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MPF pede inclusão de registros de
encontros de Lula com diretores da Petrobras

Indústria paulista gera 8,5 mil
postos de trabalho em abril
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Criação de empresas bate recorde
em janeiro no país

Municípios com regimes
próprios também terão

parcelamento, diz Meirelles

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 18 de maio de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,13
Venda:       3,13

Turismo
Compra:   3,01
Venda:       3,26

Compra:   3,49
Venda:       3,49

Compra: 116,85
Venda:     132,30

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

15º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens e
períodos de céu
nublado. Noite
com pancadas de
chuva.

Previsão do Tempo

A equipe The Heart Racing
(THR) venceu na noite da úl-
tima terça-feira (16) o Endu-
rance 3h15 Interlagos, dispu-
tado com um grid de 31 karts
no Kartódromo Ayrton Senna,
na zona sul de São Paulo. O

Endurance de Kart
3h15 Interlagos: Equipe

THR vence com
Alberto Cesar Otazú

time teve a fantástica per-
formance de conquistar a
pole position e ainda subir
no pódio na primeira, tercei-
ra e quarta posições, corren-
do com um total de cinco for-
mações.                     Página 8

Salvador recebe a primeira
prova da temporada
na região Nordeste

O tempero da Bahia volta a
fazer parte do Mitsubishi Motors-
ports. No dia 27 de maio, o rali
de regularidade mais tradicional
do Brasil chega a Salvador para
mais uma etapa da temporada
2017, que já levou a aventura às
cidades paulistas de Mogi Guaçu
e Ribeirão Preto.  Confira como
é a prova: https://youtu.be/
kKzdaaE4fNc.              Página 8
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Mitsubishi Motorsports é
uma das competições off-road

mais tradicionais do País

Felipe Fraga e Cimed
Racing buscam repetir

vitória em Santa Cruz do Sul
Campeão da Stock Car em

2016, Felipe Fraga retornará
ao circuito de Santa Cruz (RS)
neste final de semana para a
terceira etapa da temporada
2017 do campeonato. O pilo-
to da Cimed Racing venceu a
corrida principal desta etapa
no ano passado e foi justa-
mente a partir daquele final de
semana em junho, que o pilo-
tou arrancou para o título e
não perdeu mais a liderança da
categoria até oficializar sua
conquista em Interlagos no
mês de dezembro.   Página 8
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Felipe Fraga

O Circui to  das  Serras
2017, competição de corrida
de montanha, já está definido.
O Adventure Club, responsá-
vel pela organização do even-
to, divulgou os locais das qua-
tro etapas programadas para a
temporada, incluindo algumas
das principais e mais belas

Circuito das Serras
2017 define etapas

Circuito das Serras 2017

serras do país. As provas
acontecerão entre agosto e
dezembro, com a primeira
delas no dia 27 de agosto, na
Serra Caminhos do Mar. As
categorias em disputa, todas
solo, são Masculino, Femi-
nino e Máster (masculino e
feminino).               Página 8
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Odebrecht sai
de projeto

hidrelétrico
bilionário no

Panamá
A Odebrecht saiu definiti-

vamente de um projeto hidre-
létrico no Panamá, avaliado em
mais de US$ 1 bilhão, com a
assinatura das quitações da
concessão com a Empresa de
Geração Elétrica (Egesa), in-
formou na quarta-feira (17) o
ente estatal panamenho. As in-
formações são da agência EFE.

A quitação entre a Odebre-
cht Latin Finance (OLF) e a
Egesa foi assinada na semana
passada e “pôs fim ao contrato
em mútuo acordo com a em-
preiteira para a construção do
Projeto Hidrelétrico Chan II”,
na província de Bocas del
Toro, afirmou hoje a Egesa em
um comunicado.          Página 3

 Prisões de
imigrantes
ilegais nos

EUA sobem
quase 40%
com Trump
As prisões de supostos imi-

grantes ilegais nos Estados
Unidos aumentaram quase
40% nos primeiros 100 dias da
Presidência de Donald Trump
por causa de decretos presi-
denciais que ampliaram o per-
fil de quem pode ser detido
devido a violações imigratóri-
as, de acordo com dados do
governo divulgados nta quarta-
feira (17). As informações são
da agência Reuters.   Página 3

No primeiro mês de 2017
foram criadas 194.199 empre-
sas no país, o maior número
para o período desde 2010. O
resultado é 16,6% superior se
comparado ao mesmo mês de
2016, quando 166.613 pesso-
as jurídicas foram abertas. Em
relação a dezembro de 2016
(120.633), o aumento foi de
61%. Os dados divulgados  na
quarta-feira (17) são do Indi-
cador Serasa Experian de Nas-
cimento de Empresas.

“O empreendedorismo de
necessidade segue pautando a
criação de novas empresas no
país. Com o desemprego ele-
vado, pessoas que estão per-
dendo vagas no mercado de
trabalho buscam novas fontes

de renda através da abertura de
novos negócios”, destacou, em
nota, a Serasa.

O tipo de empresa com
maior número de “nascimen-
tos” em janeiro foi a
microempresa individual
(MEI), que totalizou 159.522
aberturas, um aumento de
16,2% sobre o mesmo mês
de 2016. As sociedades limi-
tadas registraram criação de
12.760 unidades (+8,6%). A
criação de empresas individu-
ais cresceu 21,7%, com um
total de 12.916 novos negó-
cios em 2017. A criação de
empresas de outras naturezas
teve alta de 29,5%, com 9.001
nascimentos em janeiro de
2017.                      Página 3

Ministro da Fazenda Henrique Meirelles
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O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, anunciou  na
quarta-feira (17) que o governo
publicará uma portaria permitin-

do aos regimes próprios de Pre-
vidência Social dos municípios
o mesmo parcelamento concedi-
do na terça-feira (16) no caso da

dívida previdenciária de estados,
municípios e do Distrito Fede-
ral com o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).  Página 3

Bancos municipais de leite
materno precisam de doações

Os bancos municipais de lei-
te materno precisam de doações
para atender a recém-nascidos
internados em UTIs neonatais. Os
três hospitais da rede municipal

que possuem o serviço recebem
mensalmente apenas 97 dos 400
litros necessários a tratamento
de bebês nascidos com baixo
peso ou prematuros.    Página 2
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Anvisa registra primeiro
teste de farmácia para

detecção do HIV

BNDES instaura comissão
para apurar fatos ligados

às operações com JBS
Página 4



Gastronomia integra atrações da
Virada Cultural em São Paulo

Página 2 São Paulo
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São Paulo, quinta-feira, 18 de maio de 2017

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A 

Novo líder do PRB no maior parlamento municipal brasilei-
ro, o bispo (igreja Universal André) - no 1º mandato - assumiu a
missão de unificar e fortalecer a bancada, inclusive com cada um
dos 4 vereadores ... 

P A U L I S T A N A 

... se revezando no discursos em plenário, assim como se des-
tacando nas importantes comissões em que estão. De quebra,
André terá Edna Macedo trabalhando muito e candidata pra vol-
tar à ALESP em 2018.        

P R E F E I T U R A 

Sempre ao lado de Alckmin, Doria - de Nova Iorque (EUA)
segue vendendo a cidade, sendo que em Washington pedirem
juntos recursos pro BID. Não negou que só será candidato Presi-
dencial em 2018 caso ...  

P A U L I S T A N A 

...  o governador Alckmin o apoiar (leia-se caso inviabilizado
pelo também candidato Aécio, que com o senador e ex-governa-
dor Serra também são acusados por delatores por crimes não só
de cunho eleitoral).     

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

Deputado ‘Pedra’ Tobias, presidente - ‘com mandato estica-
do a lá Aécio’ - do PSDB paulista, propõem a ‘morte’ de uma
candidatura Presidencial do prefeito paulistano Doria. O médico
apoia o colega Alckmin.    

G O V E R N O  ( S P )

Declarações do ex-deputado (ALESP) Paulo Alexandre - pre-
feito reeleito de Santos - a favor de Alckmin como candidato
Presidencial tucano, embute o desejo de ser um dos 2 candidatos
ao Senado em 2018.   

C O N G R E S S O

MP, Receita Federal e Polícia Federal estariam - legalmente
- de mãos amarradas pra sócios e até parentes de senadores e
deputados federais que estariam esquentando dinheiro de corrup-
ção via ‘repatriação’ ?             

P R E S I D Ê N C I A   

Usando seu direito, o ex-Presidente Lula mentiu na audiên-
cia - como réu - na Lava Jato quando disse não se encontrar com
dirigentes da Petrobras ? O juiz Moro considera que sim e
também por isso vai condena-lo.   

P A R T I D O S 

O Muda Brasil, com registro 99.9 certo no TSE, terá o depu-
tado federal (PSC - RJ) Bolsonaro presidente nacional e o
filho, federal (PSC -SP) presidente estadual. O PR vai liberar pra
se filiar quem for de extrema direita pra se filiar.        

H I S T Ó R I A S 

Século 20: governadores (São Paulo), Adhemar de Barros e
depois Jânio Quadros foram traídos pelas criaturas que elegeram
ao cargo: Lucas Nogueira Garcez e Carvalho Pinto. O governa-
dor Quércia (falecido) elegeu ... 

