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Perito contratado por Temer diz que
gravação é “imprestável como prova”

Justiça autoriza prosseguimento de ação
penal contra Lula na Operação Zelotes
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Governo reduz contingenciamento
do Orçamento em R$ 3,1 bilhões

Defesa de Temer desiste de
recurso no STF que pedia

suspensão de inquérito

Esporte
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Comercial
Compra:   3,27
Venda:       3,27

Turismo
Compra:   3,14
Venda:       3,41

Compra:   3,67
Venda:       3,68

Compra: 117,80
Venda:     156,40

Rossi cai e perde a
liderança do Mundial
de motovelocidade

No Grande premio da Fran-
ça de Motovelocidade, Maveri-
ck Viñales conquistou a 500ª vi-
tória para a Yamaha e de quebra,
conquistou a liderança do cam-
peonato. A torcida francesa, pre-
sente ao autódromo, fez a festa
para seu piloto, o estreante da
categoria Johan Zarco que, com
uma Yamaha não oficial, obteve
o 2º posto no pódio. A festa só
não foi completa para a fábrica
japonesa porque a 4 curvas do
final, na disputa entre os dois
companheiros da equipe pela
vitória, Rossi foi ao chão, não
pontuando e perdendo a lideran-
ça do campeonato para o pró-
prio Vinãles.                Página 6
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Zarco(5) - um 2º com sabor de vitória para a França

O tradicional Campeona-
to Paulista de Kart, que vol-
ta ao mítico kartódromo de
Inter lagos nesta  semana
com a expectativa de parti-
cipação de mais de 160 pi-
lotos de todo o Brasil, tem
as inscrições abertas a par-
tir de terça-feira (23), e po-

Inscrição para o
Campeonato Paulista

de Kart começa
nesta terça-feira

derão ser efetuadas direta-
mente  na Secretaria de
Prova no Kartódromo Ayr-
ton Senna, na zona sul de
São Paulo (SP). Os treinos
oficiais têm início na quar-
ta-feira e as provas serão re-
alizadas na sexta-feira (26)
e sábado (27).       Página 6

Barrichello e Maurício
comemoram vitórias em

Santa Cruz do Sul
Rubens Barrichello e Ricar-

do Maurício foram os grandes
destaques da rodada dupla da ter-
ceira etapa da temporada 2017 da
Stock Car, no domingo (21), em
Santa Cruz do Sul. Rubinho do-
minou e venceu a primeira cor-
rida, deixando o circuito com o
maior número de pontos (30) e
assumindo a sexta colocação do
campeonato. Já Ricardinho abu-
sou da estratégia para garantir a
vitória da segunda corrida.

                                 Página 6
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Largada Corrida 1

Equipes brasileiras
querem manter hegemonia
do handebol nas Américas

no Pan de Clubes

Sérgio Hortelan, técnico do Pinheiros

Duas equipes brasileiras esta-
rão em Buenos Aires, Argentina,
nesta semana com o objetivo de
manter a hegemonia do País no han-
debol continental. A partir de quar-
ta-feira (24), Taubaté/FAB/Unitau e

EC Pinheiros lutam pelo título do
Pan-Americano Masculino de
Clubes. O troféu permanece nas
mãos de equipes do Brasil desde
a criação do campeonato, em
2007.                              Página 6
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

22º C

13º C

Terça: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nu-
vens aumentam no
decorrer da tarde.

Previsão do Tempo

Protestos
durante visita
de Trump a

Israel deixam
100 palestinos

feridos
Pelo menos 100 palestinos

ficaram feridos  na segunda-
feira (22) na Cisjordânia nos
protestos de apoio à greve de
fome de presos israelenses e
contra Israel, no dia da chega-
da do presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, à re-
gião. As informações são da
agência EFE.

Até às 13 h de Brasília as
equipes  de apoio tinham aten-
dido 100 feridos, sendo oito
por lesões de munição real, 20
por balas de metal com borra-
cha, 64 que inalaram gás e oito
com queimaduras ou fraturas”,
informou à imprensa o Movi-
mento Internacional da Cruz
Vermelha e do Crescente Ver-
melho.                         Página 3

Cepal e Unicef
pedem reforço
na proteção da

infância na
América
Latina

A Comissão Econômica
para a América Latina e o Ca-
ribe (Cepal) e o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância
(Unicef) fizeram na segunda-
feira (22) um chamado a refor-
çar os sistemas de proteção so-
cial da infância nos países da
América Latina devido à sua vul-
nerabilidade perante os desastres
naturais. As informações são da
agência EFE.               Página 3

