas nos investimentos, empregos e na eficiência da economia.
“Quando você fixa um preço
arbitrariamente você fere contratos. Ao colocar um preço mínimo, você está imputando um
custo maior para os usuários daquele sistema. Isso significa que,
para a sociedade, você vai levar
esse custo para os preços finais
dos produtos. A sociedade, no
fundo, é que vai pagar o aumento do custo”, completou.
A entidade reiterou que a
grande dimensão geográfica do
país impede a definição de uma
tabela razoável de preços mínimos e que diante dos riscos, seria mais viável adotar uma tabele de referência que não seja
“mandatória e que preserve a
possibilidade de acordo entre as
partes privadas”, “com o valor
que bem entenderem”.
Para a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil
(Acebr), o problema do transporte rodoviário de cargas não será
resolvido com uma medida que
beneficia somente caminhoneiros autônomos, pois todos os
atores envolvidos na cadeia produtiva estão passando por dificuldades.
A tabela de fretes vai resolver ou ampliar o problema? O
que pode acontecer é que vai
gerar mais assimetria ainda,
questionou o diretor-presidente

BNDES concede crédito a
criadores de aves e suínos
afetados por greve
Os setores de aves e suínos
que tiveram prejuízos com a greve dos caminhoneiros já têm à
disposição uma linha de capital
de giro no valor de R$ 1,5 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES). A informação
é do presidente do BNDES, Dyogo Oliveira.
Quem pegar o dinheiro terá
60 meses para pagar com prazo de carência de 24 meses.
Os juros devem ficar em torno de 10% a 11% ao ano. “É
uma taxa atrativa para uma linha de capital de giro com um
prazo tão longo”, disse Dyogo Oliveira.
A linha de crédito foi um dos
temas tratados na terça-feira (3)
em reunião de Oliveira com o
presidente Michel Temer, no
Palácio do Planalto. Na reunião,
Oliveira também falou sobre o
programa de transformação estratégica do BNDES, que tem o
objetivo de torná-lo um banco

com mais recursos para pequenas e médias empresas e para
infraestrutura.
“O objetivo é fazer a transição do BNDES de um banco
monopolista, de taxas de juros
muito baixas, subsidiadas, para
um banco que vai ter mais disponibilização de recursos para
pequenas e médias empresas e
mais foco na área de infraestrutura”, disse o presidente da instituição.
Segundo Dyogo Oliveira, o
programa prevê a implementação de 12 projetos estratégicos
até o final deste ano. Entre esses projetos, ele citou a reorganização interna do banco e a captação de recursos para a continuidade das atividades.
Em entrevista a jornalistas, o
presidente do BNDES ainda afirmou que discute com o Tesouro
Nacional como antecipar o pagamento de empréstimos da
União à instituição financeira.
(Agencia Brasil)

da Acebr
Para Frasson, o tabelamento
não enfrenta os problemas estruturais do país, nem as questões
de legislação que regulam o setor. Ele defendeu o estabelecimento de um fórum interministerial com todos os envolvidos
para discutir, inclusive, a carga
tributária do transportador autônomo e uma forma alternativa de
definir um custo mínimo para o
frete sem afetar a autonomia do
mercado.
ANTT
O representante da ANTT,
Marcelo Vinaud Prado, reconheceu que a definição de uma
tabela única para o Brasil não
é uma tarefa “simplista”. Prado disse que a agência vem discutindo o tema com vários setores e está contratando uma
consultoria para tentar solucionar o desafio.
“A ANTT identificou pelo
menos 54 setores de cadeia produtiva que deveriam ter um tratamento específico em nível de
custo – não estou falando nem
de preço final. E isso tudo tem
que ser levado em consideração
para que a gente possa ter na verdade uma viabilidade da propos-

ta técnica”, acrescentou.
Segundo Prado, só o estabelecimento de um piso mínimo
de preço para os fretes não seria a solução adequada para a
questão do problema do “ciclo
vicioso” do transporte rodoviário de cargas, com as dificuldades inerentes ao setor, como problemas nas estradas, baixa remuneração dos motoristas autônomos, entre outros problemas.
De acordo com Prado, o país
tem hoje cerca de 640 mil transportadores, a maioria formada
por autônomos e outra parte por
empresas e cooperativas, com
790 mil veículos. “O que é preciso deixar claro é que, ao se
fazer a política pública do preço
mínimo do frete, é preciso definir também que público será
beneficiado com isso e garantir
que o benefício realmente alcance esse público”, ressaltou.
Ele alertou ainda para a necessidade de criação de barreiras para evitar a entrada de
transportadores atraídos apenas pelo controle dos custos e
destacou que o governo tem
trabalhado para cumprir o que
foi prometido durante as negociações com os caminhoneiros. (Agencia Brasil)