P O L Í T I C A S

... o também mal agradecido Fleury Filho. O prefeito paulis-
tano - hoje deputado federal  Maluf - inventou, elegeu Pitta (fa-
lecido) e dançou. Doria pode quebrar a escrita e a cara de quem
aposta que se volte contra Alckmin. 

E D I T O R

O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de polí-
tica desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via da li-
berdades  possíveis. Ele está dirigente na Associação
dos Cronistas de Política (São Paulo) e API. 

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822
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Exemplar do dia: R$  2,30

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
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 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 115 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
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Quem for curtir as centenas
de atrações da Virada Cultural,
realizada nos dias 20 e 21 de
maio, poderá contar com diver-
sas opções de comidas e bebi-
das espalhadas pela cidade de
São Paulo, com preços popula-
res de R$ 5 até R$ 15.

Por todo o Centro de São
Paulo, os Food Trucks estarão
estacionados da Rua Xavier de
Toledo até o Largo São Fran-
cisco, passando pelo Viaduto
do Chá. As feiras temáticas
Oriental (na Praça dos Correi-
os) e Nordestina (na Praça do
Patriarca) também reúnem pra-
tos típicos.

Os restaurantes do Centro
também integram a festa. Os
populares e premiados Bar da
Dona Onça e Casa do Porco Bar
estarão servindo comida no sá-
bado e domingo. O Bar da Dona
Onça prepara sua Galinhada
Modernista com Gema de Ovo
Curada e a Casa do Porco Bar
serve o seu sanduíche de Porco
e o novo Misto Quente com Pre-
sunto Real Rueda e Queijo Par-
dinho. Tanto a Galinhada Moder-

nista como os Sanduíches da
Casa do Porco saem a R$ 15.

No domingo (20), a Praça
Dom José Gaspar recebe uma
feira com 23 cervejarias artesa-
nais, com preços acessíveis e
rótulos como a premiada Cara-
van Beer, além de Satélite, Ca-
verna entre várias outras. A Fei-
ra é uma iniciativa do grupo de
cervejeiros artesanais Confra-
BeerSP.

A Viradinha, espaço da Vira-
da Cultural reservado às atrações
infantis, recebe além da Feira
Orgânica Vegana Sustentável, di-
versas opções de comidas saudá-
veis e saborosas para agradar os
paladares de crianças e adultos.

No Anhembi, comidas leves
e Food Trucks vão dar o tom da
celebração. O autódromo de In-
terlagos, que terá atrações para o
público jovem, contará com uma
exclusiva feira de Food Trucks.

SERVIÇO:
Food Trucks
Horário: Sábado: 18h às 4h.

Domingo 10h às 18h.
Destaques: Fichips, Firoco

Drinks, Faceburger, Box da Fru-
ta, Na Mira Food Truck, Robata
Food Truck.
Locais: Biblioteca Mario de
Andrade, Viaduto do Chá, Largo
São Francisco.

ConfraBeerSP apresenta:
Cervejas Artesanais

Horário: Domingo das 10h
às 18h

Local: Rua Bráulio Gomes/
Praça Dom José Gaspar

Cervejas participantes: Dao-
ravida, Quinta Do Malte, Cara-
van Beer, Cervejaria Guarubier,
Cervejaria Suméria, Bersi Bier,
Cerveja Cigana, Cervejaria Sate-
lite, Drakkar Cervejaria, Júpiter,
Cervejaria Urbana, Cerveja Caver-
na, Avós Cerveja Artesanal, Cer-
vejaria Landel, Maniacs Brew Co.,
Brooklyn Beer, Croma Cervejaria,
Cervejaria Nacional, Cevada Pura,
Cervejaria Mea Culpa, Doktor
Bräu, Cervejaria Everbrew, Cerve-
jaria Leuven.

Feira de Comida Nordestina
Horário: 18h de sábado até

18h de domingo
Destaques: Acarajé da Barra,

Dona Macaxeira, Cozinha a
Dois, Cana Brasil

Local: Praça do Patriarca

Virada Oriental
Horário: 18h de sábado até

18h de domingo
Destaques: Comida Chinesa,

Japonesa e Coreana
Local: Praça dos Correios
Viradinha Orgânica e Susten-

tável
Horário: Domingo das 10h

às 18h
Destaques: Comidas Orgâni-

cas, Veganas e Saudáveis
Local: Praça Rotary/R. Dr.

Vila Nova

Bar da Dona Onça
Horário: Sábado das 18h às

3h e domingo das 12h às 18h.
Local: Edifício Copan - Av.

Ipiranga, 200 – lojas 27 e 29 –
Centro

Casa do Porco Bar
Horário: Sábado das 18h às

3h e domingo das 11h às 18h.
Local: R. Araújo, 124 – Re-

pública

Bancos municipais de leite
materno precisam de doações

Os bancos municipais de lei-
te materno precisam de doações
para atender a recém-nascidos
internados em UTIs neonatais.
Os três hospitais da rede muni-
cipal que possuem o serviço re-
cebem mensalmente apenas 97
dos 400 litros necessários a tra-
tamento de bebês nascidos com
baixo peso ou prematuros.

Nos meses mais frios, no
outono e inverno, e nas férias e
festas de final de ano, os esto-
ques dos bancos de leite na Ca-
pital caem cerca de 50%. Por
isso, até esta sexta-feira (19)
acontece a Semana Nacional de
Doação de Leite Humano. “A
doação de leite é importante para
quem doa e para quem recebe. A
mulher que doa mantém a pro-
dução de leite, pois quanto mais

leite é coletado, mais o organis-
mo produz. Além disso, o leite
humano é o alimento mais com-
pleto que um bebê prematuro ou
enfermo pode receber, porque
tem todos os nutrientes neces-
sários para o desenvolvimento
adequado e saudável”, explica a
enfermeira Renata Giesta, coor-
denadora do Programa de Cole-
ta de Leite Humano Domiciliar.

Toda mulher que amamenta
está apta a doar leite. O procedi-
mento para contribuir é muito fá-
cil. A doadora cadastra-se no pro-
grama e, antes do início da doa-
ção, é feita uma coleta de exames.
Então, a mãe recebe via e-mail
uma rotina de procedimentos para
a retirada e armazenamento ade-
quado do leite. A maternidade
fica à disposição para esclarecer

todas as dúvidas por telefone.
Outra facilidade são as cole-

tas realizadas em parceria com
o Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu-SP). Uma
ambulância identificada com o
slogan “Doar Leite Materno Sal-
va Vidas” vai às casas de mães
cadastradas pelos hospitais e re-
colhem as doações.

Atualmente, os três serviços
de banco de leite humano têm 71
doadoras cadastradas.  A Mater-
nidade-Escola Dr. Mário de
Moraes A. Silva, na Vila Nova
Cachoeirinha, tem a maior mé-
dia de coleta externa, com a
média de 42 litros por mês, cer-
ca de 40% do mínimo necessá-
rio. O serviço do Hospital Mu-
nicipal Prof. Dr. Alípio Corrêa
Netto, em Ermelino Matarazzo,

recebe, em média, 30 litros de
coleta externa por mês, apenas
20% do necessário. Já o Hospi-
tal Municipal Dr. Fernando Mau-
ro Pires da Rocha, Campo Lim-
po, recebe mensalmente, em
média, 25 litros de coleta exter-
na, 15% do necessário.

Serviço - Bancos de Leite
Humano (BLH)

Hospital Municipal Dr. Alí-
pio Correa Netto

Telefone: 3394-8046

Hospital Municipal  Cam-
po Limpo

Telefone: 3394-7693

Maternidade Cachoeiri-
nha

Telefone: 3986-1011

Secretaria de Educação reafirma
compromisso contra a homofobia

Diante da diferença, qual é a
sua postura? Você se esforça
para que as pessoas que não se
encaixam nos padrões definidos
pela sociedade sejam incluídas
e recebidas com amor, ou para
você “tanto faz, como tanto fez”?
Essas perguntas podem não ter
sentido para muitas pessoas,
mas suas respostas fazem toda a
diferença na vida de quem sofre
preconceito devido sua orienta-
ção sexual.

A identidade de gênero é um
dos temas que precisam ser de-
batidos na comunidade escolar,
para que se tenha uma escola to-
talmente inclusiva. No Brasil, o
primeiro Estado a normatizar
assuntos relacionados a alunos
transexuais e travestis foi São
Paulo. Em 2014, a Secretaria de
Estado da Educação divulgou
uma portaria que permite que
alunos adotem o “nome social”.
A norma é um direito, portanto
deve ser respeitado por todos.

Pelo respeito à diversidade
e conscientização da causa é que
dia 17 de maio marca o Dia In-
ternacional Contra a Homofobia.
Por isso, separamos alguns pon-
tos importantes para te ajudar a
esclarecer dúvidas sobre essa
temática:

O dicionário online Pribe-
ram da Língua Portuguesa é ca-
tegórico sobre o significado da
palavra homofobia: repulsa ou
preconceito contra a homosse-
xualidade ou os homossexuais.
Mas, vamos tornar esse signifi-
cado mais específico. Por repul-
sa, pode-se entender também
agressão, física ou psicológica.
Tanto uma, quanto a outra dei-

xam marcas, ferem a vítima e
causam males difíceis de serem
apagados.

