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Receita da indústria de máquinas e
equipamentos cai 4,1% em julho

Angra dos Reis suspende estado
de emergência na segurança
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Economia piora para 72%
 dos varejistas, diz CNC

E-mails de mais de
3,3 milhões de brasileiros

foram vazados de site

Esporte

São Paulo, quarta-feira, 29 de agosto de 2018www.jor nalodiasp.com.br
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DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   4,13
Venda:       4,14

Turismo
Compra:   3,97
Venda:      4,30

Compra:   4,84
Venda:       4,84

Compra: 149,15
Venda:     166,40

A Seletiva de Kart Petro-
bras desembarca em São
Luís, no Maranhão para a re-
alização da segunda etapa
classificatória de 2018. Nos
dias 31 de agosto e 1º de se-
tembro, no kartódromo João
Sallen serão definidos mais
três finalistas durante a Copa

Copa Petrobras Norte
Brasileiro vai definir mais

três finalistas
Petrobras Norte Brasileiro
de Kart. Os pilotos das re-
giões norte e nordeste po-
derão concorrer às dispu-
tadíssimas vagas para a
grande final do evento que
comemora 20 anos de
apoio e incentivo ao kartis-
mo nacional.          Página 8

Brasil busca oitavo título
na Montreux Volley Masters

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei está na reta final
de preparação para mais um
desafio na temporada 2018. O
time do treinador José Roberto
Guimarães disputará entre os
dias 4 e 9 de setembro a tradici-
onal Montreux Volley Masters,
na Suíça. Essa será a última com-
petição do Brasil antes da dis-
puta do Mundial do Japão que
acontecerá entre os dias 29 de
setembro e 20 de outubro. O
Brasil é o atual campeão do
Montreux Volley Masters. Em
2017, as brasileiras venceram
a Alemanha na decisão por 3
sets a 0.                       Página 8 Carol foi MVP da última edição
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

12º C

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

Previsão do Tempo
Thiago Braz, Darlan
Romani e Andressa
de Morais nas finais
da Liga Diamante

Thiago Braz

Depois de 12 etapas, a Liga Diamante, o
principal circuito de competições da IAAF,
chega às finais. Os 32 campeões do evento
serão conhecidos nesta quinta-feira (dia 30)
e na sexta-feira (31), quando serão disputa-
dos os Meetings de Zurique, na Suíça, e de
Bruxelas, na Bélgica. As duas competições
terão transmissão ao vivo pela BandSports, a
partir das 13 horas, conforme informação da
emissora.

Três brasileiros participarão das finais:
Thiago Braz da Silva (salto com vara), Darlan
Romani (arremesso do peso) e Andressa Oli-
veira de Morais (lançamento do disco).

Thiago Braz participa das duas competi-
ções. Ele salta nesta quarta-feira (29), a par-
tir das 18:30 (13:30 de Brasília) no evento
promocional realizado pelos organizadores
do Meeting, numa pista armada na principal
estação de trem de Zurique.               Página 8
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Francisco Chamorro está
confirmado na disputa do

Granfondo 21ª Volta
Ciclística do Grande ABC

Chamorro é outro destaque confirmado na 21a Volta do ABC

O argentino Francisco Cha-
morro está confirmado na disputa
do Granfondo - 21ª Volta Ciclísti-
ca do Grande ABC 2018 que acon-
tece no dia 9 de setembro com lar-
gada Paranapiacaba e chegada em
São Bernardo do Campo, na Av.
Aldino Pinotti, no Centro.

O ciclista natural de La Pla-
ta, que reside no Brasil há 12
anos, é um dos grandes nomes da

modalidade e já venceu a pro-
va duas vezes, em 2006 e
2008. Agora, o argentino de 36
anos está disposto a buscar o
tricampeonato.

Chamorro diz que se preparou
bem e seu objetivo é alcançar mais
uma vez a vitória. “Estou bem pre-
parado, focado e pronto pra vencer.
Tenho duas vitórias e sete pódios
na Volta do ABC.                  Página 8
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Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
recuou 2,5% de julho para agos-
to, na série dessazonalizada, fe-
chando o mês em 103,7 pon-
tos. Os dados foram divulgados
na terça-feira (28), no Rio de
Janeiro, pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

Ela atribui a queda “às frus-
trações decorrentes do fraco
desempenho da economia, que
fizeram com que 72% dos em-
presários do varejo observas-
sem deterioração significativa
do cenário econômico brasilei-

ro nos últimos meses”.
O levantamento mostra que

o subíndice que analisa a ava-
liação das condições da eco-
nomia encolheu 6,1% na pas-
sagem de julho para agosto e,
pela primeira vez em mais de
dois anos, retrocedeu no com-
parativo anual, ao cair 2,6%
em relação a agosto do ano
passado.

Já a expectativa em rela-
ção ao desempenho econômi-
co do país, ao fechar agosto
em 133,7 pontos, atingiu seu
menor patamar dos últimos
12 meses.                Página 3

Página 5

Argentina pede 
liberação de

US$ 3 bi ao FMI
O governo do presidente da

Argentina, Mauricio Macri,
solicitou a liberação ao Fundo
Monetário Internacional (FMI)
de US$ 3 bilhões adicionais. A
informação é do ministro da
Fazenda, Nicolás Dujovne.

Pelo acordo, que deve durar
quatro anos e vai até junho de
2020, serão liberados US$ 50
bilhões. Há dois meses, o FMI
repassou US$ 15 bilhões ao país.

O ministro da Fazenda  con-
firmou também que houve um
pedido do governo ao FMI para
mudar o aspecto referente à dí-
vida do Tesouro Nacional e do
Banco Central da Argentina.

Uma nova reunião sobre o
tema está marcada para o início de
setembro. (Agencia Brasil)
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E-mails

O site MyHeritage confirmou
ao Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios (MPDFT) o
vazamento de e-mails e senhas de

mais de 3,3 milhões de clientes
brasileiros. A resposta se deu em
inquérito aberto pelo órgão para
apurar o comprometimento de

informações de brasileiros em
um incidente de segurança que
segundo a página teria ocorrido
em outubro de 2017.    Página 4

Temer reforça
segurança em
Roraima com

Forças Armadas

O presidente Michel Temer
autorizou  na terça-feira (28) o
uso das Forças Armadas em Ro-
raima para reforçar a segurança
no estado. Temer anunciou a me-
dida em um pronunciamento no
Palácio do Planalto. A medida
ocorre dez dias depois do con-
fronto entre brasileiros e vene-
zuelanos em Pacaraima (RR).

Segundo o presidente, o em-
prego das Forças Armadas será
para garantir a lei e a ordem em
Roraima. De acordo com ele, o
objetivo é oferecer segurança aos
brasileiros e também aos imi-
grantes venezuelanos, que bus-
cam apoio no Brasil.

A fronteira de Roraima e
Venezuela é uma das áreas mais
sensíveis do país e principal
porta de entrada de imigrantes
no território brasileiro. (Agen-
cia Brasil)

PGR diz que Bolsonaro incita
ódio; defesa evoca liberdade

de expressão

MP propõe ação de
improbidade administrativa
contra Fernando Haddad

Página 3

Dólar fecha a R$ 4,14,
segundo maior valor

desde Plano Real

Fachin libera para
julgamento recurso de

Lula contra prisão



Centro Olímpico abre turma de
iniciação do basquete feminino
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CESAR
 NETO

M Í D I A S 

Desde 1993, a coluna (diária) de política do jornalista Cesar
Neto vem sendo publicada na imprensa (jornal “O DIA” - 3º mais
antigo diário em São Paulo - SP - Brasil). Desde 1996, o

site www.cesarneto.com foi pioneiro (Brasil) na Internet . Des-
de 2018, @CesarNetoReal é nosso endereço no Twitter. 

C Â M A R A 

Embora não seja a águia que o pai foi, o atual voo do vereador

Mario Covas (ex-PSDB no PODEMOS) deve ser suficiente pra
atingir um ‘planalto’ de votos ao Senado, uma vez que o ‘Olimpo’

não anda fácil nem pro colega Suplicy (PT) que já esteve lá.

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

Quem se achavam dono de feudos dados por Doria (candidato
PSDB ao governo SP) começarem a se enquadrar ao estilo Bru-

no #CovasSendoCovas de ser. Daqui até 2020, quando o mais
jovem da história sai candidato à reeleição, é assim que vai ser.   

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

Quem esteve visitando o advogado e deputado Pedro Kaká

(PODEMOS) foi o médico e deputado federal Sinval Malheiros,
que foi o 1º presidente paulista do ainda PTN. Sinval vai honrar

‘Kaká na região de Catanduva e ‘Kaká’ honrá-lo na Capital.    

G O V E R N O  ( S P )

Quem espera pintar com pelo menos 12% de intenção de vo-
tos pela reeleição é o governador Marcio França (dono paulista

do PSB). Nas suas contas, caso chegue pelo menos aos 18% após
o início do tempo de propaganda (rádio e tv), pode ir ao 2º turno. 

C O N G R E S S O 

A coisa tá tão feia, em termos de dinheiro da máquina partidá-

ria pros candidatos, que até os campeões de votos Russomanno
(PRB), ‘Tiririca’ (PR) e Feliciano (ex-PSC no PODEMOS) tem

se queixado quanto à caça ao dinheiro pela via da vaquinha virtu-
al. 

P A R T I D O S 

Tanto a rede Globo (tv), como o candidato Presidencial (lide-

rando as pesquisas pelo PSL) ficaram no ‘vamos combinar que
foi bom pra ambas as partes”. O Ibope estourou e possivelmente

não será superado por Alckmin (PSDB) hoje, nem pela dona ... 

P O L Í T I C O S 

... (do REDE) Marina amanhã. É uma questão de estratégia.
Bolsonaro no 2º turno pode ser o pior dos adversários que tanto

as ditas centro-esquerdas como as ditos centro-direitas já tive-
ram pela frente. Isto porque bem mais que Edir (Universal / Re-

cord tv) ...  

B R A S I L E I R O S 

... Bolsonaro não tem mesmo nada a perder e pode ter tudo a

ganhar na medida que as mídias que estiverem com a nova com-

posição no Senado e Câmara Federal de alguma forma vai usar a

‘mudança’ pra manter ainda mais igual corporações e grupos de

pressão. 

E D I T O R  

O jornalista Cesar Neto integra o Livro “Guia dos Colu-
nistas Brasileiros” (Editora Puente 1995-97). Em 1996, rece-

beu a Medalha Anchieta (Câmara de vereadores de São Paulo) e o

Colar de Honra ao Mérito Legislativo (Assembleia do Esta-

do de São Paulo). Email da coluna cesar.neto@mais.com 

Na terça-feira (28), às 14
horas, o Centro Olímpico de
Treinamento e Pesquisa
(COTP),  localizado em Moema,
na Zona Sul,  abriu as inscrições
para aulas de basquete para me-
ninasentre nove e 12 anos. As
interessadas deverão compa-
recer ao Centro Olímpico 
usando trajes esportivos e tê-
nis, acompanhadas dos res-
ponsáveis, para preencher a
ficha de inscrição e partici-
par da primeira aula. Não se-
rão realizadas seletivas.

As jovens e seus pais rece-
berão todas as informações e
condições para a permanência no
COTP. O processo administrati-

vo vai desde exames médicos ao
atendimento de assistência so-
cial. Passado o processo, as
meninas passam a integrar o qua-
dro de atletas de base do Centro
e têm acesso a todos os benefí-
cios oferecidos.