Dólar registra queda de
0,40%, valendo R$ 3,8954
A cotação do dólar registrou na terça-feira (03) uma
queda de 0,40%, fechando a R$
3,8954 na venda depois de saltar ontem quase 1%. Notícias
favoráveis no mercado chinês
influenciaram uma calmaria no
cenário econômico interno,
depois da moeda norte-americana ultrapassar ontem a barreira dos R$ 3,90, no primeiro
pregão do segundo semestre
do ano.
O Banco Central, pelo segundo dia da semana, não realizou nenhum leilão extraordinário no mercado cambial,

mesmo anunciando na última
sexta-feira que permaneceria
atuando com swaps cambiais
extraordinários (venda futura
da moeda norte-americana) e
leilões de linha (venda com
compromisso de recompra).
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)
voltou a fechar na terça-feira
(03) em alta no segundo pregão da semana, registrando
1,14%, com 73.667 pontos.
O destaque das ações ficou
por conta dos papéis da Embraer, que subiram 5,10%.
(Agencia Brasil)

Petrobras paga 2ª parcela de
acordo para fechar ação
coletiva nos EUA
A Petrobras informou na terça-feira (3) que fez na segundafeira o depósito da segunda parcela, no valor de US$ 983 milhões, referente ao acordo para
encerrar ação coletiva (Class
Action) movida nos Estados Unidos por investidores da empresa
por perdas provocadas pelo envolvimento da estatal em desvios revelados pela Operação Lava
Jato, da Polícia Federal.
O acordo com os acionistas
foi anunciado pela Petrobras em
março deste ano, no valor de
US$ 2,95 bilhões. A empresa
obteve da Corte Federal de Nova
Iorque, nos Estados Unidos, a
aprovação preliminar para encerrar a ação coletiva. O depósito da primeira parcela, também
de US$ 983 milhões, foi feito
em março e o último, de US$
984 milhões, será efetuado até
15 de janeiro de 2019, de acordo com a companhia.
Segundo a Petrobras, o acordo “não constitui admissão de
culpa ou de prática de atos irregulares da empresa, que é reconhecida pelas autoridades brasileiras como vítima dos fatos revelados pela Operação LavaJato”. O acordo se destina a resolver todas as demandas “pendentes e eventuais de adquiren-

tes de valores mobiliários da
Petrobras nos Estados Unidos e
de adquirentes de valores mobiliários da Petrobras listados naquele país ou que tenham sido
liquidados através da Depository
Trust Company”.
Class Action
A Class Action começou a
tramitar contra a Petrobras há
dois anos, em fevereiro de 2016.
Em janeiro, o juiz Jed Rakoff, da
Corte Federal de Apelações do
Segundo Circuito, acatou recursos impetrados pela Petrobras,
que depois foram celebrados os
termos para o entendimento que
deu origem a essa decisão preliminar. Com a homologação
definitiva do acordo, a ação coletiva será anulada.
No acordo, a estatal negou
qualquer responsabilidade, o que,
na avaliação da empresa, “reflete
a sua condição de vítima dos atos
revelados pela Operação Lava
Jato, conforme reconhecido por
autoridades brasileiras, inclusive
o Supremo Tribunal Federal”.
Na condição de vítima do
esquema, a Petrobras já recuperou R$ 1,475 bilhão no Brasil e
continuará buscando todas as
medidas legais contra empresas
e indivíduos. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1113505-84.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
Andréa Galhardo Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) VAGNER BERTI, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG
192078756, CPF 089.346.048-67, e ROGÉRIO DE ALENCAR
BERTI, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 19959722-0,
CPF 094.081.378-50, que lhes foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Lino Elias de
Pina e outro, para cobrança de R$1.276.118,75
(outubro/2016), referente ao Instrumento Particular de
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel à prazo,
Cessão de Direitos e Outras Avenças, de 21 de setembro de
2011. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se
edital de CITAÇÃO, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra,
paguem o débito atualizado, com os honorários de 10%
reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias,
podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o
parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês,
sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação
para praceamento de tantos bens quantos bastem para
garantia da execução, nomeando-se curador especial em
caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 25 de junho de 2018.
[03,04]