Segundo a Lei 10.948/2001,
é proibido toda manifestação
atentatória ou discriminatória
por razão de orientação sexual e
identidade de gênero, ninguém
pode ser exposto a vexame, hu-
milhação, constrangimento ou
ser impedido/a de acessar locais
públicos ou privados por conta
de suas identidades. Já o Decre-
to 55.588/10 define o direito ao
uso do nome social e o respeito à
identidade de gênero de travestis
e transexuais. A Deliberação 125
de 2014 do Conselho Estadual da
Educação e a Resolução da Secre-
taria da Educação 45 de 2014 re-
gulamentam esses direitos no
âmbito do sistema de ensino.

Mas, o que são “nome soci-
al” e “identidade de gênero”?

Nome social é o nome pelo
qual pessoas transexuais e tra-
vestis preferem ser chamadas
cotidianamente, em contraste
com o nome oficialmente regis-
trado (nome civil) que não refle-
te sua identidade de gênero.

Já a identidade de gênero é a
forma como a pessoa se veste,
se enxerga, busca ser reconhe-
cida pelas demais pessoas. Re-
fere-se, portanto, à maneira
como alguém se sente e se apre-
senta para si e para os demais
como homem ou mulher. Traves-
ti e Mulher Transexual é uma
pessoa designada no nascimen-
to pelo sexo masculino, mas
tem sentimento de pertencimen-
to pelo gênero feminino, bus-
cando ser reconhecida social-

mente como feminina. Homem
Transexual é uma pessoa desig-
nada no nascimento pelo sexo
feminino, mas tem sentimento
de pertencimento pelo gênero
masculino, buscando ser reco-
nhecido socialmente como mas-
culino.

Nas escolas da rede pública
do Estado de São Paulo, confor-
me a Resolução SE nº 45/2014,
a pessoa interessada, quando
maior de 18 (dezoito) anos, ou
o responsável, se menor, poderá
solicitar, a qualquer tempo, a uti-
lização do nome social. Para tan-
to, deve preencher e assinar um
Requerimento encaminhado ao
Diretor de Escola. O Requeri-
mento deve ser adicionado ao
prontuário da aluna ou do aluno,
bem como o nome social inse-
rido no Sistema de Cadastro de
Alunos. O Diretor ou servidor
por ele indicado deverá instruir
os docentes e demais funcioná-
rios para o tratamento pelo
nome social. Toda a comunida-
de escolar deve tratar travestis,
mulheres transexuais e homens
trans pelo nome social. Aí está a
importância de um trabalho pedagó-
gico voltado à valorização das dife-
renças de identidades de gênero na
perspectiva dos Direitos Humanos.

Sobre o direito de usar o ba-
nheiro de acordo com a identi-
dade de gênero e o nome social

É inquestionável que o as-
sunto sobre o uso de banheiros
de acordo com a identidade de
gênero é um tabu na sociedade,
mas entendê-lo é mais simples
do que parece. Para alguns indi-
víduos que não têm as informa-

ções básicas, pode parecer que
qualquer pessoa pode usar o ba-
nheiro que quiser, na hora que
quiser. Mas, não é bem assim. É
necessário que se faça na secre-
taria da escola a solicitação de in-
clusão do nome social nos regis-
tros do estudante, como a lista de
presença e o diário de classes, por
exemplo. Somente após concluir
esse processo a pessoa passará a
frequentar o banheiro conforme a
sua identidade de gênero.

Outra dúvida que pode surgir
é se o banheiro será usado ape-
nas pelos alunos. Vale lembrar
que isso não é uma regalia e nem
apenas questão de escolha. É um
direito garantido por lei. O re-
conhecimento e o respeito à dig-
nidade de travestis, a não expo-
sição a situações vexatórias e
discriminatórias são proibidas
conforme a Lei Estadual 10.948
de 2001, citada acima. Portan-
to, pais e mães trans também
possuem esse direito.

Por isso, a Pasta organizou
uma série de documentos orien-
tadores e videoconferências so-
bre o assunto, que estão dispo-
níveis para as Diretorias Regio-
nais de Ensino e escolas estadu-
ais. Além disso, todos devem
seguir a lei estadual nº 10.948,
que versa sobre discriminação
em razão de orientação sexual e
identidade de gênero.

Você também pode consul-
tar a cartilha Diversidade Sexu-
al e a Cidadania LGBT, elabora-
da e divulgada pela Coordenação
de Políticas para a Diversidade
Sexual, da Secretaria da Justiça
e da Defesa da Cidadania do Es-
tado de São Paulo.
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Odebrecht sai de
projeto hidrelétrico

bilionário no Panamá
A Odebrecht saiu definitivamente de um projeto hidrelétrico

no Panamá, avaliado em mais de US$ 1 bilhão, com a assinatura
das quitações da concessão com a Empresa de Geração Elétrica
(Egesa), informou na quarta-feira (17) o ente estatal panamenho.
As informações são da agência EFE.

A quitação entre a Odebrecht Latin Finance (OLF) e a Egesa
foi assinada na semana passada e “pôs fim ao contrato em mútuo
acordo com a empreiteira para a construção do Projeto Hidrelé-
trico Chan II”, na província de Bocas del Toro, afirmou hoje a
Egesa em um comunicado.

O presidente panamenho, Juan Carlos Varela, ordenou em
dezembro do ano passado o início das gestões para que a Ode-
brecht devolvesse a concessão do projeto e cancelasse, sem custo
para o Estado, o contrato de associação para a hidrelétrica, cuja
construção não começou e requer um investimento de US$ 1,049
bilhão, de acordo com a informação oficial.

“O cancelamento do contrato (...) compreende como parte
do acordo a devolução, sem custo algum para a Egesa, da con-
cessão para o desenvolvimento do Projeto Hidrelétrico Chan II,
com uma capacidade de geração de 223,8 megawattios”, deta-
lhou a estatal.

O contrato de concessão, assinado em junho de 2014, inclui
uma série de garantias para o Estado, entre elas que “a OLF será
responsável de indenizar a Egesa pela soma de até US$ 30 mi-
lhões caso haja queixas”, afirmou a estatal, destacando que a
“Construtora Norberto Odebrecht será o responsável solidário
por um montante de US$ 10 milhões”.

A Egesa acrescentou que “avaliará diferentes opções para de-
senvolver este megaprojeto hidrelétrico, necessário para suprir
o mercado e fortalecer a matriz energética” do Panamá.

O governo panamenho decidiu pela saída da Odebrecht do
projeto depois da revelação do escândalo internacional dos su-
bornos pagos pela construtora brasileira em uma dezena de paí-
ses, incluindo o Panamá, para obter contratos. O Ministério Pú-
blico do Panamá investiga 20 pessoas por sua suposta vinculação
com esses subornos, entre elas dois filhos e um irmão do ex-
presidente Ricardo Martinelli (2009-2014). (Agencia Brasil)

 Prisões de
imigrantes ilegais nos

EUA sobem quase
40% com Trump

As prisões de supostos imigrantes ilegais nos Estados Uni-
dos aumentaram quase 40% nos primeiros 100 dias da Presi-
dência de Donald Trump por causa de decretos presidenciais
que ampliaram o perfil de quem pode ser detido devido a vio-
lações imigratórias, de acordo com dados do governo divul-
gados nta quarta-feira (17). As informações são da agência
Reuters.

O diretor interino da Agência de Cumprimento das Leis da
Imigração e da Alfândega (ICE, na sigla em inglês), Thomas
Homan, disse que as prisões realizadas pelo organismo che-
garam a 41.318 entre 22 de janeiro e o final de abril deste ano
– contra 30.028 no mesmo período do ano passado.

Dos presos, quase dois terços tinham condenações crimi-
nais, mas também houve um salto considerável – de mais de
150% – no número de imigrantes nunca condenados por ou-
tros crimes detidos pela ICE: 10.800 desde o início de 2017,
comparados com os 4.200 presos sem condenações crimi-
nais no mesmo período de 2016.

Este aumento é resultado de diretrizes recentes forneci-
das pelo secretário de Segurança Interna, John Kelly, para im-
plementar os decretos de Trump sobre o cumprimento das leis
da imigração interna e da segurança de fronteiras, assinados
em 25 de janeiro, poucos dias depois de o presidente republi-
cano tomar posse.

“Aqueles que entram no país ilegalmente, de fato violam a
lei, isso é um ato criminoso”, disse Homan, enfatizando que
os imigrantes que representam uma ameaça à segurança naci-
onal ou têm fichas criminais ainda são uma prioridade da agên-
cia. Ele disse que a ICE continuará a visar pessoas que rece-
beram uma ordem definitiva de remoção de um juiz de imi-
gração, mesmo que não tenham cometido outro crime.

“Quando um juiz federal toma uma decisão e emite uma
ordem, essa ordem precisa significar algo. Se não agirmos
com base nessas ordens, estamos só girando em círculos,”
afirmou Homan.

Embora o presidente Barack Obama também tenha sido cri-
ticado por deportar uma grande quantidade de imigrantes, a
maioria era de pessoas que haviam acabado de cruzar a fron-
teira e apreendidas ao entrar em solo norte-americano de for-
ma ilegal.