Também a convite dos trei-
nadores, através da Rede Olím-
pica, alunas de duas escolas mu-
nicipais, da Cidade Tiradentes e
do Grajaú, conhecerão de perto
o treino nesta data. Após essa
primeira aula inicial, o COTP
realizará outras aulas no mesmo
formato nos 11 e 25 de setem-
bro; 16 de outubro; 13 de no-
vembro e 5 de dezembro, sem-
pre as 14h.

A “peneira” para meninas
maiores, nascidas entre 2002 a
2005, acontece no dia 4 de de-
zembro, também às 14h.

Segue o cronograma de au-
las abertas:

Meninas nascidas em 2006,
2007 e 2008

Datas:
11 e 25 de setembro (horá-

rio: 14h)
16 de outubro (horário: 14h)
13 de novembro (horário:

14h)
5 de dezembro (horário: 14h)

Peneira:
Meninas nascidas em: 2002,

2003, 2004 e 2005

Data: 4 de dezembro (horá-
rio: 14h)

Como proceder para partici-
par das aulas e das peneiras

- Apresentar RG;
- Preencher a ficha de penei-

ra (retirar na secretaria do
COTP);

- Comparecer com roupa
para atividade esportiva, meia e
tênis;

Serviço:
Centro Olímpico de Treina-

mento e Pesquisa- COTP - Ins-
crição e treino aberto Basquete
Feminino entre 9 e 12 anos

Avenida Ibirapuera, 1315 –
Vila Clementino – Zona Sul

UMAPAZ promove curso sobre a
biodiversidade do Parque Ibirapuera

A Universidade Aberta do
Meio Ambiente e Cultura da Paz
(UMAPAZ), responsável pela  Edu-
cação Ambiental da Secretaria Mu-
nicipal do Verde e do Meio Ambi-
ente (SVMA) promove a partir do
dia 12 de setembro o Curso Águas
do Parque Ibirapuera. A capacitação
realizada no parque é validada (para
fins de carreira do funcionário pú-
blico), e também é aberta para to-
dos os interessados no assunto.

O Parque Ibirapuera é o mais
visitado e requisitado da Améri-
ca Latina e possui uma ampla bio-

diversidade, com 218 espécies da
fauna divididas entre borboletas,
peixes, répteis e aves. O curso
abordará esse cenário de biodiver-
sidade e as transformações que
ocorreram no bairro e na bacia do
córrego do sapateiro. O programa
também incluiu na agenda uma vi-
sita monitorada ao lago do parque.

Para participar, o interessado
deve preencher um  formulário
de inscrição online. No caso dos
funcionários públicos interessa-
dos na atividade, estes devem ve-
rificar, no ato da inscrição, se seu

cargo está contemplado na lista
de carreiras validadas.

Conteúdo Programático:
Dia 12 de setembro
Parque Ibirapuera e a Bacia

Hidrográfica do Córrego do Sa-
pateiro: aspectos históricos e
ambientais.

Dia 19 de setembro
Visita monitorada à fonte

com plantas aquáticas e ao lago
do Parque Ibirapuera e ao Cór-
rego do Sapateiro com ficha de

campo elaborada para observa-
ção e registro.

Dia 26 de setembro
Aspectos da educação para a

conservação de rios e lagos in-
seridos em parques urbanos.

Serviço
Dias: 12/9, 19/9 e 26/9

(quartas-feiras)
Horário: das 14h às 17h
Local: Av. IV Centenário,

1268 – Parque Ibirapuera (por-
tão 7-A)

Confira a programação das Unidades
Móveis de Cidadania LGBTI

Até o próximo domingo (02/
09), as Unidades Móveis de Ci-
dadania LGBTI, da Secretaria
Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania, passarão por 14
pontos espalhados pela capital,
nas regiões Central, Leste, Sul
e Norte, divulgando as ações pro-
movidas no Centros de Cidada-
nia LGBTI.

As unidades móveis ofere-
cem  atendimento às vítimas de
violência, agressão ou de discri-
minação por causa do gênero ou
orientação sexual, além de rea-
lizar encaminhamentos para ser-
viços de assessoria jurídica, psi-
cológica e assistência social.

Confira a programação:
Região Central
29/08 – Praça Dom José Gas-

par – R. Doutor Bráulio Gomes,
s/n – República (15h às 20h); 

30/08 – Praça da República
– Praça da República, s/n – Re-
pública (15h às 20h); 

31/08 – Centro de Cidadania
Luiz Carlos Ruas – R. Visconde
de Ouro Preto, 118 – Consola-
ção (15h às 20h);

Região Leste 
29/08 – Praça do Forró (em

frente à Estação São Miguel Pau-
lista)– Av. São Miguel, s/n – Vila
Norma (13h às 15h);

30/08 – Largo de São Ma-
teus – Praça Felisberto Fernan-
des da Silva, s/n – São Mateus
(13 às 15h); 

31/08 – Prefeitura Regional
da Penha – Rua Candapuí, 492 –
Penha (13h às 18h);

Região Sul
29/08 – Casa de Cultura M’Boi

Mirim – Av. Inácio Dias da Silva, s/
n – Piraporinha (16h às 21h);

30/08 – Interlagos – R. Ber-
ta Waitman, s/n – Interlagos
(16h às 21h);

31/08 – Centro das Mulhe-
res – Av. Mário Lopes Leão, 244
– Santo Amaro (16h às 21);

01/09 – Praça do Jardim São
Luís – R. Arraial dos Couros, s/n
– Jardim São Luís (16h às 21h);

02/09 – Praça dos Trabalha-
dores – R. Paulo Guilguer Re-
imberg, s/n – Jardim Maria Fer-
nandes (16h às 21h);

Região Norte
29/08 – Praça do Samba – Rua

Mogeiro, 145 – Perus (11h às 14h);
30/08 – Estação Parada In-

glesa (Metrô) – Av. Luiz Dumont
Villares, 1721 – Parada Inglesa
(11h às 14h); 

31/08 – Praça Edu Chaves –
Praça Comandante Eduardo Oli-
veira, s/n – Parque Edu Chaves

Novo Conselho Municipal
de Habitação toma posse

A Prefeitura de São
Paulo realizou na terça-feira
(28) a cerimônia de posse do
novo Conselho Municipal de
Habitação (CMH) - Biênio
2018 / 2020, que tem caráter
consultivo, fiscalizador e deli-
berativo sobre as decisões da
política habitacional da cidade.

“É importante destacar a re-
presentação de organizações
populares, quando 28 mil pesso-
as participaram do processo de-
mocrático de votação, envolven-
do toda a população de São Pau-
lo. Dezesseis pessoas eleitas,
representando esses movimen-
tos, das quais 13 são mulheres,
mostrando a participação femi-
nina cada vez mais frequente na
luta por moradia aqui na cidade
de São Paulo”, disse o prefeito
Bruno Covas.

O Conselho é tripartite,
composto por representantes de
movimento populares, socieda-
de civil e poder público, e ficará
vigente pelos próximos dois
anos, até 2020, quando um novo
Conselho será eleito.

“Este é um conselho muito
ativo, que tem reuniões mensais,
onde temos trabalhado com bas-
tante transparência e uma parti-
cipação muito grande dos movi-
mentos, para definir os rumos da
política habitacional aqui do
município”, afirmou o secretá-

rio municipal de Habitação, Fer-
nando Chucre.

O CMH é formado por 48
membros, sendo 16 indicados
pelo Poder Público, 16 repre-
sentantes da sociedade civil or-
ganizada (empresários, entida-
des de classe, sindicatos, univer-
sidades e ONGs) e 16 represen-
tantes das entidades comunitári-
as e organizações populares li-
gadas à área de habitação.

Os 16 indicados pelo Poder
Público são representantes
da Secretaria Municipal de
Habitação, Companhia Metro-
politana de Habitação de São
Paulo (Cohab-SP), Secretaria
Municipal de Gestão, Secretaria
Municipal de Trabalho e
Empreendedorismo, Secretaria
Municipal de Urbanismo e
Licenciamento, Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda, Secretaria
Municipal de Serviços e
Obras, SP Urbanismo, Procen-
tro,  Secretaria Estadual de
Habitação, Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
(CDHU) e Caixa Econômica
Federal.

Os representantes da  Soci-
edade Civil que se habilitaram
nos termos do Edital n° 01/
2017/CMH tiveram suas candi-
daturas homologadas e, como
não se apresentaram em quanti-

dade superior às vagas existen-
tes, não foi necessário que con-
corressem às 16 vagas por meio
de processo eleitoral.

Movimentos Populares fo-
ram eleitos em julho

A eleição do novo  Conselho 
(Biênio 2018-2020) foi realiza-
da no dia 1º de julho deste ano,
envolvendo quatro chapas e con-
tou com a participação de
28.110 mil eleitores que pude-
ram escolher os 16 membros de
entidades e organizações popu-
lares. O resultado oficial está
publicado no Diário Oficial.

Esses candidatos às vagas
foram agrupados em CHAPAS e
o eleitor pôde escolher uma úni-
ca CHAPA para votar. Todas as
informações foram publicadas
no hotsite do CMH, criado es-
pecialmente para dar transparên-
cia e conhecimento sobre as
ações para eleição do novo Con-
selho 

A distribuição dos votos le-
vou em conta a representação
proporcional em conformidade
com o quociente eleitoral obti-
do pela chapa, e de acordo com
o Edital n° 01/2017/CMH.

Para a realização da eleição
dos movimentos populares, o
município considerou a base de
dados eleitoral, fornecida pelo
TRE-SP com corte técnico no

dia 29 de dezembro de 2017.
Foram considerados aptos a

votar os eleitores cujos títulos
estivessem em situação regular
na Justiça Eleitoral em 29/12/
2017, bem como aqueles cujos
títulos foram emitidos até a data
de 29/12/2017, e pertencentes
a um dos Cartórios Eleitorais do
Município de São Paulo.

Entenda a importância do
Conselho Municipal de Habi-
tação

O Conselho Municipal de
Habitação influencia diretamen-
te na política habitacional da ci-
dade sobre as diretrizes da ad-
ministração. O conselho é res-
ponsável na participação e fisca-
lização de planos e programas da
política habitacional, deliberan-
do sobre suas diretrizes, estra-
tégias e prioridades.

Também tem a missão de
acompanhar e avaliar a gestão
econômica, social e financeira
dos recursos e o desempenho
dos programas e projetos apro-
vados, além dos recursos dos
Governos Federal, Estadual, Mu-
nicipal ou repassados por meio
de convênios à Secretaria Muni-
cipal de Habitação. O conselho
também define os critérios de
atendimento habitacional. Os
conselheiros têm mandato de
dois anos e não são remunerados.



Economia piora para 72%
 dos varejistas, diz CNC

São Paulo, quarta-feira, 29 de agosto de 2018 Economia
Jornal O DIA SP

Página 3

Índice de Confiança do Em-
presário do Comércio (Icec) re-
cuou 2,5% de julho para agosto,
na série dessazonalizada, fe-
chando o mês em 103,7 pontos.
Os dados foram divulgados na
terça-feira (28), no Rio de Ja-
neiro, pela Confederação Naci-
onal do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC).

Ela atribui a queda “às frustra-
ções decorrentes do fraco desem-
penho da economia, que fizeram
com que 72% dos empresários do
varejo observassem deterioração
significativa do cenário econômi-
co brasileiro nos últimos meses”.