Jornal
ODIASP
Ligue:
3258-1822
3258-0273

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0002452-78.2018.8.26.0704. 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 JEFFERSON LUIZ MALUCELLI, CPF 401.405.049-15,
que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por SOCIEDADE EDUCACIONAL
BRICOR LTDA . Encontrando-se o réu 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, a fluir após
os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 47.003,89 (março/2018), 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 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. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de junho de 2018.
04 e 05.07

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
complementares 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
02/07/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1DD92 - CONTRATO: 840720900026-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4072
AV SANTA CATARINA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1073532-59.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Tônia Yuka Kôroku, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a José Luiz Amaro da Silva, CPF 694.636.208-00, RG 5.340.314-9; Juliana Ennes Amaro da
Silva, CPF 178.359.548-50, RG 22.315.309-6; Rafael Ennes Amaro da Silva, CPF 308.608.098-11, RG
34.896.722-6; e Luiz Felipe Ennes Amaro da Silva, CPF 282.260.358-80, RG 26.225.736-1, que por este
Juízo tramita uma ação de Procedimento Comum, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Condomínio Edifício Alitália. Citado o réu José Luiz Amaro da Silva, que não apresentou contestação, e
encontrando-se os demais corréus em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC,
foi determinada a INTIMAÇÃO , por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
paguem a quantia de R$ 53.963,75 (21.02.2018), a ser atualizada até a data do efetivo pagamento, sob
pena de ser expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Transcorrido o prazo acima, sem o pagamento voluntário, se iniciará o prazo de 15 dias para que os
executados, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2018.
04 e 05.07

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842,
AP 08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, designado pelo
Sistema Financeiro de Habitação, venderá na forma do Decreto lei nº 70 de 21/11/
66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 13/69, RC 24/68 e RD 8/70 e
CFG 10/77 do BNH , e Lei nº 8004 de 14/03/1990, no dia, hora e local abaixo
referido, os imóveis adiante descritos, com todas as suas benfeitorias, instalações,
pertences e acessórios, para pagamento de dívidas hipotecárias em favor da
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido,
a vista ou com financiamento. A venda à vista, com recursos próprios, será feita mediante
pagamento integral no ato do leilão, podendo, também, o arrematante pagar no ato,
como sinal, 20% do preço da arrematação e o saldo restante, no prazo impreterível de
08 dias, sob pena e perda do sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o
arremat ante deverá apresentar, no ato da compra, a carta de habilitação do FGTS. A
venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta de Credito, no Ato
da Compra, que poderá ser emitida por qualquer Agência da Caixa. O Arrematante
que utilizar carta de crédito como parte do pagamento fica ciente de que o imóvel será
objeto de avaliação para fins de garantia real e que deverá cumprir todas as exigências
determinadas pelo credor de forma a satisfazer as condições de financiamento,
podendo suportar com eventuais diferenças a serem pagas com recursos próprios
para viabilizar a arrematação. As despesas relativas à remuneração do agente fiduciário,
comissão do Leiloeiro, registro da Cart a de Arrematação, despesas do processo de
execução, impostos, taxas e débitos fiscais e condominiais correrão por conta do
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o
responsável pelas providências de desocupação do mesmo. Os lances mínimos
para a venda é o maior valor entre o valor da dívida total e o valor da avaliação do
imóvel, sujeitos, porém, à atualização até o dia da realização da praça. Em observação
ao artigo 497 do NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do
leiloeiro, ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Os devedores
ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização do presente leilão. O
leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas
sobre os imóveis. Ficam, desde já, intimados do presente Leilão, os devedores
hipotecários, caso não tenham sido localizados. INFORMAÇÕES: (11)97334-6595
– 11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 04/07/2018; HORÁRIO: DAS 10:00 AS 10:15h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS - COD 2887SAO PAULO/SP

ISRAEL DE SOUSA SANTOS, BRASILEIRO(A), ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
, CPF: 13993540867, CI: 23.403.732-5-SSP-SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se
casado(a) estiver.