De fato, as deportações diminuíram 12% com Trump quan-
do comparadas com o mesmo período da era Obama, segundo
Homan, já que as pessoas presas no interior normalmente têm
casos mais complicados que podem avançar mais lentamente
no sobrecarregado sistema legal de imigração.

O número de pessoas flagradas atravessando a divisa com
o México encolheu consideravelmente desde o início do ano,
de acordo com dados da ICE. (Agencia Brasil)

No primeiro mês de 2017
foram criadas 194.199 empre-
sas no país, o maior número para
o período desde 2010. O resul-
tado é 16,6% superior se com-
parado ao mesmo mês de 2016,
quando 166.613 pessoas jurídi-
cas foram abertas. Em relação a
dezembro de 2016 (120.633), o
aumento foi de 61%. Os dados
divulgados  na quarta-feira (17)
são do Indicador Serasa Experi-
an de Nascimento de Empresas.

“O empreendedorismo de
necessidade segue pautando a
criação de novas empresas no
país. Com o desemprego ele-
vado, pessoas que estão per-
dendo vagas no mercado de
trabalho buscam novas fontes
de renda através da abertura de
novos negócios”, destacou, em

nota, a Serasa.
O tipo de empresa com mai-

or número de “nascimentos” em
janeiro foi a microempresa in-
dividual (MEI), que totalizou
159.522 aberturas, um aumento
de 16,2% sobre o mesmo mês
de 2016. As sociedades limita-
das registraram criação de
12.760 unidades (+8,6%). A cri-
ação de empresas individuais
cresceu 21,7%, com um total de
12.916 novos negócios em
2017. A criação de empresas de
outras naturezas teve alta de
29,5%, com 9.001 nascimentos
em janeiro de 2017.

“A crescente formalização
dos negócios no Brasil é res-
ponsável pelo aumento constante
das MEIs, registrado desde o iní-
cio da série histórica do indica-

dor. Em sete anos, passaram de
menos da metade dos novos
empreendimentos (25,5%, em
janeiro de 2010) para 82,1% no
último levantamento”, informou
a Serasa.

O setor de serviços ainda é
o mais procurado por quem quer
empreender: em janeiro de
2017, 124.340 novas empresas
surgiram neste segmento, o
equivalente a 64% do total. Em
seguida, 53.580 empresas co-
merciais (27,6%). No setor in-
dustrial, foram abertas 15.837
empresas (8,2%).

Segundo a Serasa Experian,
nos últimos sete anos, o cresci-
mento na participação das em-
presas de serviços no total de
empresas que nascem no país
tem sido constante: passando de

53,2%, em janeiro de 2010, para
64%, em janeiro de 2017. Já a
participação do setor comercial
de empresas que surgem no país
tem recuado: de 353%, em ja-
neiro de 2010, para 27,6% em
janeiro de 2017. A participação
das novas empresas industriais se
mantém estável.

Regiões
O Sudeste segue liderando o

ranking de nascimento de em-
presas, com 98.804 novos negó-
cios abertos em janeiro de 2017
ou 50,9% do total. A região Nor-
deste vem em segundo lugar,
com 18,3% (35.560), seguida da
região Sul (16,4%), Centro-
Oeste (9,3%), Norte (5,2%) do
total de empreendimentos inau-
gurados. (Agencia Brasil)

Municípios com regimes próprios
também terão parcelamento, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, anunciou  na
quarta-feira (17) que o governo
publicará uma portaria permitin-
do aos regimes próprios de Pre-
vidência Social dos municípios
o mesmo parcelamento conce-
dido na terça-feira (16) no caso
da dívida previdenciária de esta-
dos, municípios e do Distrito
Federal com o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS).

“Ontem, anunciamos um sis-
tema de parcelamento da dívida
das prefeituras com o INSS.
Hoje anunciamos que vamos
adotar o mesmo cronograma para
a dívida de cada prefeitura com o
seu regime próprio de Previdên-
cia. Muitas prefeituras têm regi-
me próprio para atender aos ser-
vidores. A prefeitura deve e não
tem como pagar à vista. Estamos
estabelecendo um sistema para a
prefeitura poder pagar também
para o sistema próprio”, afirmou
Meirelles a jornalistas, após dis-
cursar na 20ª Marcha a Brasília
em Defesa dos Municípios, or-

ganizada pela Confederação Na-
cional de Municípios.

Os regimes próprios aten-
dem aos servidores públicos se-
jam municipais, estaduais ou fe-
derais. Nem todos os servidores
de municípios, no entanto, têm
regimes próprios. Os que não
têm são vinculados ao regime
geral, do INSS. Segundo Meire-
lles, o governo ainda não tem o
número consolidado de municí-
pios que têm regimes próprios
nem o valor total da dívida des-
ses entes federativos.

 “Estamos agora fazendo um
levantamento, pois são milhares
de prefeituras, para saber qual a
dívida de cada uma e para a Se-
cretaria da Previdência contro-
lar esse processo”, afirmou o
ministro. Segundo Meirelles, a
intenção é publicar a portaria até
a próxima segunda-feira (22).

Em entrevista à Agência
Brasil em março, o diretor do
Departamento dos Regimes de
Previdência do Serviço Público
da Secretaria da Previdência,

Narlon Gutierre Nogueira, in-
formou a existência de 2,1 mil
regimes próprios no país entre
estados e municípios.

Mulheres municipalistas
O Movimento Mulheres

Municipalistas foi instalado, na
quarta-feira (17), durante a 20ª
Marcha a Brasília em Defesa
dos Municípios, com a partici-
pação de senadoras, deputadas
federais, prefeitas, vereadoras e
representantes de movimentos
ligados aos direitos das mulhe-
res. O movimento funciona no
âmbito da Confederação Nacio-
nal de Municípios (CNM). A in-
tenção é reunir mulheres para
incentivar a participação femini-
na na política e a atuação em fa-
vor das pautas defendidas pelo
movimento municipalista.

A uma plateia formada por
prefeitos, vereadores e gestores
municipais, a senadora Ana Amé-
lia (PP-RS) citou dados da par-
ticipação feminina nos municí-
pios e disse que é preciso forte

atuação política para mudar essa
realidade. “Dos 5.568 municípi-
os, 2.963 têm maioria feminina
no eleitorado, no entanto, ape-
nas 24 municípios têm maioria
de mulheres na Câmara de Vere-
adores e 1.286 municípios só
tem homens na Câmara. Vamos
mudar esse quadro”, disse.

A senadora Marta Suplicy
lembrou que 52% da população
brasileira são de mulheres, mas
a representação em cargos políti-
cos ainda é muito pequena. “Esta-
mos fazendo o possível para mudar
essa situação”, disse. O Movimen-
to Mulheres Municipalistas defen-
de ainda pautas municipalistas como
a vedação à criação de novas obri-
gações para os municípios sem a de-
finição da fonte de custeio para o
cumprimento das despesas geradas;
a mobilização para buscar a atuali-
zação dos valores repassados pela
União para o custeio de programas
federais e o desenvolvimento de
práticas efetivas de valorização das
administrações municipais.
(Agencia Brasil)

Caixa Econômica pagou R$ 24,4 bi
na terceira rodada de saques do FGTS

A Caixa Econômica Fede-
ral pagou R$ 24,4 bilhões aos
beneficiários, na terceira roda-
da de saques de contas inativas
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), até o dia
16 de maio. Têm direito ao sa-
que os nascidos nos meses de
junho, julho e agosto. Até o
momento, o valor pago nas três
primeiras fases equivale a
84,3% do total previsto (R$ 29
bilhões) para as etapas já libe-
radas.

O número de trabalhadores
que já sacaram os recursos das
contas inativas do FGTS supe-
rou R$ 15,8 milhões e repre-
senta 79% das 20,1 milhões de
pessoas nascidas no período
de janeiro a agosto.

O valor supera a marca de

55% do total de recursos (R$
43,6 bilhões) disponíveis pela
MP 763/216, que libera o
acesso às contas inativas do Fun-
do de Garantia. O número de tra-
balhadores que sacaram, nas pri-
meiras etapas, equivale a 52% do
total de 30,2 milhões benefici-
ados pelo saque das contas ina-
tivas do FGTS, de acordo com a
medida provisória.

Orientações
Nem todos os beneficiári-

os são obrigados a comparecer
a uma agência da Caixa para re-
ceber os recursos. Quem for
cliente do banco pode ter o sal-
do depositado automaticamen-
te em sua conta bancária. Os
trabalhadores que tiverem até
R$ 1,5 mil nas contas inativas

poderão fazer os saques no au-
toatendimento, utilizando a se-
nha do Cidadão. Valores de até
R$ 3 mil vão requerer o cartão
cidadão e senha no autoatendi-
mento, lotéricas ou correspon-
dentes da Caixa.

Para o trabalhador que quer
resgatar contas com saldos su-
periores a R$ 3 mil, é reco-
mendado que compareça ao
banco com documento de iden-
tificação, carteira de trabalho
ou alguma comprovação de
rescisão do contrato. Já para os
valores acima de R$ 10 mil é
obrigatória a apresentação dos
documentos.