O levantamento mostra que
o subíndice que analisa a avalia-
ção das condições da economia
encolheu 6,1% na passagem de

julho para agosto e, pela primei-
ra vez em mais de dois anos, re-
trocedeu no comparativo anual,
ao cair 2,6% em relação a agos-
to do ano passado.

Já a expectativa em relação
ao desempenho econômico do
país, ao fechar agosto em 133,7
pontos, atingiu seu menor pata-
mar dos últimos 12 meses.

“A elevada incerteza do ce-
nário político a menos de um
mês e meio do primeiro turno
das eleições nos leva a projetar
um crescimento menor das ven-
das no segundo semestre”, jus-
tificou o chefe da Divisão Eco-
nômica da CNC, Fabio Bentes.

Para ele, “a desvalorização
do real, o ritmo fraco do merca-
do de trabalho, as pressões de

custos e o cenário externo mais
desfavorável têm levado a eco-
nomia e o comércio ao mais fra-
co ritmo de crescimento dos úl-
timos meses”, enfatizou.

Geração de 34 mil postos
de trabalho no varejo

Este cenário menos favorá-
vel ao consumo e as expectati-
vas menos positivas para o setor
levaram o subíndice relativo aos
investimentos a acusar a mesma
tendência dos demais indicado-
res do Índice de Confiança do
Empresário do Comércio, recu-
ando 0,9% de agosto para julho.

Apesar deste cenário negati-
vo, dentre os componentes re-
lativos aos investimentos, a con-
tratação de funcionários aponta

o futuro de forma mais positiva:
acima dos 100 pontos, uma vez
que mais da metade dos empresá-
rios do setor (56,9%) ainda pre-
tende aumentar o quadro de fun-
cionários nos próximos meses.

Com isso, a expectativa da CNC
quanto à geração de postos de tra-
balho no varejo ainda se mantém
positiva (+34 mil postos de traba-
lho em 2018), mesmo ante o me-
nor otimismo diante das previsões
traçadas no início do ano.

No ano passado, o comércio
varejista já havia registrado seu
primeiro saldo positivo de vagas
formais, ao fechar o ano com a
criação de 30,2 mil postos de
trabalho, após acumular corte de
351 empregos formais durante
a recessão. (Agencia Brasil)

Apenas 18% dos brasileiros pouparam
em junho, diz indicador da CNDL

Entre os brasileiros, apenas
18% pouparam dinheiro no mês
de junho, de acordo com a Con-
federação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e o Servi-
ço de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil). Em média, o valor guar-
dado foi de R$ 520.

A maioria, 73%, respondeu
que terminou o mês sem nenhu-
ma reserva. Entre as justificati-
vas estão a renda muito baixa
(44%), o que inviabiliza guardar
dinheiro. Outros motivos apon-
tados foram imprevistos (17%),
ausência de renda por desempre-
go (15%) e reconhecimento de
descontrole sobre os próprios
gastos (14%).

O levantamento mostra que
35% dos brasileiros poupam ha-
bitualmente, sendo que 28%

afirmam guardar o que sobra do
orçamento e 7% estipulam um
valor a ser poupado. Os objeti-
vos para o dinheiro poupado são
cobrir imprevistos (53%), ga-
rantir um futuro melhor à famí-
lia (37%), enfrentar eventual
desemprego (28%), cobrir a
aposentadoria (17%), arcar com
a educação dos filhos (16%),
fazer viagens (15%) e reformar
a casa (15%). Já 55% admitem
que não têm o hábito de poupar.

Aplicações
A poupança lidera entre as

aplicações financeiras, sendo
citada por 64% dos que poupam
habitualmente. Guardar dinheiro
em casa é a segunda opção, men-
cionada por 25% dos brasilei-
ros. Em terceiro lugar, aparece

a conta corrente (15%); em
quarto, os fundos de investimen-
tos (9%) e, em quinto, a previ-
dência privada (7%).

Modalidade de investimento
mais conhecida pelos brasilei-
ros, 92% já ouviram falar so-
bre a poupança. Em seguida
vêm os títulos de capitalização
(57%), os planos de previdên-
cia privada (53%), as ações em
bolsas de valores (42%), os
fundos de investimentos
(34%), o Tesouro Direto
(25%) e os CDBs (25%).

A sondagem mostra que 38%
dos poupadores precisaram sa-
car alguma parte dos seus recur-
sos em junho. Os imprevistos
foram a principal razão para o
saque, citado por 13%. Outros
8% sacaram porque os ganhos

não haviam sido suficientes, 8%
para quitar dívidas pendentes e
5% por estarem sem emprego.

O indicador da CNDL abran-
geu 12 capitais das cinco regi-
ões brasileiras: São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Por-
to Alegre, Curitiba, Recife, Sal-
vador, Fortaleza, Brasília, Goiâ-
nia, Manaus e Belém. Juntas,
essas cidades somam aproxi-
madamente 80% da população
residente  nas  capi ta is .  A
amostra, de 800 casos, foi
composta por pessoas com
idade superior ou igual a 18
anos, de ambos os sexos e de
todas as classes sociais. A
margem de erro é de 3,5 pon-
tos percentuais a uma mar-
gem de confiança de 95%.
(Agencia Brasil)

Correios passam a cobrar despacho
postal em encomendas internacionais

Todas as encomendas inter-
nacionais que chegarem ao Bra-
sil pelos Correios estarão sujei-
tas à cobrança do despacho pos-
tal, no valor de R$ 15. A medida
já está valendo desde a ultima
segunda-feira (27). 

Nos últimos anos, o serviço
era cobrado apenas para os ob-
jetos tributados pela Receita
Federal. “Porém, com o aumen-
to das importações, a empresa
precisou injetar mais recursos na
operação para manter o padrão
do serviço”, informou os Cor-

reios, em nota.
Segundo a empresa, o valor

cobrado, de R$ 15, é quatro ve-
zes menor que a média pratica-
da por outros operadores logís-
ticos para realizar procedimen-
tos similares. 

O despacho postal, entretan-
to, não deve ser confundido com
tributo ou frete. De acordo com
os Correios, o serviço se refere
às atividades de suporte ao tra-
tamento aduaneiro realizadas
pelo operador postal, como o re-
cebimento dos objetos e inspe-

ção por raio X, formalização da
importação no sistema da Recei-
ta Federal (quando for o caso),
tratamento de eventuais incon-
formidades (objetos proibidos,
perigosos ou com exigências
específicas), recolhimento e re-
passe dos impostos à Receita
Federal (quando houver tributa-
ção), disponibilização de infor-
mações ao importador para de-
sembaraço da remessa via inter-
net, entre outras.

Os destinatários que estive-
rem aguardando encomendas do

exterior devem acessar o siste-
ma de rastreamento de objetos
e realizar o pagamento do des-
pacho postal por meio de bo-
leto ou cartão de crédito. O
prazo de entrega do objeto,
conforme o serviço contrata-
do no momento da compra,
passam a contar a partir da data
da confirmação do pagamento.

As informações e orienta-
ções sobre os procedimentos
de importação estão disponí-
veis no site dos Correios.
 (Agencia Brasil)

Receita da indústria de máquinas e
equipamentos cai 4,1% em julho

O setor de máquinas e equi-
pamentos registrou queda de
4,1% nas receitas em julho na
comparação com o mês ante-
rior, de acordo com balanço di-
vulgado  na terça-feira (28)
pela Associação Brasileira da
Indústria de Máquinas e Equi-
pamentos (Abimaq). Ante o
mesmo período do ano passado,
houve crescimento de 10,6%, e
no acumulado de 2018, a eleva-
ção foi de 4,7%.

Segundo a Abimaq, a queda
mensal já era prevista devido à
sazonalidade e às vendas repre-
sadas por conta da paralisação
dos caminhoneiros no final de
maio. “Em relação ao ano de
2017, houve um crescimento

importante, mas ainda distante
dos valores alcançados durante
o período pré-crise, cuja recei-
ta girava ao redor de R$ 11 bi-
lhões”, diz a entidade.

Segundo as análises da Abi-
maq, o alto índice de ociosida-
de da economia, combinado
com elevado grau de incertezas,
tem inviabilizado grandes inves-
timentos. “Ainda assim, a expec-
tativa é que o setor encerre o ano
de 2018 com um crescimento
acumulado ao redor de 7% em
relação ao ano de 2017, puxado
principalmente pelas exporta-
ções”, de acordo com relatório
da entidade.

Os dados mostram ainda que
as exportações no setor caíram

20,3% em relação ao mês de ju-
nho, também influenciadas pelo
represamento provocado pela
greve dos caminhoneiros. Com
relação a julho de 2018, a queda
foi de 3,3%. No acumulado do
ano, houve recuo de 13,9% ante
o mesmo período de 2017. Já
as importações, andaram no
sentido contrário, registrando
crescimento de 11,7% em re-
lação a junho e 21% em rela-
ção a julho de 2017.

Segundo o balanço, o Nível
de Utilização da Capacidade
Instalada (Nuci) na indústria de
máquinas e equipamentos cres-
ceu em julho, chegando a
77,3%. A média anual está em
5,7 pontos percentuais, acima

da média de 2017, reflexo das
vendas no mercado externo e
doméstico. Mesmo assim no
acumulado do ano houve queda
de 4,9% no Nuci.

De acordo com os dados di-
vulgados pela Abimaq, o mês de
julho foi fechado com 298,6
mil pessoas ocupadas na indús-
tria de máquinas e equipamen-
tos, um aumento de 0,9%, em
relação ao mês de junho de
2018, que já havia crescido
0,2%. Na comparação com ju-
lho do ano passado, houve au-
mento de 3,3% no número de
postos de trabalho. No acumu-
lado do ano, o aumento de pes-
soas empregadas no setor tota-
lizou 10 mil. (Agencia Brasil)

Após dois pregões de que-
da, a cotação da moeda norte-
americana aproximou-se na ter-
ça-feira (28) da barreira dos R$
4,15, com alta de 1,48%, cota-
do a R$ 4,1424 para venda. O
valor é o segundo maior desde o
Plano Real, ficando atrás apenas
do registrado em janeiro de
2016, quando bateu o valor de
R$ 4,1655.

O principal índice B3, da
Bolsa de Valores de São Paulo

Dólar fecha a R$ 4,14,
segundo maior valor

desde Plano Real

ANP divulga resolução para
cálculo da subvenção do diesel

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) publicou
na terça-feira (28) no Diário
Oficial da União (DOU) a re-
solução que estabelece me-
todologia de cálculo da sub-
venção do óleo diesel a par-
tir do próximo dia 31. A con-
cessão valerá até o fim do
programa de subvenção do

produto.
As modificações ocorre-

ram após período de consulta
pública da minuta de resolu-
ção que trata do assunto. Nes-
te período, a ANP ouviu as
principais reivindicações dos
agentes de mercado.

Os agentes alegaram que o
preço de referência usado
pelo órgão regulador para cal-

cular a subvenção não corres-
pondia à realidade, o que tor-
naria o subsídio do governo
insuficiente para cobrir os
custos de importação, poden-
do levar ao desabastecimen-
to do mercado.