Contrato: 1.1816.4123030-1 - SED: 30654/2017 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): MANUEL CARVALHO DUARTE, PORTUGUES, CASADO SOB O
REGIME DA COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NA VIGENCIA DA LEI 6.515/77,
MECANICO, CPF: 38804336749, RG: C.I.W-360.344-P-SE/DPMAF/SP e seu
cônjuge DENISE FUSCO DUARTE, BRASILEIRA, DO LAR, CPF: 04477071833, RG:
14591162-SP. Imóvel sito à: RUA PHILIPPE DE VITRY, Nº 68, AP 04 NO ANDAR
TERREO OU 1º PAVIMENTO DO BLOCO D, CONJUNTO DENOMINADO
CONDOMINIO DRACENA, 32º SUBDISTRITO CAPELA DO SOCORRO - SAO PAULO/
SP. Descrição: Com a área privativa de 55,00m2, a área comum de 61,63m2,
inclusive a área correspondente a 1 vaga indeterminada no estacionamento
descoberto, perfazendo a área total de 116,63m2, correspondendo-lhe uma fração
ideal de 0,0106 no terreno do condomínio. Lance Mínimo Previsto: R$ 706.462,09.

FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

São Paulo, 13/06/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP603.
Leiloeiro Oficial

ENDERECO DO IMÓVEL:RUA ABELARDO, ANTIGA RUA C, Nº 26, CONSTITUIDO
PELO LOTE 26, QUADRA 03, JARDIM MORAES PRADO, 32º SUBDSTRITO-CAPELA
DO SOCORRO, SAO PAULO/SP.
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Circuito Mundial

São Paulo, quarta-feira, 4 de julho de 2018

Brasil busca manter hegemonia em
Portugal, sede da próxima etapa
Duplas brasileiras já conquistaram 12 títulos em torneios disputados no país europeu e buscam manter retrospecto
pontos no ranking.
O Brasil conta com seis duplas já garantidas na fase de grupos pela posição no ranking de
entradas, três em cada gênero.
Outros dois times podem avançar pela disputa do classificatório. Entre as mulheres, Carol
Solberg/Maria Elisa (RJ), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ)
e Taiana Lima/Carolina Horta
(CE) partem já da fase de grupos, na quinta-feira (05.07).
Ágatha e Duda (PR/SE),
bronze na etapa passada, optaram por não disputar esta etapa.
Já Ana Patrícia/Rebecca (MG/
CE), que na terça-feira (03) superou Josi/Lili (SC/ES) por 2
sets a 0 (23/21, 21/17) na disputa do country quota (vaga do
país), busca a vaga no classificatório, nesta quarta-feira. Nele,
até 32 times se enfrentam em
partidas eliminatórias diretas e

varo Filho/Luciano (PB/ES), Ricardo/Guto (BA/RJ) e Thiago/
George (SC/PB) se enfrentam.
Evandro e Vitor Felipe chegam embalados, já que conquistaram a prata da etapa quatro estrelas de Varsóvia, na Polônia,
no último domingo.
“Essa medalha de prata foi
muito boa, significa que estamos no caminho certo na nossa
retomada de dupla. Ficamos em
quinto no primeiro torneio,
agora a prata na Polônia. Temos muitas coisas para melhorar, detalhes para evoluir, e
manter essa consciência é importante. Vamos buscar um
bom desempenho em Portugal,
onde o Vitor Felipe já foi feliz
na temporada passada”, disse
Evandro, referindo-se ao ouro
do parceiro, que na época atuava com George.
As 32 duplas (24 pelo

Foto/Divulgação

Os ares das praias de Espinho, em Portugal, costumam fazer bem às duplas do vôlei de
praia brasileiro. E nesta semana, de quarta-feira (04) a domingo (08), a cidade da Região Norte do país recebe mais uma vez
uma etapa do Circuito Mundial.
O torneio será da categoria quatro estrelas e o Brasil, maior
vencedor em terras lusitanas,
com 12 títulos, buscará manter
a hegemonia.
A etapa de Espinho é a sétima de nove etapas do nível quatro estrelas do Circuito Mundial. Desde 2017, as competições
são classificadas de uma a cinco estrelas de acordo com a
pontuação e a premiação que
oferecem aos atletas. O torneio
é composto por 32 times no
masculino e o mesmo número
no feminino, rendendo 20 mil
dólares aos campeões e 800

Vitor Felipe (esq) e Evandro
os oito times vencedores avançam para a fase de grupos do
torneio.
Entre os homens, já estão
classificados para a fase de grupos Alison/André Stein (ES),
Evandro/Vitor Felipe (RJ/PB) e