A próxima rodada de paga-
mentos será no dia 16 de ju-
nho para os trabalhadores nas-
cidos em setembro, outubro e

novembro. A seguinte ocorre
em 14 de julho, para os nasci-
dos em dezembro.

A data limite na Caixa Eco-
nômica para saque é o dia 31
de julho.

Direito ao saque
Todo trabalhador que pediu

demissão ou teve seu contrato
de trabalho finalizado por jus-
ta causa até 31 de dezembro de
2015 tem direito ao saque das
contas inativas de FGTS.

O trabalhador que ainda não
sabe se tem dinheiro a receber
pode acessar o site sobre as
contas inativas. Lá, ele pode
verificar o valor a receber, a
data do saque e os canais dis-
poníveis para pagamento.
(Agencia Brasil )

Indústria paulista gera 8,5 mil
postos de trabalho em abril

A indústria paulista gerou em
abril 8,5 mil postos  de trabalho.
Desses, 7,7 mil foram abertos
pelo setor de açúcar e álcool.
O resultado de abril represen-
ta uma alta de 0,39% na com-
paração com março. Na com-
paração com o mesmo mês de
2016, o nível de emprego teve
queda de 4,32%.

No acumulado do ano, o ní-
vel de emprego na indústria pau-
lista continua positivo, com a
geração de 21 mil vagas, alta de
0,97%. Os dados, divulgados  na
quarta-feira (17), são da Pesqui-
sa de Nível de Emprego do Es-
tado de São Paulo, feita pela Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp).

Abril foi o segundo mês con-
secutivo de resultado positivo
sob a forte influência do setor
sucroalcooleiro, aquecido por
conta do período de safra agrí-
cola. Apesar dos dados com viés
positivo, a Fiesp não vê recupe-
ração do emprego na indústria.

“Não há otimismo e recupe-
ração para o emprego na indús-

tria. O resultado ainda segue
embasado pela geração de pos-
tos de trabalho no setor de
açúcar e álcool, que influen-
ciou o saldo de março e mais
fortemente abril”, disse o di-
retor do Departamento de Pes-
quisas e Estudos Econômicos
da Fiesp,  Paulo Francini .
(Agencia Brasil)

GM suspenderá contratos de
1,5 mil empregados em junho

A partir do dia 5 de junho,
até 1,5 mil trabalhadores da
General Motors (GM), em São
José dos Campos, interior pau-
lista, devem entrar em sistema
de layoff (suspensão temporá-
ria de contrato de trabalho).

Os contratos ficarão sus-
pensos até 4 de novembro,
com os salários sendo pagos,
em parte pela empresa e em

parte pelo governo federal.
Segundo o Sindicato dos Me-
talúrgicos de São José dos
Campos, ficou acertado com a
empresa que todos os afetados
terão os empregos garantidos
até fevereiro de 2018.

Os trabalhadores atingidos
pela medida também frequen-
tarão cursos de qualificação
durante o período de suspen-

são dos contratos. A proposta
foi aprovada em assembleia
dos trabalhadores da fábrica. A
unidade possui cerca de 5 mil
funcionários e produz os mo-
delos S10 e Trailblazer.

Em fevereiro, a GM havia
dado férias coletivas a 2,2 mil
empregados na mesma unida-
de. No acumulado de janeiro a
março, a montadora vendeu

72,4 mil veículos, segundo
balanço da Associação Naci-
onal dos. Fabricantes de Ve-
ículos Automotores. O nú-
mero representa um cresci-
mento de 3,6% diante do co-
mercializado no mesmo pe-
ríodo em 2016.

A GM não respondeu aos con-
tatos da reportagem da Agência
Brasil. (Agencia Brasil)
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A força-tarefa da Operação
Lava Jato no Ministério Públi-
co Federal (MPF) apresentou
74 documentos para serem in-
cluídos no processo que inves-
tiga suposta relação entre o ex-
presidente da República Luiz Iná-
cio Lula da Silva e um aparta-
mento tríplex da OAS Empreen-
dimentos. 

Dentre os documentos apre-

sentados pelo MPF, estão regis-
tros de reuniões entre o ex-pre-
sidente e diretores da Petrobras,
além de manuscritos, panfletos
de apartamentos e cartas-res-
posta de empresas a questiona-
mentos dos procuradores.

Em depoimento ao juiz Sér-
gio Moro no último dia 10, em
Curitiba, Lula disse que não par-
ticipava do cotidiano da estatal

e o único diretor procurado por
ele foi Renato Duque, por ter
sido indicado pelo PT.

Defesa
Os advogados de Lula emiti-

ram uma nota afirmando que os
anexos “não provam nada” con-
tra o ex-presidente. A defesa diz,
ainda, que “os papeis apresenta-
dos ontem pelo MPF somente

servem para provar que seus
membros têm acesso irrestrito
a documentos da Petrobras, ao
contrário da defesa do ex-presi-
dente”.

O juiz federal Sergio Moro
havia concedido às partes cinco
dias a partir do interrogatório de
Lula para a juntada de novos do-
cumentos à ação. (Agencia Bra-
sil)

O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-SP)
apontou falhas em um contra-
to para modernização da Linha
11 – Coral da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos
(CPTM) e fez questionamentos
aos responsáveis pelo projeto.
O despacho do conselheiro
Antonio Roque Citadini sobre
o contrato firmado em 2010
foi publicado  na quarta-feira
(17) no Diário Oficial do
estado. O documento previa a
compra de nove trens, cada um
por R$ 33,6 milhões, em um
projeto parcialmente financia-
do pelo Banco Mundial.

A Secretaria Estadual dos
Transportes Metropolitanos e
a CPTM têm 30 dias para apre-
sentar as justificativas e docu-
mentos para esclarecer os pon-
tos levantados pelo tribunal.

Entre os pontos sobre os
quais foram solicitadas expli-
cações estão as sucessivas
prorrogações da vigência do
contrato. “É estranha a con-
tagem do prazo feita pela se-
cretar ia/CPTM”, ressal ta
Citadini sobre as cinco mu-
danças na data de entrega do
projeto, inicialmente pre-
vista para abril de 2013 e
atualmente esperada para
outubro de 2018. “Por que
tanta prorrogação?”, questi-
ona o conselheiro.

MPF pede inclusão de registros de encontros
de Lula com diretores da Petrobras

Comemorando 43 anos de
criação em 2017, a Usina Hidre-
létrica de Itaipu informou que já
repassou mais de US$ 10,5 bi-
lhões em compensação financei-
ra pelas terras que foram ocupa-
das nas últimas décadas pelo seu
reservatório. Operando no Bra-
sil e no Paraguai, os valores fo-
ram divididos igualmente entre
os dois países e, aqui, repassa-
dos aos municípios e estados
atingidos e à União.

De acordo com a empresa,
os recursos começaram a ser
pagos em maio de 1984, quando
Itaipu começou a operar. Cerca
de US$ 1,83 bilhão foi dividido

entre os 16 municípios afetados
com o reservatório, sendo 15 no
Paraná e um no Mato Grosso do
Sul. Os dois estados receberam
US$ 1,82 bilhão.

No âmbito federal, os valo-
res são repassados a órgãos como
os ministérios do Meio Ambien-
te, da Ciência e Tecnologia e de
Minas e Energia, além do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.

Segundo a Itaipu, os royalti-
es estão entre as principais fon-
tes de receita de municípios
como Mercedes (PR), que rece-
beu US$ 1,7 milhão no ano pas-
sado e está na 13ª posição no

ranking do Índice de Desenvol-
vimento Humano (IDH), dentre
os 399 municípios paranaenses,
e Marechal Cândido Rondon
(PR), cujos royalties represen-
tam 12% das receitas municipais.

Os prefeitos, porém, estão
preocupados com a continuidade
dos repasses. “Embora o paga-
mento dessa compensação tenha
sido instituído pelo Tratado de
Itaipu [assinado em 1973], que
não perde a validade, o Anexo C
[a parte financeira do documen-
to e que contém a fórmula de cál-
culo dos royalties] expira em ja-
neiro de 2023”, informou a em-
presa, por meio de nota.

De acordo com a Itaipu, a
negociação das bases financei-
ras do tratado está “entre os prin-
cipais temas estratégicos” para
a usina nos próximos anos.
“Cada país está estudando os ce-
nários possíveis para o pós-
2023. Uma vez que a usina esta-
rá amortizada, isso influenciará
no cálculo da tarifa. Se a ener-
gia de Itaipu será comercializa-
da pelo preço de custo ou se se-
guirá um valor de mercado, essa
é uma discussão que as chance-
larias do Brasil e do Paraguai
irão ter”, disse o diretor-geral
brasileiro da empresa, Luiz Fer-
nando Vianna. (Agencia Brasil)

Tribunal de Contas
aponta falhas em

contrato para compra
de trens em São Paulo

Além disso, Citadini apon-
ta possíveis falhas de planeja-
mento. “A instalação do ATC
[sistema de controle automá-
tico dos trens], neste momen-
to do contrato, também está
causando atraso. Por que essa
decisão não foi tomada desde
o início? O sistema ATC pela
proposta, já existia? Se, não,
por que não foi previsto?”,
questiona o conselheiro.