Entre as principais mudan-
ças estão a substituição dos
indicadores utilizados para
calcular a paridade de impor-

tação nos portos de Itaqui,
Suape, Paranaguá e Santos; a
inclusão dos custos de movi-
mentação e armazenagem nos
terminais portuários; a consi-
deração dos custos de logís-
tica interna para entrega em
cada uma das regiões do país;
e a separação das bases regi-
onalizadas Sudeste e Centro-
Oeste. (Agencia Brasil)

(Bovespa) terminou o pregão
desta terça-feira (28) em bai-
xa de 0,59%, com 77.473
pontos. Os papéis das empre-
sas de grande porte, chamadas
de blue chip, puxaram o índice
para baixo, com Petrobras ter-
minando o dia em queda de
1,71%, Bradesco com desvalo-
rização de 0,96%, Itau fechan-
do em baixa de 0,72% e Vale
com menos 0,20%. (Agencia
Brasil)

A Petrobras iniciou a im-
portação de querosene de avi-
ação e óleo diesel para com-
pensar a redução da oferta em
consequência do incêndio
ocorrido no último dia 20 que
levou à paralisação da Refina-
ria de Paulínia (Replan), uma
das maiores do país.

Segundo o gerente-execu-
tivo de Logística da estatal,
Caludio Mastella, em um cur-
to espaço de tempo a empresa
deverá importar cinco cargas
de óleo diesel, totalizando 1,5
milhão de barris, e uma de que-
rosene de aviação para recom-
por estoques.

O aumento da importação de
diesel, no entanto, não vai impli-
car em aumento no preço do pro-
duto no mercado interno, uma
vez que o diesel está congelado
em decorrência do acordo assi-
nado entre o governo e os cami-
nhoneiros e que levou ao fim da
paralisação da categoria.

Mastella disse que a Replan
deverá voltar a operar ainda esta
semana, mas admitiu que a esta-
tal, dependendo das necessida-
des internas, poderá importar

Petrobras importa
diesel para compensar

parada da Replan
uma quantidade maior dos dois
derivados.

A situação do abastecimen-
to interno é delicado neste mo-
mento, principalmente porque a
Petrobras teve que aumentar as
importações para atender ao
mercado, em decorrência de as
empresas da iniciativa privada
decidirem reduzir a importa-
ção de diesel, alegando prejuí-
zos com a operação desde que
o governo negociou o conge-
lamento e passou a subsidiar a
venda do produto no mercado
interno, pondo fim à greve dos
caminhoneiros.

A Petrobras reafirmou, em
nota, que “não estima impactos
financeiros relevantes, mesmo
com os remanejamentos da pro-
dução de outras refinarias, refor-
ma das unidades atingidas e
eventual importação de deriva-
dos, se necessária”.

“A Petrobras conta com es-
toques da própria refinaria
[Replan], e com a produção das
demais, para garantir a oferta
de combustíveis aos seus cli-
entes”, reafirmou a estatal.
(Agencia Brasil)

A Pré-Sal Petróleo habilitou
quatro companhias de petróleo
para participar do 2º leilão de
Petróleo da União em que serão
ofertados contratos de compra
e venda de petróleo da União
oriundos da Área de Desenvol-
vimento de Mero e dos campos
de Lula e Sapinhoá.

Segundo informações da
Pré-Sal Petróleo, os lotes serão
ofertados individualmente e po-
derão ser adquiridos para contra-
tos de 36 meses ou 12 meses.
Em três anos, os contratos so-
mam um total de 14,4 milhões
de barris de petróleo.

As empresas são Shell Bra-
sil, Total E&P Brasil, Repsol
Sinopec e Petrobras. O leilão
será realizado na bolsa de valo-
res B3, em São Paulo, na próxi-
ma sexta-feira (31).

Área de Desenvolvimento
de Mero

Para o período de 36 meses,
a produção estimada da União
que será leiloada é de 10,6 mi-
lhões de barris de petróleo. Para
o período de 12 meses, a produ-
ção estimada é de 1,8 milhão de
barris de petróleo.

A Área de Desenvolvimento de
Mero está localizada a 170 quilô-
metros do litoral do estado de Rio
de Janeiro, faz parte da Bacia de San-
tos, e é explorada por um consór-
cio operado pela Petrobras, com
40% de participação; e que tem ain-
da a Shell (20%), Total (20%),
CNPC (10%) e CNOOC (10%).

Sapinhoá
Na área de Sapinhoá, que

Pré-Sal habilita
quatro empresas para
2º Leilão de Petróleo

da União
também faz parte da Bacia de
Santos, a produção estimada
pela União para um período de
36 meses é de 600 mil barris de
petróleo e para 12 meses, de 115
mil barris de petróleo.

A área também é operada pela
Petrobras, com 45% de partici-
pação; que ainda como parceiros
no consórcio a Shell (30%) e a
Repsol (25%).

Lula
Na área de Lula que será

ofertada no leilão, a produção
estimada pela União para um
período de 36 meses é de 3,2
milhões de barris de petróleo e
para 12 meses, de 1,1 milhão de
barris de petróleo.

O Campo de Lula, do con-
sórcio BM-S-11 (Bloco Maríti-
mo de Santos - 11), é operado
pela Petrobras, com 65% de par-
ticipação e tem também a Shell
como parceira, com 25% e a
Petrogal (10%).

Pré-Sal
A Pré Sal Petróleo é uma

empresa pública vinculada ao
Ministério de Minas e Energia
(MME), criada em novembro de
2013, e tem por objeto a gestão
dos contratos de partilha da pro-
dução, a gestão dos contratos de
comercialização de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos
fluidos da União e a representa-
ção da União nos procedimen-
tos de individualização da pro-
dução e nos acordos decorren-
tes, conforme o marco legal do
regime de partilha da produção.
(Agencia Brasil)
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O site MyHeritage confir-
mou ao Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios
(MPDFT) o vazamento de e-
mails  e senhas de mais de 3,3
milhões de clientes brasilei-
ros. A resposta se deu em in-
quéri to aberto pelo órgão
para apurar o comprometi-
mento de informações de bra-
sileiros em um incidente de
segurança que segundo a pá-
gina teria ocorrido em outu-
bro de 2017.

Segundo o MPDFT, a empre-
sa afirmou que não houve vaza-
mento de nomes, endereços e

números de cartão de crédito
dos clientes brasileiros, bem
como dados sensíveis como
amostras de DNA e outros utili-
zados para formar árvores gene-
alógicas de famílias.

A Autoridade Israelense de
Proteção de Dados realizou in-
vestigação cuja análise con-
cluiu pela não existência de ne-
nhuma violação da lei.  O
MPDFT orienta os clientes do
site  que troquem a senha de
acesso ao serviço.

Incidente
O site  MyHeritage fornece

uma série de serviços relaciona-
dos à herança genética de pes-
soas. A empresa comercializa
atividades como testes de DNA
e identificação de árvores gene-
alógicas, possibilitando identifi-
car antepassados e encontrar pa-
rentes.

Em nota divulgada no dia 4
de junho, a empresa responsável
pela página informou que havia
sido comunicada da dissemina-
ção de um arquivo com e-mails
e senhas de 92 milhões de usuá-
rios do serviço, todos cadastra-
dos até outubro de 2017.

Em dois comunicados pu-

blicados em junho, a empresa
informou ter criado uma equi-
pe para apurar as causas do in-
cidente e contratado uma fir-
ma para realizar perícia. Uma
equipe de suporte foi disponi-
bil izada para tirar dúvidas dos
usuários.

A empresa relatou ainda a
intenção de criar um sistema
mais seguro de autenticação
para o usuário acessar o site.
Assim como o MPDFT, a em-
presa também recomendou, em
uma das notas, a troca das se-
nhas, uma vez que essas foram
vazadas. (Agencia Brasil)

Procuradoria Eleitoral dá parecer
favorável à candidatura de Alckmin

A Procuradoria-Geral Elei-
toral (PGE) deu parecer favorá-
vel à regularidade da candidatu-
ra de Geraldo Alckmin, do
PSDB, à Presidência da Repú-
blica em processo de impugna-
ção ajuizado pelo concorrente
Henrique Meirelles, do MDB. O
tema foi encaminhado para o
ministro do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) Tarcísio Vieira
de Carvalho Neto, que analisará
o pedido de impugnação.

Segundo a titular do órgão e
também procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, não
houve violação do disposto na
legislação eleitoral no registro

da coligação encabeçada por Al-
ckmin. O processo de inscrição,
incluídos aí os documentos de
comprovação por parte das agre-
miações, foram considerados
em conformidade com o exigi-
do pelo TSE.

Em sua contestação, a coli-
gação de Meirelles, “Essa é a
Solução”, alegou que havia pro-
blemas em documentos de com-
provação de partidos integrantes
da coalizão. Segundo o questio-
namento, o PTB, o PR, o PP, o
DEM, o PRB e o Solidariedade
não aprovaram de maneira ex-
pressa em suas instâncias a par-
ticipação da coalizão “Para Unir

o Brasil”, que sustenta a candi-
datura de Alckmin. Além disso,
diz a coligação de Meirelles, as
atas mencionam apenas o PSDB,
e não os demais partidos, e o
PPS não citou o PRB. A coliga-
ção de Meirelles solicitou a re-
tirada das legendas da coalizão
“Para Unir o Brasil”, pelas su-
postas irregularidades, o que a
deixaria com PSD, PPS e PSD.

Em sua resposta, a coligação
de Alckmin argumentou que os
documentos apresentados com-
provam a aprovação da partici-
pação no grupo. A coligação sus-
tenta ainda que o tema não po-
deria ser objeto de questiona-

mento por um concorrente, por
se tratar de matéria interna de
cada partido.

A procuradora-geral eleito-
ral avaliou que, “em razão da au-
tonomia dos partidos políticos,
os impugnantes [coligação
MDB-PHS] não têm legitimida-
de ativa para questionar as atas
dos partidos políticos integran-
tes da coligação adversária”.
Raquel Dodge classificou a au-
sência da menção de algumas
legendas de uma “apontada irre-
gularidade formal”, mas con-
cluiu que isso não interfere no
registro da candidatura e na li-
sura do pleito. (Agencia Brasil)

O vice-procurador-geral da
República, Luciano Mariz Maia,
defendeu na terça-feira (28) que
o deputado Jair Bolsonaro
(PSL-RJ), candidato à Presi-
dência da República, se torne
réu pelos crimes de racismo e
manifestação discriminatória
contra quilombolas, indígenas,
refugiados, mulheres e LGBTs,
devido a discurso proferido por
ele no ano passado no Clube
Hebraica, no Rio de Janeiro.

“Em sua fala estão presen-
tes todos os elementos do dis-
curso de ódio racial, sendo prá-
tica que exterioriza preconcei-
to e induz a discriminação”,
afirmou Maia.

O vice-PGR destacou que
Bolsonaro tem milhões de se-
guidores nas redes sociais, e
por isso suas declarações rever-
beram para além da liberdade de
expressão e incitam a discrimi-
nação, o que é condenado pela
ordem jurídica nacional e inter-
nacional.

Em resposta, o advogado
Antônio Pitombo, que defende
Bolsonaro, afirmou que a de-
núncia apresentada pela PGR
contra o deputado é inepta e
contrária à liberdade de ex-
pressão, garantida pela Cons-
tituição. “Não é que o discur-
so é bonito, não é que todos
nós devemos aderir positiva-
mente ao discurso, não é este
o ponto, o que não se pode eli-
minar é o direito de expressão
de opinião, goste-se ou não”,
respondeu Pitombo.