Pedro Solberg/Bruno Schmidt
(RJ/DF). Eles entram em quadra
pela primeira vez na sexta-feira
(06). A dupla brasileira masculina que disputará o classificatório na quinta-feira (05) sairá
da disputa do country quota. Ál-

ranking de entradas e oito provenientes do classificatório)
são divididas em oito grupos de
quatro equipes. Após os jogos
da primeira fase, os primeiros
colocados vão direto às oitavas
de final, enquanto segundos e
terceiros disputam a repescagem. As finais do naipe feminino ocorrem no sábado, e do
masculino, no domingo.
As duplas brasileiras somam
até agora 19 medalhas no Circuito Mundial de vôlei de praia
2018, sendo oito de ouro, sete
de prata e quatro de bronze. Espinho é a única cidade de Portugal que já sediou etapas do
Circuito Mundial adulto. Ela já
recebeu 14 eventos no naipe
masculino e nove torneios no
naipe feminino, com o Brasil
sendo o maior vencedor – 12
ouros - e maior medalhista,
com 36 pódios.

Geisa Arcanjo
O Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo 2018 terá dezenas de atrações internacionais no
próximo domingo (dia 8), a partir das 13:30, no Estádio do Centro Nacional do Desenvolvimento do Atletismo, da CBAt, na cidade de Bragança Paulista (SP).
As provas de arremesso e lançamentos terão atletas do Brasil e
exterior que estão entre os melhores do mundo.
O campeão olímpico no Rio
2016 Dilshod Nazarov, do Tadjiquistão, confirmou sua participação no lançamento do martelo.
Ele venceu nos Jogos do Rio
com 78,68 m. Seu recorde pessoal é de 80,71 m, obtido em
Halle, na Alemanha, em 2013.
Este ano, Nazarov obteve 78,18
m em Chorzów, na Polônia, e

ocupa a quinta colocação no
Ranking Mundial.
O britânico Nick Miller, outra atração na prova, no GP Brasil, é o terceiro colocado no
Ranking Mundial com 80,26 m,
marca alcançada no dia 8 de abril,
em Gold Coast, na Austrália. O Brasil terá dois representantes de respeito, Wagner Domingos (Orcampi
Unimed), finalista olímpico no Rio
2016, e Allan Wolski (Pinheiros).
Recordista sul-americano da prova
com 78,63 m, Wagner, conhecido
como Montanha, tem 74,56 m como
melhor resultado do ano. Já Allan
Wolski tem o recorde pessoal de
75,22 m, alcançado em 2017, em
São Bernardo do Campo (SP).
Além de constar do programa do GP Brasil, que faz parte
do IAAF World Challenge, um

dos principais circuitos do Atletismo internacional, a prova também integra o Hammer Throw
Challenge.
No arremesso do peso, o brasileiro Darlan Romani (Pinheiros) é o atleta mais bem ranqueado na competição: quarto colocado, com 21,95 m, marca conseguida na etapa da Liga Diamante de Eugene, nos Estados Unidos. O brasileiro, quarto colocado no Mundial Indoor de Birmingham, terminou em quinto lugar
na Olimpíada do Rio. O seu maior adversário deve ser o nigeriano Chukwuebuka Enekwechi, que
tem 21,18 m como recorde pessoal, estando em 11º lugar no
Ranking da IAAF. A marca foi
obtida em Charlottesville, nos
Estados Unidos, a 4 de maio.
No lançamento do disco, o
norte- americano Rodney Brown
e o jamaicano Traves Smikle estão entre os favoritos. Rodney
lançou este ano 65,33 m, em
Chicago (USA), no último dia 1º,
enquanto Traves tem 67,72 m,
alcançados em janeiro em Kingston (JAM).
No peso feminino, a jamaicana Danniel Thomas-Dodd é o
grande nome. Quinta colocada no
Ranking Mundial com 19,36 m,
marca conseguido em Gold Coast, na Austrália, no dia 13 de
abril. Entre as adversárias estão