Presidente Michel Temer

F
ot

o/
A

rq
ui

vo
/A

B
r

A defesa do presidente Michel
Temer desistiu na segunda-feira
(22) do recurso no qual solicitou
ao Supremo Tribunal Federal (STF)

a suspensão das investigações re-
lacionadas ao presidente. A medida
foi tomada após o anúncio de que a
Corte autorizou a Polícia Federal a

realizar uma perícia no áudio entre-
gue pelo empresário Joesley Batis-
ta em seu depoimento de delação
premiada.                        Página 4

O governo federal infor-
mou na segunda-feira (22) que
diminuirá em R$ 3,1 bilhões o
contingenciamento do Orçamen-
to de 2017. Isso significa uma
redução do contingenciamento
de R$ 42,1 bilhões anunciado  em
março. Os números estão no re-
latório bimestral de avaliação de
receitas e despesas. O documen-
to do Ministério do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Gestão
atualiza as estimativas de gas-
tos e ingresso de recursos para
o Poder Público federal.

Embora preveja uma frus-
tração de R$ 8,4 bilhões nas

receitas tributárias, um aumen-
to de R$ 3,7 bilhões das des-
pesas primárias e a necessida-
de de destinar R$ 242,6 mi-
lhões para compensar o resul-
tado primário das estatais fe-
derais, a União espera que isso
seja compensado pelo ingres-
so de outras receitas.

Entre as receitas previstas
está a entrada de recursos com
o parcelamento de débitos
previdenciários de estados e mu-
nicípios, autorizada pela Medida
Provisória (MP) 778, assinada na
semana passada pelo presidente
Michel Temer.          Página 5
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Crise pode atrasar reforma
da Previdência, diz Meirelles

OAB deve protocolar pedido
de afastamento de

Michel Temer
Página 4

Mais de 500 pessoas são
acolhidas após operação na

região da Nova Luz
Página 2

Agência Moody’s rebaixa
rating da JBS por

“aumento de riscos”
Página 3



Mais de 500 pessoas são acolhidas
após operação na região da Nova Luz

Página 2 São Paulo
Jornal O DIA SP

São Paulo, terça-feira, 23 de maio de 2017

cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )
Se tem um empresário que pode falar sobre carnes (fracas ou

fortes - esta última em relação aos irmãos da JBS) é o vereador e
dono de açougues Zé Turin (PHS). O cara sabe muito porque roeu
muito osso até comer os filés.    

P R E F E I T U R A ( S P )
Definitivamente João Doria (PSDB) segue em campanha

Presidencial via temas estaduais e até nacionais, como no caso
da Cracolândia, sendo que o governador Alckmin (PSDB) terá
que continuar ‘lambendo a cria’ até 2018.         

G O V E R N O  ( S P )
Márcio França, vice-governador de São Paulo e dono do par-

tido - do falecido Eduardo Campos - no Estado, pode faturar alto
como o início do afastamento do PSB da base do acusado Presi-
dente Michel Temer (PMDB). 

C O NG R E S S O 
Role o que rolar, o deputado-presidente da Câmara Federal -

 Rodrigo Garcia (DEM) - não vai pautar os pedidos de ‘impedi-
mento’ que estão sendo apresentados  pra que Temer sofra a mes-
ma derrota de Dilma (ex-PDT no PT).

P R E S I D Ê N C I A 
Professor de Direito Constitucional, Temer (PMDB) pode

sim lançar mão de um artigo da Constituição (1988) que dá ao
Poder Executivo - que esteja sendo atacado por 1 ou 2 outros - a
condição de convocar as Forças Armadas. 

J U S T I Ç A S 
Se alguém tinha alguma dúvida de que o Ministério Público

assumiu de vez a condição de 4º Poder, no lugar de uma imprensa
cada vez mais fragilizada com crises financeiras e existenciais,
com o caso JBS não tem mais nenhuma.     

P A R T I D O S 
PRB do presidente nacional e ministro de Temer, o advogado

Marcos Pereira, não dá pitaco no jornalismo da Record (TV),
embora quem compare o  jornalismo como o da Globo, percebe
que a ‘navalha na carne’ pega mais a JBS.  

H I S T Ó R I A S 
Nunca antes, neste país, a literatura bíblica de Paulo (ex-Sau-

lo) esteve tão atual: em sua 1ª carta aos coríntios (Grécia antiga),
ele afirmou: “... mas DEUS escolheu as coisas LOUCAS deste
mundo pra confundir os SÁBIOS ...  