Denúncia
As manifestações ocorre-

ram durante julgamento nesta
terça-feira (28), na Primeira
Turma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), de denúncia apre-
sentada pela procuradora-geral
da República, Raquel Dodge,
em 13 de abril deste ano contra
Bolsonaro.

Ela destacou trechos do dis-
curso proferido pelo deputado,
na Hebraica, que, a seu ver,
transcendem a ofensa a deter-
minados grupos e atacam toda
a sociedade, por incitar a dis-
criminação a grupos vulnerá-
veis, o que é vedado por lei.

Entre as frases da palestra de
cerca de uma hora, a PGR des-
tacou a referente aos quilombo-
las. “Eu fui em um quilombo em
El Dourado Paulista. Olha, o
afrodescendente mais leve lá
pesava sete arrobas. Não fazem
nada! Eu acho que nem para pro-
criador eles servem mais”, dis-
se o político na ocasião.

“A arroba não é só unidade
de medida, é a unidade de me-
dida com que se pesa animais

PGR diz que
Bolsonaro incita ódio;
defesa evoca liberdade

de expressão
para o abate, como bovinos e su-
ínos, por exemplo. Seres huma-
nos não são medidos em arro-
bas. Não se trata de hipérbole,
se trata de racismo”, disse Ma-
riz Maia.

Em outros trechos de seu
discurso, Bolsonaro disse, por
exemplo, que “nós não pode-
mos abrir as portas do Brasil
para todo mundo”, o que na vi-
são da PGR discrimina estran-
geiros. As frases “Eu tenho cin-
co filhos. Foram quatro ho-
mens, a quinta eu dei uma fra-
quejada e veio uma mulher” e
“Nós, o povo, a sociedade bra-
sileira, não gostamos de ho-
mossexual”, incitaram ódio
contra mulheres e homossexu-
ais, sustenta a PGR.

“O discurso de ordem racis-
ta é essencialmente desumani-
zador, intrinsicamente antide-
mocrático, nega a igualdade e
nega o reconhecimento do ou-
tro como pessoa, merecedora
dos mesmos atributos decor-
rentes da dignidade humana”,
disse o vice-procurador.

Defesa
Em sustentação oral poste-

rior à fala do vice-procurador,
o advogado Antônio Pitombo
argumentou que o discurso de
Bolsonaro foi feito no contex-
to de sua atividade parlamentar,
e que, “ainda que o vocabulário
seja horrível, ainda que os ad-
jetivos não sejam pertinentes,
toda a crítica do discurso é vol-
tada a políticas públicas, àquilo
que ele vê como errado no Es-
tado brasileiro”.

O defensor atentou para o
risco de se restringir a liberda-
de de expressão em pleno perí-
odo eleitoral, por colocar em
risco uma garantia essencial do
Estado Democrático. “Por pior
que seja a opinião, por pior que
seja a expressão, é direito fun-
damental”, afirmou.

Após a manifestação do ad-
vogado, o julgamento foi inter-
rompido temporariamente, e
deve ser retomado com o voto
do relator ministro Marco Au-
rélio Mello. Em seguida, vota-
rão os demais ministros que
compõem a Primeira Turma -
Alexandre de Moraes, Luiz Fux,
Rosa Weber e Luís Roberto
Barroso.

Caso seja aceita a denúncia
da PGR, Bolsonaro pode se
tornar réu pela terceira vez no
STF. Ele já responde a outras
duas ações penais, nas quais é
acusado de injúria e de incita-
ção ao estupro, devido a decla-
rações feitas em relação à de-
putada Maria do Rosário (PT-
RS). (Agencia Brasil)

CNDH monitora intervenção no Rio
e investigação de caso Marielle

O Conselho Nacional dos
Direitos Humanos (CNDH) está
no Rio de Janeiro esta semana
para monitorar a intervenção fe-
deral e as investigações dos as-
sassinatos da vereadora Marie-
lle Franco e do motorista
Anderson Gomes, no dia 14 de
março. Até a próxima quinta-
feira (30), o conselho se reúne
com entidades e órgãos públi-
co para acompanhar denúncias
de violações de direitos huma-
nos no estado.

Na terça-feira (28), o Con-
selho se reuniu com a Comissão
de Direitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa do Rio (Alerj),
com o mandato de Marielle e
com o Observatório da Interven-
ção do Centro de Estudos de
Segurança e Cidadania da Uni-
versidade Cândido Mendes. A
presidenta do CNDH, Fabiana
Severo, explica que a forma mi-
litarizada como se deu a inter-
venção no Rio de Janeiro preo-
cupa o conselho desde o início,
mas a situação piorou na sema-
na passada, com operações mais
duras e com mais mortes entre
civis e militares.

“Foi noticiado agora pela
coordenação [da comissão da
Alerj] essa mudança no padrão
de operação da intervenção, que
aparentemente recrudesceu na
sua forma de atuar, atingindo,
pelas notícias que temos rece-
bido, a população civil. A inter-
venção já era uma pauta de mui-

ta preocupação do conselho,
com a forma militarizada com
que aconteceu, e que agora aca-
ba apresentando resultados com
mortes de todos os lados”.

De acordo com Fabiana, o
CNDH enviou um pedido de ex-
plicação ao Presidente da Repú-
blica na semana passada, sobre
os limites e atuação da interven-
ção no Rio e dos outros atores
da segurança pública, já que, se-
gundo ela, não ficou claro com
o decreto do dia 16 de
fevereiro. “Nós temos várias
polícias sem uma noção clara de
qual é a atribuição e os limites
de atuação de cada ator da segu-
rança pública. O decreto da in-
tervenção não deixa isso cla-
ro, os limites de atuação des-
ses atores, só há um limite
temporal, muito menos a jus-
tificativa da intervenção. E ela
tem um caráter militar, a inter-
venção seria já um último re-
curso e em tese seria de nature-
za civil, mas é comandada por
forças militares”.

O coordenador da Comissão
de Direitos Humanos da Alerj,
Antônio Pedro Soares, relata que
houve aumento nas violações de
direitos humanos após a inter-
venção. “Com a intervenção fe-
deral houve aumento da violên-
cia policial, a gente tem um re-
crudescimento, um aumento do
número do chamado auto de re-
sistência desde o início da inter-
venção federal que a gente não

observava há muito tempo. Es-
sas violações decorrentes da
mudança no padrão de operação,
desde 16 de fevereiro que a gen-
te observa, tem sido objeto de
análise e acompanhamento e
muito trabalho da comissão de
direitos humanos desde então”.

Segundo os dados do Insti-
tuto de Segurança Pública do
estado (ISP), os homicídios de-
correntes de intervenção polici-
al subiram de 545 de fevereiro a
julho de 2017 para 737 no mes-
mo período de 2018, sob a in-
tervenção. O aumento é de
35,22%.

Marielle
Sobre a investigação do caso

Marielle, a conselheira lembra
que o CNDH veio ao Rio no dia
seguinte à execução e volta ago-
ra, com mais de cinco meses de
investigação, para entender a
demora na solução do crime. O
grupo irá se reunir com o chefe
da Polícia Civil e com o Minis-
tério Público, pra questionar a
falta de resultados. Segundo ela,
a Comissão Interamericana de
Direitos Humanos também tem
interesse no caso. 

Segundo Fabiana, a execução
da vereadora é uma demonstra-
ção do retrocesso que a pauta de
direitos humanos vem sofrendo
no país, em “uma tentativa de
calar e silenciar pessoas que vei-
culam as pautas de direitos hu-
manos, os defensores e defen-

soras de direitos humanos, com
assassinatos”.

A conselheira do CNDH San-
dra Carvalho lembra que a cri-
minalização dos defensores e de
ativistas também vem se agravan-
do, não só no Brasil, mas na
América Latina. “A gente vê o
retorno das condenações por
consciência. Tem no Congresso
Nacional mais de dez projetos
de lei que visam o agravamento
da Lei Antiterror”.

A pauta no Rio de Janeiro 
inclui uma reunião com os ad-
vogados dos 23 ativistas que fo-
ram condenados no mês passa-
do por participarem de manifes-
tações em 2013 e 2014 contra
o aumento das passagens e os
gastos excessivos com a Copa
do Mundo e as Olimpíadas. “Isso
se enquadra nesse caso de per-
seguição de ativistas, de mani-
festantes e de defensores de di-
reitos humanos”, diz Sandra.

Para Antônio Pedro Soares,
a entrada de outros órgãos no
monitoramento é importante.
“Nós temos acompanhado na
medida do possível, a impren-
sa tem feito o papel dela de
acompanhamento, mas é im-
portante que órgãos nacionais
e internacionais também
acompanhem, porque de fato
é um crime que tem um impac-
to direto na democracia, era
uma parlamentar atuante, no
campo dos direitos humanos”.
(Agencia Brasil)

Angra dos Reis suspende estado
de emergência na segurança

O prefeito de Angra dos Reis,
Fernando Jordão, revogou na ter-
ça-feira (28) o decreto de emer-
gência na segurança pública do
município, editado no dia 21 des-
te mês, em razão de um plano de
segurança pública elaborado pelos
órgãos federais para o município
e as cidades vizinhas de Paraty e
Mangaratiba, na Costa Verde.

Na revogação do decreto,
Jordão cita que “a imediata e efe-
tiva intervenção dos órgãos de
segurança pública no sentido de
combater a criminalidade no ter-
ritório municipal, bem como a
desobstrução da Rio-Santos,
principal entrada e saída da ci-
dade, condição indispensável
para a viabilidade dos Planos de
Emergência das Usinas Nuclea-
res [Angra 1 e 2], inclusive sob
responsabilidade a cargo do Ga-
binete de Segurança Institucio-
nal (GSI) da Presidência da Re-
pública, revogo o decreto muni-

cipal de 21 de agosto último, que
entra em vigor a partir de hoje”.

Encontros
Na terça-feira (28), um dia

após a decretação do estado de
emergência na segurança públi-
ca, o prefeito Fernando Jordão
esteve em Brasília, com o minis-
tro do Gabinete de Segurança Ins-
titucional da Presidência da Re-
pública, general Sérgio Etche-
goyen, onde relatou sua preocu-
pação com a onda de violência na
cidade, com o aumento da crimi-
nalidade e a luta de duas facções
criminosas pelo controle do trá-
fico na região. Angra é uma cida-
de que vive do turismo, com prai-
as conhecidas internacional-
mente, e que acabaram atraindo
a criminalidade para a região.

O aumento da criminalidade
na região da Costa Verde come-
çou a aumentar após a criação
das Unidades de Polícia Pa-

cificadora (UPP), em 2010, nos
morros e comunidades do Rio de
Janeiro.

O prefeito Fernando Jordão
se encontrou, no Rio, na segun-
da-feira (27), com o secretário
de Segurança Pública, general
Richard Nunes, de quem recebeu
a promessa de que as forças de
segurança do estado começariam
a agir na região. Já à noite, tropas
do Batalhão de Operações Poli-
ciais Especiais (Bope) da PM, da
Polícia Rodoviária Federal, Polí-
cia Federal e o batalhão de Angra
(33º batalhão) intensificaram às
operações na cidade, com ações
contra o crime organizado.

Usinas
Quanto à questão da seguran-

ça pública em Angra dos Reis e
possíveis efeitos numa eventual
situação de emergência na cen-
tral nuclear, Eletronuclear disse
em nota que entende o momen-

to difícil pelo qual o município
está passando, mas assegura ter
plena capacidade de efetuar as
operações do seu Plano de
Emergência Local (PEL).