a norte-americana Daniella Hill,
que tem 19,64 m como recorde
pessoal (2017) e 18,02 m como
melhor do ano. A força brasileira da prova é Geisa Arcanjo, finalista olímpica em Londres
2012 e Rio 2016. A brasileira
tem como recorde pessoal 19,02
m, alcançado no Estádio Olímpico de Londres, em 2012.
Já o lançamento do disco feminino, a paraibana Andressa de
Morais (Pinheiros) entra na prova, com o seu melhor resultado
da temporada: 63,77 m, alcançados na Liga de Diamante de Doha,
no Catar. Ela é a recordista sulamericana da prova, com 64,68
m, marca obtida em Assunção,
em 2017. Fernanda Borges (Orcampi Unimed) tem 64,01 m
como pessoal.
O Grande Prêmio Brasil, o
mais importante Meeting do
Atletismo latino-americano, tem
um apoio Programa Caixa, Patrocinadora Oficial do Atletismo
Brasileiro. O Programa Horário
da competição prevê a disputa de
18 provas, sendo que duas – 100
m para deficientes masculina e
feminina – são de exibição.
Mais informações, como
programa horário, no site do
e
v
e
n
t
o
:
http://www.cbat.org.br/competicoes/gp_brasil/2018/
default.asp

A Fórmula Academy Sudamericana anunciou na terça-feira (03) que realizará três dias
de testes com novos pilotos
nos dias 10, 11 e 12 de julho
no Autódromo Internacional
Ayrton Senna, em Londrina
(PR). A poucos dias da abertura da temporada, prevista para
acontecer dias 21 e 22 de julho no mesmo circuito paranaense, a organização do campeonato segue com seu objetivo
de dar oportunidade e conhecimento aos jovens talentos antes do início do campeonato.
“É uma oportunidade para
os pilotos conhecerem ainda
mais o carro da Fórmula Academy Sudamericana. Quase todos eles já têm experiência
com o chassi Signatech e tenho

Foto/Divulgação

Fórmula Academy Sudamericana
realiza testes em Londrina

F- Academy Sudam testará novos pilotos em Londrina
certeza que os treinos ajudarão
bastante os pilotos”, afirma o
diretor do campeonato, Gerardo ‘Tato’ Salaverría. “É um car ro que proporciona um ótimo
aprendizado ao piloto e, claro,

quanto mais quilometragem
eles tiverem, mais rápido será
a adaptação”, complementa.
Segundo Salaverría, diversos pilotos estão confirmados
para os treinos coletivos. “São

jovens que têm bastante experiência no kart, mas que estão
começando suas carreiras no
automobilismo. Acredito que
eles fizeram uma boa escolha,
já que o nosso objetivo é justamente ensinar os conceitos básicos de um carro de corrida”,
explica o diretor.
A Fórmula Academy Sudamericana, categoria que sucedeu a F4 Sul-americana, realizará seis etapas neste ano. Em
conjunto com a Linardi
Sports, empresa que cuidará
da imagem, promoção e comercialização do evento, o
campeonato tem como objetivo atrair jovens pilotos recém-saídos do kart. Os carros
têm chassis Signatech e motores Fiat de 150cv.
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Copa São Paulo
Masculino 2018 será
no começo de agosto
Torneio, com quatro equipes, será realizado em Pirassununga, abrindo a temporada do vôlei adulto da Divisão Especial

Foto/Divulgação

Foto/Wagner Carmo

Campeão olímpico do martelo é
Agenda da Copa
atração no GP Brasil Caixa de Atletismo Terça-feira 03/07/2018 11:00
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Copa São Paulo Masculino 2018
O vôlei paulista adulto da Divisão Especial, naipe masculino,
começará sua programação na
temporada 2018 em agosto. Nos
dias 4 e 6, no Clube Pirassununga, na cidade de Pirassununga,
acontecerá a Copa São Paulo
masculino 2018, tradicional torneio paulista e que serve de preparação para o Campeonato Paulista, o principal torneio regional do país, que tem início previsto para o fim de agosto.
Das dez equipes que disputarão o paulista masculino neste
ano, quatro participarão da Copa
São Paulo. São elas Vôlei Ribeirão, Vôlei Renata, São José dos
Campos e Sesi - São Paulo. Estão programadas duas rodadas, ou

as semifinais e a final, assim definidas: dia 4, 17h, Grupo A –
Sesi – São Paulo x São José dos
Campos, e dia 4, 19h30, Grupo
B - Vôlei Renata x Vôlei Ribeirão. Os vencedores farão a decisão no dia 6, a partir das 19h30.
No ano passado, o Sesi - São
Paulo conquistou mais um título da competição após vencer o
Corinthians Guarulhos, time liderado pelo líbero Serginho, por
três sets a zero, com parciais de
25/23, 25/14 e 25/15, no Sesi
Santo André.
A Copa São Paulo masculino
2018 é uma realização da Federação Paulista de Volleyball.
Mais informações no site oficial, www.fpv.com.br