O tribunal também quer o
detalhamento das despesas
efetuadas. Citadini pede, por
exemplo, a prestação de con-
tas do convênio feito com o
Banco Mundial, que empres-
tou US$ 112, 9 milhões ao
governo de São Paulo para o
projeto. “As prestações de
contas do Convênio citado fi-
caram a cargo da CPTM.
Existem relatórios dessas
prestações?”, pergunta o con-
selheiro em seu despacho.

Citadini quer também que
a CPTM precise quais foram
os serviços prestados pela
empresa contratada, a france-
sa Alstom, e das subcontrata-
das para fornecimento de pe-
ças e serviços.

A reportagem da Agência
Brasil entrou em contato com
a CPTM e a Secretaria Estadu-
al dos Transportes Metropoli-
tanos, mas ainda não obteve
resposta. (Agencia Brasil)

Bandidos executaram cinco
homens e uma mulher na noite
de terça-feira (16), na zona ru-
ral da cidade de Serra do Mel,
região oeste do Rio Grande do
Norte, a cerca de 250 quilôme-
tros da capital potiguar, Natal.

Segundo a Polícia Civil, ao
menos quatro homens armados
entraram na casa onde as vítimas
e outras duas pessoas que esca-
param do ataque com vida esta-
vam reunidas e começaram a dis-
parar. Além das seis vítimas fa-
tais, um adolescente foi balea-
do e socorrido pelos policiais
militares que atenderam a ocor-
rência. A outra pessoa que esta-
va junto com o grupo conseguiu

Chacina deixa seis
mortos em

zona rural do Rio
Grande do Norte

fugir enquanto os criminosos
rendiam as outras vítimas.

A Polícia Civil já está inves-
tigando os homicídios, mas ain-
da não deteve nenhum suspeito,
nem tem pistas que revelem o
motivo da ação. A investigação
está a cargo do delegado Anto-
nio Caetano Baumann de Azeve-
do, titular da 2ª Delegacia de
Polícia Civil de Mossoró.

Segundo dados divulgados
pelo Observatório da Violência
Letal Intencional no Rio Gran-
de do Norte (Obvio), pelo me-
nos 936 assassinatos já foram
registrados no Rio Grande do
Norte desde o início do ano.
(Agencia Brasil)

A presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES),
Maria Sílvia Bastos Marques,
constituiu  na terça-feira (16)
uma Comissão de Apuração In-
terna (CAI) para avaliar todos os
fatos relacionados às operações
realizadas pelo Sistema BNDES
com a empresa JBS.

Em nota divulgada à im-
prensa, o banco esclareceu que
a medida foi motivada pelo “in-
quérito em andamento na Polí-
cia Federal e o interesse da di-
retoria e dos empregados do
banco na apuração dos atos e
fatos relacionados a essas ope-
rações”.

Cerca de 37 servidores da
instituição foram levados coer-
citivamente para depor na Polí-
cia Federal na última sexta-fei-
ra (12), na Operação Bullish,

BNDES instaura
comissão para apurar

fatos ligados às
operações com JBS

que investiga irregularidades em
aportes de R$ 8,1 bilhões da
BNDESPar – braço do banco
voltado para a participação aci-
onária em outras empresas – à
JBS, de 2007 a 2011.

Entre os problemas citados
aparecem a compra, pelo BN-
DESPar, de ações da empresa
frigorífica por valores acima dos
de mercado, além da não devolu-
ção de recursos que haviam sido
liberados pelo banco de fomen-
to para uma aquisição empresa-
rial que não se concretizou.

A ação da PF foi considera-
da violenta e arbitrária por diri-
gentes da Associação dos Fun-
cionários do BNDES (AFBN-
DES), que manifestaram no
mesmo dia solidariedade aos
colegas alvo da operação, entre
os quais uma mulher grávida de
39 semanas. (Agencia Brasil)

TRE mantém decisão e desaprova contas da
campanha do prefeito de Belo Horizonte

O Tribunal Regional Eleito-
ral de Minas Gerais (TRE-MG)
decidiu na terça-feira (16) man-
ter a desaprovação das contas de
campanha de Alexandre Kalil
(PHS) na eleição de 2016 para a
prefeitura de Belo Horizonte. Ele
venceu a disputa, superando no
segundo turno João Leite (PSDB).

As contas de Kalil já tinham
sido desaprovadas em decisão de
primeira instância no ano passa-
do. O então candidato declarou
que doou para a própria campa-
nha R$ 2,2 milhões. Para o tri-

bunal, a origem do recurso não
foi identificada.

A justificativa do atual pre-
feito da capital mineira é de que
o montante foi obtido com a ven-
da de parte de um imóvel a seus
filhos. A transação teria ocorri-
do em 10 de outubro de 2016,
portanto um semana após o fim
do primeiro turno das eleições
e 20 dias antes do segundo tur-
no. Os filhos de Kalil teriam ad-
quirido 37,5% do imóvel por
R$2,231 milhões.

A juíza Cláudia Coimbra, que

relatou o processo, considerou
que a versão apresentada regis-
tra inconsistências. Os dados
constantes do registro imobili-
ário estariam “impossibilitando
a comprovação da origem dos
recursos de R$2,2 milhões, que
foram creditados na conta de
campanha do prefeito eleito”,
escreveu.

Além da desaprovação das
contas, o TRE-MG manteve a
determinação para que Kalil re-
colha o valor ao Tesouro Nacio-
nal no prazo de cinco dias. Tam-

bém tramita na Justiça um pro-
cesso movido pelo Ministério
Público Eleitoral (MPE) que
pede a cassação do prefeito. A
ação foi aberta em dezembro do
ano passado, após a decisão da
primeira instância do TRE-MG.

Hoje mais cedo, durante a
assinatura de uma Parceria Pú-
blico-Privada (PPP) para troca
da iluminação pública da capital
mineira, Kalil disse à imprensa
que vai recorrer da decisão ao
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). (Agencia Brasil)

PROCESSO Nº 1102919-90.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidney da Silva Braga, na forma da Lei,
etc. Citação e Intimação - Prazo 20 dias - Processo 1102919-90.2013.8.26.0100. O Dr.
Sidney da Silva Braga, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Central Cível. Faz Saber a
GS Construções Ltda - Me, CNPJ 13.751.446/0001-08, na pessoa de seu representante
legal e a Oneci Goncalves da Silva, CPF 509.433.083-72, que Itaú Unibanco S.A, ajuizou
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$ 236.511,32 (02/
2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário - Confissão de Divida -
Devedor Solidário Girocomp DS Pré - Parcelas Iguais/Flex nº 17536407-4. Estando as
executadas em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias,
paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais,
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o
fazendo, ser convertido em penhora o bloqueio efetuado sobre o valor de R$2.096,65,
depositado no Banco do Brasil S/A, ag. 5905-6 Poder Judiciário, presumindo-se aceitos os
fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257 § - IV). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado. São Paulo, 07 de março de 2017. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de março de 2017.  B 17 e 18/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0032559-84.2012.8.26.0100 - 787/12.]O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata
Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Condomínio Nova Barão, na
pessoa do síndico Carlos Festian Carabet, + Espólios de Leon Feffer e Antonieta Teperman
Feffer, pela inv. Fanny Feffer, Espólio de Benjamin Citron, rep. pelo inv., Max Feffer e Bety
Vaidergorn Feffer, Adolph Citron e Bertha Citron, Julio Goichgerg e Enia Goichberg, Erwin
Citron e Agnes Citron, Felip Citron, Josef Leitner, Jacob Lerner e Paulina Rosenblit Lerner,
Augusto Esteves de Lima Junior e Mirtes Cecilia Esteves de Lima, Yona Grimberg Davidson
e Lucian Davidson, José Luiz Neri Borborema e Marcia Elisa Treiger Borborema, Antonio
Lopes Correia e Margarida Amelia da Piedade Miranda, Fazenda Municipal, Eduardo
Esteves de Lima e Fabiana Esteves de Lima, Espólio de José Schechtmann p/ inv. Martin
Schechtmann, Ricardo Esteves de Lima, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Jaques Grinberg Costa,
Rafael Grinberg Costa ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de
domínio do imóvel localizado na Av BARAO DE ITAPETININGA, 37, São Paulo - SP,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede se o
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, a fluir após o prazo de 20, dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei.   B 17 e 18/05
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EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 01(UM)ANO.PROCESSO 
Nº 1032198-11.2016.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 4ª 
Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo,Dr.Leonardo Aigner Ribeiro,na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER nascido em 10/09/1927, 

PauloSP,pai Francisco mãe Helena Ambrosano,que 
lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por 

sto,e por sentença proferida pelo MM. 
Juiz de Direito Dr.Leonardo Aigner Ribeiro,foi declarada a 
ausência de Claudino  e determinada a arrecadação 
de seus bens,chamando-o a entrar na posse de seus bens. 
Será o presente edital,por extrato,afixado e publicado na forma 
da lei,em conformidade com o artigo 745 do Código de Pro-
cesso Civil,pelo prazo de 01(um)ano.NADA MAIS.Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo,aos 04 de maio de 2017.[18] 

7ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. 7º Ofício Cível Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1063685-02.2016.8.26.0002. O Dr. Alexandre 
David Malfatti, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Santo Amaro/SP. Faz saber a Maria Lúcia Bunning CPF 045.307.308-59, que 
Condominio Empresarial Jardim Sul ajuizou ação de execução, para cobrança de R$6.602,64(dez/16), referente a despesas 
condominiais da SALA 214, integrante do condomínio autor. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida: a citação por 
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 06 
vezes, com juros de 1% ao mês; a intimação da conversão em penhora do arresto da SALA 214, do Condomínio Empresarial 
Jardim Sul, Matrícula 381.570, 11ºCRI/SP. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para opor embargos, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.                                                            [18,19] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE DIAS. PROCESSO Nº 1068506-46.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
12ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo FAZ SABER a(o) N. R. G., CPF 
213.391.708-09, RG V168200, nascido em 07/03/1969, Separado judicialmente com M. R. E. em regime de Comunhão Parcial 
de Bens, Cubano, Autônomo, pai N. M. R., mãe M. H. G. L., que lhe foi proposta uma ação de Conversão de Separação Judicial 
Em Divórcio por parte de M. R. E, alegando em síntese: a requerida se separou do requerido aos 3 de setembro de 2003, tendo a 
sentença transitado em julgado e transcorrido o prazo para conversão da separação em divórcio. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2017.                                                [18,19] 

Ligue:
* 3258-1822
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Anvisa registra primeiro teste de
farmácia para detecção do HIV

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) re-
gistrou esta semana o primei-
ro autoteste para detectar o
HIV a ser comercializado em
farmácia, como outros testes
comuns. O Action, nome co-
mercial do produto, será fabri-
cado pela empresa Orangelife
Comércio e Indústria e dará o
resultado em até 20 minutos.
O valor do teste será definido
pelo fabricante.

A ideia do registro do au-
toteste do vírus da aids vinha
sendo estudada desde 2015,

ano em que a Anvisa havia re-
gulado o registro de produ-
tos para diagnóstico in vitro
do HIV.

Assim como alguns apare-
lhos que são usados para a me-
dição de glicose por diabéti-
cos, o teste de HIV vem com
um líquido reagente, uma lan-
ceta específica para furar o
dedo, um sachê de álcool e um
capilar (tubinho para coletar o
sangue). O resultado aparece na
forma de linhas que indicam se
há ou não presença do anticor-
po do HIV. A presença do anti-

corpo mostra que a pessoa foi
exposta ao vírus que provoca a
aids.

Apesar de demonstrar
99,9% de sensibilidade e efe-
tividade, o teste só poderá in-
dicar a presença do vírus 30
dias depois da situação de ex-
posição. Caso o teste dê posi-
tivo, a pessoa deve procurar um
serviço de saúde. Em caso de
resultado negativo, o teste de-
verá ser repetido após 30 dias.

A situação de exposição co-
meça a contar a partir do mo-
mento em que a pessoa possa

ter tido o contato com o vírus
da aids, seja em uma relação
sexual sem proteção ou com o
compartilhamento de agulhas.
O tempo de 30 dias é o perío-
do que organismo precisa para
produzir anticorpos em níveis
que o autoteste consegue de-
tectar.

Se uma nova situação de ex-
posição ocorrer após este pe-
ríodo um novo teste precisa ser
feito, respeitando o prazo ne-
cessário para detecção e as
confirmações necessárias.
(Agencia Brasil)
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Salvador recebe a primeira prova
da temporada na região Nordeste

Mitsubishi Motors

Nação 4x4 desbravará trilhas nos arredores da capital baiana durante o rali de regularidade mais tradicional do País

Rali é dividido nas categorias Turismo Light, Turismo,
Graduados e Master

O tempero da Bahia volta a
fazer parte do Mitsubishi Mo-
torsports. No dia 27 de maio, o
rali de regularidade mais tradici-
onal do Brasil chega a Salvador
para mais uma etapa da tempora-
da 2017, que já levou a aventura
às cidades paulistas de Mogi
Guaçu e Ribeirão Preto.  Confi-
ra como é a prova: https://
youtu.be/kKzdaaE4fNc

“Salvador é uma capital mui-
to bonita, onde fizemos etapas
que deixaram boas lembranças.
Preparamos uma prova bem de-
safiadora para marcar a nossa
chegada à região Nordeste na
temporada 2017”, adianta Fer-
nando Julianelli, diretor de ma-
rketing da Mitsubishi Motors
do Brasil.

O Mitsubishi Motorsports é
dividido em quatro categorias:
Turismo Light, ideal para quem
está começando; Turismo, indi-
cada para quem tem experiência
intermediária; Graduados, desti-
nada para duplas com bastante
experiência, e a estreante Mas-
ter, criada para as duplas mais
competitivas do Brasil.

Em Salvador, os participantes
se reunirão para a largada no Sho-
pping Outlet Premium, em Ca-
maçari. De lá, a categoria Turis-
mo Light partirá para um trajeto

de 150 km passando por fazen-
das de eucaliptos, matas com
vegetação típica, piso escor-
regadio e muita areia. Já as
duplas das categorias Turismo,
Graduados e Master enfrenta-
rão um trajeto mais longo, que
passará por Açu da Torre,
Olhos D’Agua, Dedenzeiro,
Areias e Areal com piso de
areia, com diversos laços exi-
girá bastante atenção dos nave-
gadores e perícia dos pilotos .

“Como o rali tem quatro ca-
tegorias, todos os participantes

podem aproveitar. Os trajetos e
as planilhas são criados para que
cada dupla se divirta de acordo
com sua experiência”, explica
Julianelli.

A diversão começa na sexta-
feira à noite, véspera da com-
petição, quando os partici-
pantes confirmam sua inscri-
ção, adesivam o carro e par-
ticipam do briefing, com di-
cas sobre a prova e aula de
navegação para os novatos.
No sábado acontece a larga-
da pela manhã. Na chegada,

há  um grande  a lmoço  de
confraternização e a premiação
para as melhores duplas.

Podem participar dessa gran-
de festa proprietários de veícu-
los ASX, Pajero e L200 nas ver-
sões 4x4. “Gostamos muito do
rali. Usamos o carro no dia a
dia e, no fim de semana, saí-
mos em família para competir.
O ASX é um carro muito baca-
na e se dá super bem na trilha”,
comenta Agnaldo Silva Segun-
do, que competiu na categoria
ASX ao lado da esposa Selly e
da filha Aline na etapa de Ribei-
rão Preto.

O Mitsubishi Motorsports
tem patrocínio de Petrobras, Itaú,
Transzero, Clarion, Pirelli, Uni-
rios, W. Truffi, STP, Pilkington,
Sideral, Mit Consórcio, ADX,
Miolo e Made in Silk.

Acompanhe as novidades dos
ralis Mitsubishi através das redes
sociais: Twitter
(www.twitter.com/nacaomitsu-
bishi), Instagram
(www.instagram.com/mundo-
mit), Facebook
(www.facebook.com/Mundomit)
e Youtube (www.youtube.com/
MitsubishiMotors). Para mais
informações, vídeos, fotos e ins-
crições, acesse:
www.mitsubishimotors.com.br.

F
ot

o/
 A

dr
ia

no
 C

ar
ra

pa
to

Felipe Fraga e Cimed Racing buscam
repetir vitória em Santa Cruz do Sul

Em 2016, pista do interior gaúcho deu início à arrancada do piloto da Cimed Racing rumo ao título da Stock Car

Felipe Fraga

Campeão da Stock Car em
2016, Felipe Fraga retornará ao
circuito de Santa Cruz (RS) nes-
te final de semana para a terceira
etapa da temporada 2017 do cam-
peonato. O piloto da Cimed Ra-
cing venceu a corrida principal
desta etapa no ano passado e foi
justamente a partir daquele final
de semana em junho, que o pilo-
tou arrancou para o título e não
perdeu mais a liderança da cate-
goria até oficializar sua conquis-
ta em Interlagos no mês de de-
zembro.

“Tenho um retrospecto bom
em Santa Cruz do Sul, princi-
palmente pelo final de semana
especial que foi no ano passa-
do. Eu tive uma etapa pratica-
mente perfeita, onde conquis-
tei a pole, venci de ponta a ponta
e ainda cravei a volta mais rá-
pida da prova. A confiança au-

mentou muito depois disso e
espero poder repetir esse bom
desempenho agora em 2017”, diz
Fraga, que venceu cinco vezes
em 2016.

Na temporada atual, Fraga é
o sexto colocado com 49 pon-
tos e vem de vitória na última eta-
pa, realizada também no Rio
Grande do Sul, no Velopark. Para
Felipe, o objetivo principal do
final de semana é diminuir a dis-
tância para o líder.

“O nosso carro evoluiu bas-
tante da primeira para a segunda
etapa e esperamos que ele esteja
ainda melhor agora. Estamos na
parte de cima da tabela, mas pre-
cisamos descontar mais pontos
para o líder nesse domingo.
Além da minha vitória, o Marcos
Gomes e o Cacá Bueno já ven-
ceram nessa pista também, o que
nos coloca em boas condições de

disputar a vitória com a equipe
Cimed Racing”, afirma o piloto
tocantinense.