O PEL abrange a área de pro-
priedade da Eletronuclear - que
inclui a central nuclear em Ita-
orna, a Vila Residencial de Praia
Brava e a área da Piraquara de
Fora. O plano é de responsabili-
dade da empresa e operado com
pessoal próprio.

Já o Plano de Emergência
Externo é de responsabilidade
do governo do estado do Rio de
Janeiro. A Eletronuclear tem
mantido contato diário com o
secretário de Segurança do Es-
tado, general Richard Nunes para
acompanhar a situação.

A Eletronuclear informou ain-
da que as usinas Angra 1 e Angra 2
estão operando normalmente,
com plena capacidade, gerando
2.020 MWe. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0005977-37.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível,do Foro Regional III-Jabaquara,Estado de São 
Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MARIA JARDIM ARAÚJO SILVEIRA, Brasileiro, 
Casada,Cozinheira,RG 14877817, CPF 144.033.598-25, 
ADALBERTO SILVEIRA, Brasileiro, bancário, RG 3.611.321 e 
CPF 061.825.508-72, DENISE APARECIDA JAWORSKI SILVEIRA, 
Brasileira,do lar,RG 7.743.957 e CPF 148.600.418-01 e MARIA 
APARECIDA FRANCO SILVEIRA, Brasileira, promotora de 
vendas, CPF 853.167.418-20, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Conjunto 
Residencial Jardim Celeste Vi - Ursa Menor. 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 úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a 
quantia de R$ 284.957,70, 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. NADA MAIS.                              [28,29] 

15ª Vara Cível Central/SP. 15º Ofício Cível Intimação. Prazo 
20 dias. Proc. 0079041-17.2017.8.26.0100. A Dra. Celina 
Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza de Direito da 15ª Vara 
Cível Central/SP. Faz saber a Copaiba Brasil Ltda e Geraldo 
Alves Bezerra, que Cassandra Camargo Alcalde de Carvalho 
requereu o cumprimento da sentença proferida, para receber 
a quantia de R$ 3.075,52(ago/17). Estando os executados em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir 
do prazo supra, pague o débito, atualizado e acrescido das 
importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena 
de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total 
da dívida (art.523, §1º do CPC), iniciando-se o prazo de 15 
dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente impugnação (art. 525 do CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da Lei.                        [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos 
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1094365- 
69.2013.8.26.0100 (USUC 1465) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, 
MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro 
Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Adimob Ltda, 
nas pessoas dos Sócios / Diretores a saber: Temuza 
Participações e Construções Ltda, Tito Mello Zarvos; réus 
ausentes, incertos, desconhecidos,eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou 
sucessores, que Renato Nunes Couto e Rogéria Márcia Costa 
Couto, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre a unidade autônoma consistente no Box nº 
54 de garagem, do Edifício Morada Leonardo da Vinci, situado 
na Avenida Leonardo da Vinci,nº1.285 42ºSubdistrito Jaba-
quara - São Paulo - SP, mede 2,30 m de frente para a área 
comum de circulação, 5,50 m de frente aos fundos de ambos 
lados, e aos fundos 2,30 m, possui a área útil de 12,65 m², 
área comum de 17,17 m², área total de 29,82 m², e uma fração 
ideal de 0,369628% do terreno, contribuinte nº 310.048.0167-
7, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.     [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1094896-87.2015.8.26.0100 O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri, 
Juiz de Direito da 11ªVara Cível Central/SP. Faz saber a David 
Hanssen Lodono CPF 232.813.078-09, que Richard Shay 
Coker ajuizou ação de dissolução e liquidação de sociedades, 
objetivando seja julgada procedente, declarando resolvida a 
sociedade em relação ao autor, com a dissolução parcial da 
sociedade Mailbe São Paulo Com e Serv de Escritório Ltda 
ME CNPJ 10.312.660/0001-61,condenando o réu ao pagamento 
das custas e despesas processuais, e honorários advocatí-
cios.Estando o réu em lugar ignorado,expede-se edital de cita-
ção para que em 15dias a fluir do prazo supra,conteste o feito, 
sob pena de serem aceitos os fatos,nomeando-se curador 
especial em caso de revelia.Será o presente edital,por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei.NADA MAIS.Dado e passa-
do nesta cidade de São Paulo,aos 16 de julho de 2018.   [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1058851-21.2014.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na 
forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o) Ivan Coelho do Amaral, Jose Aparecido Vicentini, Reginaldo Ramalho Marques, Antonio Suterio 
Teixeira, Sociedade Loteadora de Terrenos de Sao Paulo Ltda, Neusa Martins de Arruda, Roserlei Theodoro de Carvalho e Darly 
Duarte Teixeira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Helio Lopes de Souza e ROSEMERI APARECIDA DA SILVA FIGUEREIDO SOUZA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a decla-
ração de domínio sobre o imóvel situado na Rua Desembargador Rocha Portela, 1016, Vila Santa Tereza, nesta Capital, 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.              [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0023422- 49.2010.8.26.0100 
(USUC 521) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos,MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,da Comar-
ca de SÃO PAULO,do Estado de São Paulo,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)(s) Gilberto Marcondes,Joaninha Medici Marcon-
des,Milton Marcondes Filho,Maria Lúcia de Revoredo Marcondes,réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Lupércia Ribeiro Vitor, Luiz Roberto Ribeiro Vitor, 
Francine Ribeiro Vitor Dominone Cesar, Graziela Ribeiro Vitor Dias Gavioli e Priscila Ribeiro Vitor Dias, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Francisco Alves Bezerra, nº 1.058/1.064 Vila 
Edu Chaves-22º Subdistrito Tucuruvi-São Paulo SP,com área de 203,50m²,contribuinte nº 066.102.0060-2, alegando posse mansa 
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.    [28,29] 

X-Ipiranga Varas Cíveis 3ª Vara Cível Edital de citação - prazo de 01 (um) mês. Processo nº 0103995-24.2008.8.26.0010 
(c. 576/08). O Dr. Carlos Antonio da Costa, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga/SP, FAZ 
SABER a PEDRO LUIS RIBEIRO INSOLITI, CPF 086.977.688-61, que nos autos da ação de Procedimento Comum 
proposta por Márcia Maria Rocha de Azevedo em face de Road Car Veículos, em fase de cumprimento de sentença, foi 
deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, integrando seu sócio Pedro Luis Ribeiro 
Insoliti no polo passivo da presente ação. Estando o sócio da executada em lugar ignorado, expede-se edital de citação 
(NCPC, artigo 257, inciso III), para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito exequendo de R$ 116.919,97 
(janeiro de 2015), valor esse que deverá ser atualizado monetariamente (tabela do TJSP) a partir de janeiro de 2015 e 
acrescido de juros de mora legais (12% ao ano) a partir de fevereiro de 2015. Em caso de revelia será nomeado curador 
especial (NCPC, art. 257, inciso IV). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.                              [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0347287- 
62.2009.8.26.0100 (USUC 1419) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos,MM.Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do 
Foro Central Cível, da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Vitorino 
Carreira, Maria de Lourdes Carreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Sirley Vieira da Silva, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Canhoneira Mearim,nº 87 - Jardim Japão 36º Subdistrito Vila Maria 
- São Paulo SP, com área de 128,35 m², contribuinte nº 065.106.0067-6, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. 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.   [28,29] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1018031-86.2016.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a THAIS DA SILVA BRASIL, Brasileiro, Casada, Auxiliar de Serviços Gerais, RG 33.087.536-X, CPF 322.899.148-27, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por Fátima Cristina das Neves Mota Marcondes, constando da 
inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa em R$ 4.451,17, até o mês de setembro/2016. Estando a executada em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários de 10% 
reduzidos pela metade ou apresente 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 no local de costume e publicado pela imprensa na forma da lei. NADA MAIS                    [28,29] 
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CCP Sândalo Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ: 11.392.542/0001-73 - NIRE: 35.223.918.741

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 27/08/2018
Data, Hora e Local: 27/08/2018, às 10 horas, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 14º andar, 
conjunto 141, parte, Itaim Bibi, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos sócios. 
Mesa: Presidente: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu; Secretária: Alessandra de Lima Penido. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: Redução do capital social, por considera-lo excessivo em relação ao objeto social 
de R$ 15.175.890,00, para R$ 7.175.890,00, uma redução, de R$8.000.000,00, com o cancelamento e extinção 
de 8.000.000 de quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 4.000.000 de quotas da sócia 
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (“CCDI”) e 4.000.000 de quotas da sócia Cyrela 
Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações (“CCP”). As sócias acordam que o valor 
total ora reduzido do capital social será integralmente restituído à sócia CCP, em razão do crédito por esta detido em 
face da sócia CCDI, nos termos do Instrumento Particular de Transação e Outros Pactos, referente ao empreendimento 
Paulista 1230, celebrado entre as sócias em 14/08/2018. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 
27/08/2018. Mesa: Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu - Presidente, Alessandra de Lima Penido - Secretária.

Cyrela Pamplona Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 17.102.595/0001-99 - NIRE 35.227.087.134

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 22/08/2018, às 10 horas, na sede social, Rua do Rócio, nº 109, 3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Miguel Maia Mickelberg - Presidente, Sandra Esthy Attié 
Petzenbaum - Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Redução do capital social em R$ 9.500.000,00, considerados 
excessivos em relação ao objeto, com o cancelamento de 9.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, todas da 
sócia Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a qual receberá com expressa anuência da 
sócia Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição 
do valor das quotas canceladas. O capital social passa de R$ 21.012.666,00 para R$ 11.512.666,00 dividido em 
11.512.666 quotas. 2. Autorizar os administradores a assinar os documentos necessários. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. São Paulo, 22/08/2018. Sócios: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e 
Cybra de Investimento Imobiliário Ltda. ambas por Sandra Esthy Attié Petzenbaum e Miguel Maia Mickelberg
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

O Ministério Público pro-
pôs uma ação civil de impro-
bidade administrativa contra o
ex-prefeito de São Paulo e can-
didato à vice-presidência pelo
Partido dos Trabalhadores
(PT), Fernando Haddad.  A
ação é movida pelo promotor
de Justiça Wilson Tafner.

O processo cita a operação
Cifra Oculta, deflagrada pela
Polícia Federal para investigar
João Vaccari Neto, que na épo-
ca era tesoureiro do PT. Vac-
cari teria pedido dinheiro a Ri-
cardo Ribeiro Pessoa, contro-
lador da UTC Participações,
para o pagamento de dívidas
com gráficas responsáveis pela

impressão de material de cam-
panha do ex-prefeito em 2012.

Ricardo foi preso em uma
das fases da operação Lava-
Jato e firmou acordo de co-
laboração premiada com a
Procuradoria-Geral da Repú-
blica em 2013. O grupo em-
presarial UTC entrou com pe-
dido de recuperação judicial no
ano passado.

Estaria, também, envolvido
no esquema, Francisco Carlos
de Souza, ex-deputado estadu-
al pelo PT e dono de gráficas
que atuaram na campanha de
Haddad. Segundo a ação, o ex-
prefeito “tinha pleno domínio
daquela solicitação espúria e

dos interesses da UTC nas
grandes obras públicas da Pre-
feitura de São Paulo”.

O MP pede condenação de
todos os acusados, ressarci-
mento integral do dano, perda
de função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a
cinco anos e impedimento de
fazer contratos com o poder
público por três anos.