P O L Í T I C A 
... e as coisas FRACAS deste mundo pra confundir os FOR-

TES; pra que nenhuma CARNE (com os irmãos da JBS não seria
diferente) se glorie perante ELE”. Em tempo:  Salomão já dizia
que “TUDO NÃO PASSAVA DE VAIDADE”.  

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. 
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Mais de 500 pessoas foram
acolhidas após a megaoperação
policial ocorrida na madrugada
e manhã de domingo (21) na
Nova Luz, no Centro de São Pau-
lo. Cerca de 600 profissionais
da Prefeitura e do Governo do
Estado estiveram nas ruas na se-
gunda-feira (22) para fazer a tri-
agem, o diagnóstico e o acolhi-
mento dos usuários de drogas
que circulavam na região.

Até as 12h de segunda, 520
pessoas, entre usuários de dro-
gas e pessoas em situação de rua,
tinham sido acolhidas no Com-
plexo Prates e no Centro Tem-
porário de Acolhimento (CTA).
Deste total, 12 usuários foram
internados voluntariamente no
Centro de Referência de Álco-
ol, Tabaco e Outras Drogas (Cra-
tod), da Secretaria de Estado da
Saúde. Em torno de 600 almo-
ços serão servidos na segunda no
Coplexo Prates.

Cerca de 600 funcionários,
entre equipes de assistência so-
cial e de saúde da Prefeitura e
do Governo do Estado, atuam na
região durante toda esta segun-
da-feira para realizar o atendi-

mento aos usuários de drogas.
Uma carreta do Centro de Apoio
Psicossocial Álcool e Drogas
(Caps AD), com capacidade para
atender 80 pessoas ao dia, será
instalada até a próxima quinta-
feira (25) na região.

A rede pública municipal
conta com 276 vagas em lei-
tos psiquiátricos disponíveis
para atendimento aos usuári-
os de droga que aceitarem re-
ceber tratamento. A rede esta-
dual tem cerca de 3 mil vagas,
entre próprias e convênios
com entidades.

“A palavra fundamental do
Programa Redenção é singulari-
dade, porque não existe uma ne-
cessidade única para todas as
pessoas. Cada pessoa lá é total-
mente diferente, com necessida-
des diferentes. A nossa ajuda é
sempre dada a quem aceita, nada
é compulsório”, afirmou o se-
cretário Wilson Pollara (Saúde).

A região da Nova Luz rece-
beu, também, reforço de segu-
rança, com 15 viaturas da Guar-
da Civil Metropolitana (GCM) e
7 viaturas da Polícia Militar, com
o total de 80 homens. Mais cin-

co câmeras de monitoramento
serão instaladas e quatro ônibus
de vigilância passam a circular
na região.

“Do ponto de vista físico, a
Cracolândia acabou e não volta
mais. Aquele eixo da Rua Hel-
vetia, toda aquela região que foi
dominada pelo tráfico, por agen-
tes de facções criminosas, aca-
bou, não vai existir mais. Agora,
os atendimento aos psicodepen-
dentes e o combate ao tráfico de
entorpecentes são ações contí-
nuas policial e medicinal”, afir-
ma o prefeito João Doria.

Reurbanização
O processo de urbanização

da Nova Luz será composto por
um programa de utilização dos
espaços públicos, construção de
moradias populares e investi-
mentos privados. Será tocado
paralelamente com os trabalhos
de assistência social e saúde aos
dependentes químicos.

Por isso que, neste domin-
go, além do acolhimento às pes-
soas, foi iniciada a demolição
dos imóveis abandonados que
eram usados para o consumo de

drogas. Os prédios habitados
somente passarão pelo proces-
so após o cadastramento e o
atendimento social dos morado-
res, em trabalho conjunto entre
as secretarias estadual e muni-
cipal de Habitação.

Após o processo de demoli-
ções, serão construídas habita-
ções de interesse social, uma
creche, uma escola pública e um
CEU. Neste primeiro momento,
a região onde haverá as obras será
cercada por tapumes e ocupada.
A meta é evitar que o movimen-
to de dependentes seja restabe-
lecido na região.

O Departamento de Ilumina-
ção Pública (Ilume) e a Secreta-
ria Municipal de Serviços e
Obras encontraram muitas liga-
ções clandestinas de luz e tele-
fonia na região e fazem um tra-
balho na área, em conjunto com
a Eletropaulo, para realizar a lim-
peza e remoção desses fios para
restabelecer a energia. Foram
instalados pelo Ilume 10 proje-
tores e dois já existentes rece-
beram ajustes. Outros projeto-
res serão colocados nos próxi-
mos dias.