Os treinos em Santa Cruz do
Sul terão início nesta sexta-fei-
ra, a partir das 11h15 com o
shakedown. O primeiro treino
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Endurance de Kart 3h15
Interlagos: Equipe THR vence

com Alberto Cesar Otazú
Alberto Cesar Otazú sobe no pódio pela 60ª vez em um ano e dois meses

Alberto Cesar Otazú comemora com seus parceiros da THR

A equipe The Heart Racing
(THR) venceu na noite da última
terça-feira (16) o Endurance
3h15 Interlagos, disputado com
um grid de 31 karts no Kartódro-
mo Ayrton Senna, na zona sul de
São Paulo. O time teve a fantás-
tica performance de conquistar
a pole position e ainda subir no
pódio na primeira, terceira e
quarta posições, correndo com
um total de cinco formações.

“Fiquei muito contente em

participar desta vitória em minha
estreia em uma estrutura tão
grande, com cinco equipes, e que
envolveu muitas pessoas entre pi-
lotos e organização. Foi uma nova
e gratificante experiência”, co-
mentou Alberto Cesar Otazú
(Braspress/Pilotech/Alpie Escola
de Pilotagem/Cazarré mktcom),
que foi um dos pilotos do kart ven-
cedor e que subiu no pódio pela
60ª vez em um ano e dois meses
de competições no kartismo.

Alberto Cesar Otazú foi con-
vidado a integrar a equipe THR
nesta prova de média duração
noturna após uma grande disputa
no último final de semana com
Márcio Simão, administrador
do time, quando brigaram pela
vitória no Kartódromo Granja
Viana até a bandeirada de che-
gada, com a vantagem final de
Márcio por apenas 37 milési-
mos de segundo.

“Chamei o Alberto Cesar por-
que ele conhece muito a pista de
Interlagos e sabia que ele pode-
ria complementar e somar bas-
tante para a THR. E deu tudo cer-
to, alcançamos o nosso objetivo
colocando três dos nossos cin-
co karts no pódio, com uma es-
tratégia muito bem administra-
da pelos nossos colaborado-
res. E ele já está convidado para
as outras provas deste campe-
onato de endurance em Inter-
lagos”, enalteceu Simão, lem-
brando ainda que Alberto Ota-
zú venceu na semana passada o
Super Duelo de Interlagos,
evento que quis destacar o pi-
loto mais rápido do principal kar-
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tódromo do Brasil.
A THR contou com um total

de 17 pessoas entre pilotos e
organizadores. O mérito desta
conquista é compartilhado entre
Alberto Cesar Otazú, André Cu-
nha, Bruno Rodrigues, Fábio
Nakiri, Flávio Pulccetti, Helder
Vieira, Hélio Júnior, Igor Mori,
Jhonny Alves, Marcel Gimenez,
Márcio Simão, Marcos Alemão,
Michel Florêncio, Miguel Arab,
Rafael Delphin, Thiago Vargas e
Viviane Gola.

“Juntei pessoas que acompa-
nho no kart e montei uma equipe
forte. Fizemos uma boa estraté-
gia e pretendemos chegar na
frente na maratona de 36 horas,
que é composta pela 24 Horas de
Interlagos e quatro provas de
3h15”, explicou Márcio Simão.

Alberto Cesar Otazú tem o
patrocínio de Braspress, Pilote-
ch e Alpie Escola de Pilotagem,
com apoio de HTPro Nutrition,
BraClean, Carnes del Sur, Click
Pix Kart, Cazarré Mktcom e
LEAG. O jovem apoia as ações
da Associação Cruz Verde e Di-
reção para a Vida.

O Circuito das Serras 2017,
competição de corrida de mon-
tanha, já está definido. O Adven-
ture Club, responsável pela or-
ganização do evento, divulgou os
locais das quatro etapas progra-
madas para a temporada, inclu-
indo algumas das principais e
mais belas serras do país. As pro-
vas acontecerão entre agosto e
dezembro, com a primeira delas
no dia 27 de agosto, na Serra
Caminhos do Mar. As categorias
em disputa, todas solo, são
Masculino, Feminino e Máster
(masculino e feminino).

Depois, estão marcadas as
etapas da Serra do Japi, em Jun-
diaí, no dia 22 de outubro, Ser-
ra do Juquery, no dia 19 de no-
vembro, e outra vez a Serra do
Japi, em Cajamar, no dia 10 de
dezembro, fechando a tempo-
rada. As inscrições já estão
abertas e podem ser feitas pelo
site oficial,
www.circuitodasserras.com,
com limite de mil atletas por
evento.

O Circuito das Serras é uma
competição de velocidade dis-
putada em ambiente montanho-
so. São quatro etapas em locais
diferentes, onde cada etapa tem
duração de 1 (um) dia, sendo
que os atletas poderão optar
pelos percursos Curto (5 a 7

Circuito das Serras
2017 define etapas

Circuito das Serras 2017

Km), percurso Médio (11 a 13
Km) ou percurso Longo (20 a
22 Km), feitos somente na ca-
tegoria solo. A prova é feita em
trilhas já definidas pela orga-
nização, que disponibiliza pos-
tos de hidratação ao longo do
caminho (leve seu squeeze).

O objetivo é tirar as pesso-
as do meio das ruas, da polui-
ção, dos parques urbanos, das
esteiras. Assim, fazer com que
os atletas experimentem terre-
nos diferentes como campo,
mata, terra batida, trilhas de
gado e com vegetação, senti-
do o ar puro das montanhas. A
prova é feita em trilhas já de-
finidas pela organização, que
disponibiliza postos de hidra-
tação ao longo do caminho
(leve seu squeeze).

Etapas - 1ª etapa - Serra Ca-
minhos do Mar, 27 de agosto; 2ª
etapa - Serra do Japi, Jundiaí -
22 de outubro; 3ª tapa - Serra do
Juquery - 19 de novembro; 4ª
etapa - Serra do Japi/Cajamar -
10 de dezembro.

O Circuito das Serras é
uma realização do Adventure
Club, Governo do Estado de
São Paulo e Lei Paulista de In-
centivo ao Esporte. O patrocí-
nio é de Decathlon e Comgás.
Mais informações no site
www.circuitodaserras.com
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livre será no mesmo dia na parte
da tarde. No sábado, acontece o
segundo treino livre e o classifi-
catório, que terá transmissão do
Sportv às 13h. A rodada dupla no
domingo também será exibida
pelo mesmo canal às 13h.

Geisa Arcanjo tem participação
confirmada no GP Brasil

Caixa de Atletismo
Finalista olímpica em Londres 2012 e Rio 2016 compete no
dia 3 de junho, em São Bernardo

Geisa Arcanjo na Olimpíada

Geisa Arcanjo, finalista olím-
pica no arremesso do peso em
Londres 2012 e no Rio 2016,
teve sua participação confirma-
da pela Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) no Grande
Prêmio Brasil Caixa de Atletis-
mo, que será disputado no próxi-
mo dia 3 de junho, na Arena Cai-
xa, em São Bernardo do Campo,
na Grande São Paulo, com entra-
da livre para o público.

A brasileira tem as quatro
melhores marcas no Ranking da
Confederação Sul-Americana
(CONSUDATLE) e ocupa a 14ª
colocação no Ranking Olímpico
da IAAF em 2017, até este dia 17
de maio, com 17,98 m, resulta-
do obtido dia 1º de abril, em São
Bernardo do Campo.

Paulista de São Roque, nas-
cida a 19 de setembro de 1991, a
atleta do Pinheiros-SP já atingiu
duas vezes o índice exigido pela
IAAF para o Campeonato Mun-
dial de Londres, que será dispu-
tado em agosto, na Grã-Bretanha.

“Estou feliz por voltar a dis-
putar o GP Brasil. É sempre bom
enfrentar atletas estrangeiras e
medir forças, ainda mais em um
ano importante que tem um Mun-

dial pela frente”, disse a atleta,
orientada pelo especialista cuba-
no Justo Navarro, no Centro Na-
cional de Desenvolvimento do
Atletismo, na cidade de Bragan-
ça Paulista (SP). “A expectativa
é superar a barreira dos 18 me-
tros”, completou.

Além de Geisa, a Confedera-
ção Brasileira de Atletismo
(CBAt) confirmou a participação
na prova de mais três brasileiras:
Lívia Avancini (IPEC-PR), que
tem 17,12 m como melhor este
ano; Keely Christinne Medeiros
(Pinheiros-SP), com 16,59 m; e
Izabela Rodrigues da Silva (B3
Atletismo-SP), com 14,93 m.

O GP Brasil faz parte do
IAAF World Challenge da IAAF,
é organizado pela Confederação
Brasileira de Atletismo (CBAt),
com patrocínio da CAIXA e
apoio da Prefeitura de São Ber-
nardo do Campo. Disputado des-
de 1985, o GP Brasil já teve
como sede, além de São Bernar-
do, também São Paulo, Rio de
Janeiro e Belém. Mais informa-
ções no hot site do evento pelo
endereço: http://
www.cbat.org.br/competicoes/
gp_brasil/2017/default.asp
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