Outro lado
A Comissão Executiva Na-

cional do PT divulgou nota,
considerando a  denúncia 
como  falsa, irresponsável e
facciosa. O texto ainda relaci-
ona à denúncia contra Haddad

como as apresentadas por ou-
tros membros do MPSP con-
tra o presidente Lula, e “mes-
mo provocando uma onda de
publicidade negativa acabaram
rejeitadas pela Justiça”. 

“Além de defender a ino-
cência do nosso candidato a
vice-presidente, falsamente
acusado em plena campanha
eleitoral, o Partido dos Traba-
lhadores vai apresentar mais
uma representação ao Conse-
lho Nacional do Ministério
Público para responsabilizar
a ação partidária e política de
membro do MPSP”, informa
a nota da comissão. (Agencia
Brasil)

O ministro Edson Fachin, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), liberou na segunda-feira
(27) para julgamento um recur-
so do ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva contra a decisão do
plenário da Corte que negou um
habeas corpus antes de ele ser
preso, em abril.

O recurso, do tipo embargos
de declaração, foi pautado, no
entanto, para ser julgado em am-
biente virtual, quando os minis-
tros do STF podem decidir remo-
tamente sobre uma questão que
trate de temas com jurisprudên-
cia já consolidada. O julgamento
está marcado para ocorrer entre
os dias 7 e 13 de setembro.

É possível que a análise seja
realizada no plenário, presenci-
almente, caso algum dos 11 mi-
nistros do STF faça um pedido

O ministro da Agricultura,
Blairo Maggi, disse  na terça-
feira (28) que o Brasil pode
acionar a Organização Mundi-
al do Comércio (OMC) para
contestar as sobretaxas da Chi-
na para produtos brasileiros.
Segundo o ministro, as tenta-
tivas de negociação direta com
o governo chinês não têm ob-
tido êxito.

“Fomos em uma linha de
sempre tentar entender, tentar
negociar, mas, infelizmente,
não tivemos sucesso. Então, a
ideia é que temos que fazer um
pouco de enfrentamento nes-
ses assuntos”, ressaltou após
participar de evento na Fede-
ração das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp).

Barreiras tarifárias
Dados do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) mostram
que a China representou cerca
de 10% das exportações de
açúcar entre 2011 e 2016, mas
a aplicação de uma sobretaxa
como medida de salvaguarda

Maggi diz que Brasil
pode recorrer a

OMC contra
sobretaxas chinesas

pelos chineses, fez com que o
valor das exportações do pro-
duto caíssem 86% entre 2016
e 2017, de 2,5 milhões para
334 mil toneladas.

As medidas de salvaguarda
às importações de açúcar fo-
ram impostas em maio de
2017, no formato de sobreta-
xa ao imposto de importação
de 40%, o que resulta em uma
alíquota de 90% sobre o valor
do produto. No último ano, o
açúcar foi o nono produto bra-
sileiro na pauta de exportações
para a China.

Com relação ao frango, a
China iniciou a aplicação de
medida antidumping provisória
às exportações brasileiras em
junho do ano passado. A medi-
da varia de 18,8% a 38,4% so-
bre o valor das importações, a
depender da empresa, e abran-
ge o frango in natura, inteiro ou
em partes, resfriado ou conge-
lado. Atualmente, a China é o
destino de 10% das exporta-
ções brasileiras de frango,
equivalentes a US$ 800 mi-
lhões por ano. (Agencia Brasil)

Dinheiro não resolve problema de
Roraima com venezuelanos, diz Padilha

O ministro-chefe da Casa
Civil da Presidência da Repúbli-
ca, Eliseu Padilha, disse na terça-
feira, (28) que o envio de dinheiro
do governo federal para Roraima
“não resolve nada neste momento”.
Segundo o ministro, o aumento da
transferência de imigrantes vene-
zuelanos para outros estados, pro-
cesso chamado de interiorização,
é que vai resolver os problemas en-
frentados pelo estado.

 “O que faria o dinheiro? O
dinheiro não resolve nada neste
momento. Estamos com servi-
ço de saúde custeado pelo go-
verno federal, com serviço do

Ministério do Trabalho, Polícia
Federal, Receita Federal. Os ór-
gãos que estão cuidando dos ve-
nezuelanos são de responsabili-
dade do governo federal. O ser-
viço de saúde do município e do
estado já foram supridos com
recursos pelo Ministério da Saú-
de”, disse Padilha em entrevista
após participar de cerimônia no
Palácio do Planalto.

Segundo o ministro, é preci-
so ampliar o processo de interi-
orização dos venezuelanos, já
que Roraima não comporta um
número maior de imigrantes do
que os que já estão lá. “O pro-

blema venezuelano se resolve
com a distribuição deles por todo
o território nacional. Eles não
podem ficar em Boa Vista ou
Pacaraima. As cidades não com-
portam mais venezuelanos do
que aqueles que já tem lá.”

A governadora de Roraima,
Suely Campos, já pediu ao go-
verno R$ 184 milhões como
ressarcimento por gastos com
venezuelanos. Segundo Suely
Campos, os recursos seriam re-
ferentes a gastos em áreas como
saúde, educação e segurança.

Na terça-feira (28), 187 ve-

nezuelanos deixaram Boa Vista,
capital de Roraima, e seguiram
para Manaus (65), João Pessoa
(69) e São Paulo (53) em busca
de novas oportunidades. Ao lon-
go da semana, 276 venezuelanos
serão transferidos de Roraima
para outros estados em aviões da
Força Aérea Brasileira (FAB).

Conforme previsão da Casa
Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que coordena a ação, soman-
do os meses de agosto e setem-
bro, o processo de interioriza-
ção incluirá mais de mil vene-
zuelanos. (Agencia Brasil)

Fachin libera para julgamento
recurso de Lula contra prisão

de destaque, provocando discus-
são mais aprofundada. Nesse
caso, seria preciso que a presi-
dência do STF, responsável pela
pauta, agende o julgamento.

Na apelação, apresentada
ainda em abril, a defesa de Lula
volta a questionar se a prisão
após condenação na segunda ins-
tância deveria ter sido automá-
tica, uma vez que, segundo os
advogados, a ordem de encarce-
ramento contra o ex-presidente
não teria sido adequadamente
fundamentada.

Lula foi preso em 7 de abril,
três dias depois de o plenário do
STF ter negado, por 6 votos a 5,
um habeas corpus para impedir
sua prisão. Desde então, ele se
encontra na Superintendência da
Polícia Federal em Curitiba.
(Agencia Brasil)

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) aprovou  na
terça-feira (28) o reajuste tari-
fário para consumidores do in-
terior dos estados de Santa Ca-
tarina, São Paulo e Rio Grande
do Sul.

Para os consumidores aten-
didos pela Iguaçu Distribuidora
de Energia Elétrica Ltda, o rea-
juste tarifário da concessionária
médio será de 12,29%, sendo de
11,83% para os consumidores
residenciais. Para os consumi-
dores atendidos na baixa tensão,
o aumento será de 11,88% e para
os atendidos na baixa tensão será
de 13,09%. Os novos valores
começam a ser cobrados a par-
tir desta quarta-feira (29).

A empresa atende 35.434
unidades consumidoras localiza-
das em nove municípios no in-
terior de Santa Catarina. De
acordo com a Aneel, os itens
que mais impactaram o reajus-
te foram os custos de aquisi-
ção de energia, os componen-
tes financeiros, como o risco
hidrológico, além dos encargos
setoriais.

Também foi aprovado o rea-
juste nas tarifas da concessioná-
ria Empresa Força e Luz Urus-
sanga Ltda. (EFLUL). Os valo-
res também começam a ser co-
brados a partir de amanhã. A em-
presa atende 6.740 unidades

Aneel aprova reajuste
de contas de luz no

interior do RS,
de SC e SP

consumidoras no município ca-
tarinense de Urussanga.

O aumento médio será de
12,43%; sendo 7,46% para os
consumidores residenciais. Para
os atendidos na alta tensão,
como grandes empresas, o rea-
juste será de 18,22%; já para os
atendidos na baixa tensão, o au-
mento será de 7,49%. De acor-
do com a agência, pesaram no
reajuste custos de aquisição de
energia e os encargos setoriais.

O último aumento aprovado
pela Aneel foi para os consumi-
dores da Cooperativa de Eletri-
ficação e Desenvolvimento Ru-
ral do Alto Paraíba (Cedrap). O
reajuste entra em vigor a partir
da próxima sexta-feira (31).

O efeito médio será de
13,07%. Para os consumidores
residenciais, o reajuste será de
13,98%. Para os atendidos na alta
tensão, o reajuste será de 12,05%
e de 14% na baixa tensão.

A cooperativa, com sede
em Paraibuna (SP), atende
cerca de 6 mil unidades con-
sumidoras.

Ao calcular o reajuste, a Ane-
el considera a variação de cus-
tos associados à prestação do
serviço. Segundo a agência, o
maior impacto do reajuste deve-
se a componentes financeiros do
processo tarifário anterior .
(Agencia Brasil)
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Brasil busca oitavo título na
Montreux Volley Masters
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A Seletiva de Kart Petrobras
desembarca em São Luís, no
Maranhão para a realização da
segunda etapa classificatória de
2018. Nos dias 31 de agosto e
1º de setembro, no kartódromo
João Sallen serão definidos
mais três finalistas durante a
Copa Petrobras Norte Brasilei-
ro de Kart. Os pilotos das regi-
ões norte e nordeste poderão
concorrer às disputadíssimas
vagas para a grande final do
evento que comemora 20 anos
de apoio e incentivo ao kartis-
mo nacional.

O Maranhão é o segundo
estado do país que mais vezes
recebeu as etapas classificató-
rias da Seletiva. Ficando atrás
somente de São Paulo, que foi
palco das disputas em todas as
edições. Em 2018 será a 17ª vez
que a Seletiva de Kart Petrobras
vai definir três finalistas em
solo maranhense. Em 16 anos,
sempre houve um rodízio das
sedes, entre Imperatriz e São
Luís. Vale lembrar que neste
ano, com a alteração das ida-
des limites, os kartistas entre
15 e 20 anos, inscritos na ca-
tegoria Graduados poderão
concorrer às vagas.  

O estado localizado no nor-
deste brasileiro sempre recebe
a Seletiva de com animação. E,
para Binho Carcasci, idealizador
e organizador da Seletiva de Kart
Petrobras, a edição 2018 tem
tudo para repetir o sucesso dos
anos anteriores.

“É sempre muito bom reali-
zar a etapa no Maranhão. A
FAEM, em especial o presiden-
te Giovanni Guerra, aproveita
bem a chance de ter um evento
nacional em suas pistas, dando
oportunidade aos pilotos de sua
região, e consegue fazer uma
grande festa, com enorme re-
percussão. Tenho certeza de que
desta vez não será diferente e
teremos um lindo evento”, ob-
servou Carcasci.

Giovanni  Guerra, presiden-
te da Federação de Automobi-
lismo do Estado do Maranhão
(FAEM) e delegado do Brasil
do CIK-FIA está animado para
a realização de mais uma pro-

Brasileiras estrearão no tradicional evento na próxima terça-feira às 13h45 contra a Rússia. ESPN transmitirá ao vivo

Brasil é o atual campeão de Montreux

A seleção brasileira femini-
na de vôlei está na reta final de
preparação para mais um desafio
na temporada 2018. O time do
treinador José Roberto Guima-
rães disputará entre os dias 4 e 9
de setembro a tradicional Mon-
treux Volley Masters, na Suíça.
Essa será a última competição do
Brasil antes da disputa do Mun-
dial do Japão que acontecerá en-
tre os dias 29 de setembro e 20
de outubro.

O Brasil é o atual campeão do
Montreux Volley Masters. Em
2017, as brasileiras venceram a
Alemanha na decisão por 3 sets
a 0. O time verde e amarelo tem
sete títulos da competição.

Essa edição da Montreux Vo-
lley Masters conta com oito ti-
mes divididos em dois grupos de
quatro. O Brasil está no grupo

B ao lado da Rússia, da Polônia e
de Camarões. A chave A é forma-
da por Itália, Turquia, China e Su-
íça. As seleções se enfrentarão
dentro dos seus respectivos gru-
pos e as duas melhores de cada

chave passarão às semifinais.
A líbero Suelen, que passou

por uma cirurgia na mão direita
depois da Liga das Nações, falou
sobre a expectativa para a com-
petição e ressaltou a vontade de

voltar a defender o Brasil.
“Voltei a treinar normalmen-

te e estou muito motivada para
disputar a Montreux Volley Mas-
ters. Será um torneio importan-
te na nossa preparação para o
Mundial. Temos treinado bem
e sabemos que podemos evoluir
até nossa estreia no Mundial.
Na Suíça vamos enfrentar ad-
versários tradicionais como a
Rússia, a China e a Turquia e
essa competição será um teste
importante para nosso grupo.”,
afirmou Suelen.

A central Carol, que foi
eleita a MVP no ano passado,
tem boas recordações da com-
petição e espera uma boa parti-
cipação do Brasil.

A seleção feminina embarca-
rá para Montreux no próximo
sábado (01.09).
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Thiago Braz, Darlan Romani e Andressa
de Morais nas finais da Liga Diamante

Copa Petrobras
Norte Brasileiro
vai definir mais
três finalistas

Seletiva de Kart Petrobras realiza segunda etapa classifi-
catória nos dias 31 de agosto e 1º de setembro e a capital
maranhense será palco da disputa
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São Luís será palco da segunda classificatória

va em seu estado e espera por
um grid cheio.

 “A Seletiva de Kart Petro-
bras é muito importante para a
nossa região. Com certeza é o
maior evento do kartismo por
aqui. Para nós é sempre uma ale-
gria a chegada da Seletiva. Es-
tamos muito animados e com
expectativa de um bom grid em
todas as categorias. E na Gra-
duados, onde competem os
postulantes às vagas da Seleti-
va, esperamos atingir o núme-
ro de 30 inscritos. Acredito que
será o maior grid das etapas
classificatórias no ano”, ressal-
tou Giovanni Ramos Guerra,
presidente da FAEM e delega-
do do Brasil do CIK-FIA.

O líder da federação desta-
cou mais uma novidade para a
disputa da Copa Petrobras Nor-
te Brasileiro de 2018. “Entre as
iniciativas da FAEM, em pro-
mover ainda mais nosso even-
to, e por consequência a própria
Seletiva, com o apoio da Petro-
bras, demos um grande passo
neste ano e vamos oferecer ao
campeão uma vaga no Campe-
onato Mundial de Kart, na equi-
pe Parolim | A-M Engines. To-
dos os inscritos na competição
poderão concorrer, e inclusive
os kartistas da categoria Gradu-
ados. Estamos muito orgulho-
sos e satisfeitos desta realiza-
ção”, contou Giovanni Guerra.

Até o momento, três kartis-
tas garantiram suas vagas para a
grande final. O gaúcho Pedro
Goulart, de 17 anos, e os paulis-
tas Allan Martins Croce (19 anos)
e Guilherme Peixoto (15 anos),
que se classificaram na primeira
etapa, realizada em julho na Gran-
ja Viana, durante o 53º Campe-
onato Brasileiro de Kart. 

O campeão da Seletiva
2018 levará o prêmio de 100
mil reais e o vice 10 mil reais.
Além disso, os vencedores par-
ticiparão de um programa de
orientação que inclui testes em
equipe de Fórmula 4 na Euro-
pa, experiência em simulador de
Fórmula 1, teste na Stock Li-
ght, avaliação física e psicoló-
gica, media training e palestra
sobre marketing esportivo.

Andressa de Morais

Depois de 12 etapas, a Liga
Diamante, o principal circuito de
competições da IAAF, chega às
finais. Os 32 campeões  do
evento serão conhecidos nes-
ta quinta-feira (dia 30) e na
sexta-feira (31), quando se-
rão disputados os Meetings
de Zurique, na Suíça, e de
Bruxelas, na Bélgica. As duas
competições terão transmis-
são ao vivo pela BandSports,
a partir das 13 horas, confor-
me informação da emissora.

Três brasileiros participarão
das finais: Thiago Braz da Silva
(salto com vara), Darlan Romani
(arremesso do peso) e Andressa

Oliveira de Morais (lançamento
do disco).

Thiago Braz participa das
duas competições. Ele salta nes-
ta quarta-feira (29), a partir
das 18:30 (13:30 de Brasília)
no evento promocional reali-
zado pelos organizadores do
Meeting, numa pista armada na
principal estação de trem de
Zurique.

O campeão olímpico no Rio
2016 terá adversários fortes: o
francês Renaud Lavillenie, o nor-
te-americano Sam Kendricks, o
canadense Shawn Barber, o rus-
so Timur Morgunov, o grego
Konstantinos Filippidis e os po-

loneses Piotr Lisek e Pawel
Wojciechowski.

Thiago, que passou as últimas
semanas em treinamento com o
técnico Vitaly Petrov, em Fór-
mia, na Itália, onde mora, buscan-
do melhorar seus resultados. A
sua melhor marca na temporada
ao ar livre é 5,70 m. Na grande
final de Bruxelas, na sexta-feira,
o grupo terá o reforço do sueco
Armand Duplantis, campeão
mundial sub-20 e líder do
Ranking Mundial da IAAF com
6,05 m, marca obtida na conquis-
ta do título europeu, em Berlim,
neste mês.

Nas finais de quinta-feira, no
Letzigrund Stadium, o Brasil es-
tará representado por Darlan
Romani. Quarto colocado no
Ranking Mundial, com 21,95 m,
o catarinense vive a melhor tem-
porada da carreira. Quinto colo-
cado no Rio 2016, este ano fi-
cou em quarto no Mundial In-
door de Birmingham. Na Liga
Diamante, ganhou três meda-
lhas: foi bronze em Eugene,
nos Estados Unidos, prata em
Lausanne, na Suíça, e bronze
em Monte Carlo, em Mônaco.
Em Eugene, obteve o recorde
sul-americano de 21,95 m – um
centímetro a mais do que havia
conseguido em Bialostyk, na Po-
lônia, com 21,94 m.

Os melhores arremessadores
estarão na final, que começa às
19:40 (14:40 de Brasília): os
norte-americanos Ryan Crouse e
Darrell Hill, o neozelandês To-
mas Walsh, o polonês Michal
Haratyk, o tcheco Tomás Stan´k
e o alemão David Storl.

Já na sexta-feira, em Bru-
xelas, Andressa de Morais fará
companhia para Thiago Braz
como representante do Brasil.
A paraibana também está ten-
do um ano excelente. Quebrou
o recorde sul-americano do
disco no GP Brasil Caixa, em
julho, em Bragança Paulista
(SP), com 65,10 m, marca que
lhe dá o sétimo lugar no Ranking
Mundial de 2018.

Finalista no Mundial de Lon-
dres 2017, a atleta recebeu con-
vites para várias competições in-
ternacionais. Ficou em quarto
lugar nas etapas da Liga Diaman-
te de Londres, de Doha e de Pa-
ris, e em sétimo em Roma, ga-
rantindo participação na final.

As suas adversárias são co-
nhecidas na temporada internaci-
onal: as cubanas Denia Caballe-
ro, Yamé Pérez, a norte-america-
na Gia Lewis-Smallwood, as ale-
mãs Nadine Muller e Claudine
Vita e a croata Sandra Perkovic,
bicampeã olímpica e bicampeã
mundial.

F
ot

o/
R

ic
ar

do
 B

uf
ol

in

Francisco Chamorro está confirmado na disputa
do Granfondo 21ª Volta Ciclística do Grande ABC

O argentino Francisco Cha-
morro está confirmado na disputa
do Granfondo - 21ª Volta Ciclísti-
ca do Grande ABC 2018 que acon-
tece no dia 9 de setembro com lar-
gada Paranapiacaba e chegada em
São Bernardo do Campo, na Av.
Aldino Pinotti, no Centro.

O ciclista natural de La Plata,
que reside no Brasil há 12 anos, é
um dos grandes nomes da modali-
dade e já venceu a prova duas ve-
zes, em 2006 e 2008. Agora, o ar-
gentino de 36 anos está disposto a
buscar o tricampeonato.

Chamorro diz que se prepa-
rou bem e seu objetivo é alcan-
çar mais uma vez a vitória. “Es-
tou bem preparado, focado e
pronto pra vencer. Tenho duas
vitórias e sete pódios na Volta do
ABC. E quero aumentar essas
conquistas. Esta é uma prova que

gosto, pois é uma corrida clássi-
ca, que se assemelha às provas da
Europa. O percurso é misto e
muito bom. Fico feliz em nova-
mente poder participar”, consi-
dera Chamorro.

Conhecendo bem o percurso
e reconhecendo o ótimo nível
dos atletas presentes na prova,
Francisco Chamorro já tem sua
estratégia em mente. “A ideia, pri-
meiramente é tentar uma fuga,
contando com a ajuda da equipe
Funvic / São José dos Campos.
Mas caso não seja possível, já
penso em focar no sprint, como
um plano B. Nesta prova, o clima
e temperatura mudam bastante e
em pouco tempo, mas isso é igual
para todos, e quem estiver mais
bem preparado, inclusive para as
condições climáticas, vai se dar
melhor”, conta o argentino.

A presença de Chamorro na
disputa, que é uma das mais im-
portantes e tradicionais do ci-
clismo de estrada do país, refor-
ça o alto nível e a competitivida-
de do evento que passará pelos
sete municípios do Grande ABC:
Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Di-
adema, Mauá, Ribeirão Pires e
Rio Grande da Serra, totalizando
72,4km de uma prova em linha
com percurso misto.

Neste ano, o Granfondo -
21ª Volta Ciclística do Grande
ABC vem com novidades e vai
possibilitar que atletas amado-
res, triatletas e assessorias es-
portivas possam fazer o mesmo
percurso ao lado de grandes
campeões do ciclismo nacional
e internacional, fato que trará
mais emoção à disputa. 

Inscrições:
As inscrições estão abertas

para todas as categorias, e deve-
rão ser realizadas exclusivamen-
te pelo site: https://
goodsports.com.br/evento/gran-
fondo2018/ até dia 5 de setem-
bro. Os valores variam de acordo
com a categoria e opção com ou
sem a camisa de ciclismo.

Entrega de kits:
A entrega dos kits, juntamen-

te com Chip Ativo (que deve ser
devolvido ao final da prova) ocor-
rerá no dia 8 de setembro (sába-
do) das 10h às 18h, no Studio
Race (Avenida Antártico, 487 -
Jd. do Mar - São Bernardo do
Campo - SP). Mais informa-
ções no site: https://
goodsports.com.br/evento/gran-
fondo2018/