Polícias Civil e Militar recebem
37 fuzis apreendidos do crime

As polícias Civil e Militar
receberam nesta segunda-feira
(22) 37 sofisticados fuzis resul-
tado de apreensões em opera-
ções policiais e que estavam
sob custódia do Tribunal de
Justiça do Estado, vinculadas a
processos judiciais. A cerimô-
nia de entrega contou com a
participação do governador
Geraldo Alckmin.

Alckmin falou dos benefíci-
os para a sociedade, advindos da
medida. “É um ganha, ganha. Pri-

meiro, muitas vidas serão sal-
vas porque são armamentos
extremamente sofisticados,
que foram retirados do crime.
Depois, de outro lado, o for-
talecimento da polícia. Equi-
pamento todo importado.
Cada arma dessa pode custar
até R$ 50 mil, o preço de um
automóvel. Depois, a econo-
mia, porque em vez de estar-
mos comprando armas, nós as
estamos reutilizando. E esta-
mos quebrando um tabu, por-

que se dizia que a arma do cri-
me precisa ser destruída, e não.
Se a arma estiver boa, arma so-
fisticadíssima e caríssima, ela
deve ser utilizada”.

Coube à Polícia Civil rece-
ber 20 fuzis e a Polícia Militar
17. As armas de fogo que não são
mais de interesse de processos
judiciais são encaminhadas pelo
juiz ao Comando do Exército
para destruição ou oferecimen-
to aos órgãos de segurança pú-
blica ou Forças Armadas. Esses,

devem manifestar interesse pela
posse delas.

O procedimento se baseia na
Lei 10.823/2003, regulamenta-
da pelo Decreto 8.328/2016,
que se refere à entrega de ar-
mas apreendidas aos órgãos de
segurança e Forças Armadas.
Os órgãos que efetuaram a
apreensão tem prioridade para
receber o armamento. Em caso
de recusa, as armas serão des-
tinadas aos órgãos que de-
monstrarem interesse.

Equipes da Prefeitura realizam
ações de zeladoria na Nova Luz

As equipes de zeladoria da
Prefeitura de São Paulo recolhe-
ram cerca de 70 toneladas de
lixo das ruas da região da Nova
Luz após a megaoperação poli-
cial realizada no último domin-
go (21). A ação de zeladoria con-
tou com a participação de 164
funcionários das equipes de lim-
peza e mais de 40 veículos.

Durante a operação, também
foram utilizados 94 metros cú-
bicos de água de reuso, 150 li-
tros de detergente e houve a lim-
peza emergencial de uma gale-
ria na esquina das ruas Helvetia
com a Dino Bueno. Estão pro-
gramadas ações para melhorar a
drenagem no local, com a lim-
peza de bueiros e bocas de lobo.

O Departamento de Ilumina-
ção Pública (Ilume) e a Secreta-
ria Municipal de Serviços e Obras
encontraram muitas ligações
clandestinas de luz e telefonia na
região e fazem um trabalho na
área, em conjunto com a Eletro-
paulo, para realizar a limpeza e
remoção desses fios para resta-
belecer a energia. Foram instala-

dos pelo Ilume 10 projetores e
dois já existentes receberam ajus-
tes. Outros projetores serão co-
locados nos próximos dias.

Na segunda-feira (22), as
equipes da Prefeitura Regional da
Sé continuaram no local em uma
ação de fiscalização contra esta-
belecimentos que não possuem
registro de funcionamento.

Emprega SP/Mais Emprego tem
3.400 vagas no Estado de SP

O programa Emprega São
Paulo/Mais Emprego oferece,
nesta semana, 3.400 oportunida-
des em todo o Estado. A agência
de empregos pública e gratuita
é gerenciada pela Secretaria do
Emprego e Relações do Traba-
lho (SERT), em parceria com o
Ministério do Trabalho e Empre-
go. As funções mais ofertadas

são para atendente de lanchone-
te, operador de telemarketing
receptivo, auxiliar de limpeza,
operador de linha de produção e
vendedor.

Outro projeto coordenado
pela SERT, o Aprendiz Paulista,
que promove a vivência e insere
os alunos dos cursos técnicos do
Centro Paula Souza (por meio

das ETECs) no mercado de tra-
balho, divulga 69 oportunidades
nesta semana.

Para ter acesso às iniciativas
do Governo do estado na área,
basta acessar o portal Emprega
São Paulo, criar login, senha e
informar os dados solicitados.
Outra opção é comparecer a um
Posto de Atendimento ao Traba-

lhador (PAT) com RG, CPF, PIS
e Carteira de Trabalho.

Desde a implantação do Em-
prega São Paulo, em agosto de
2008, o programa recolocou
no mercado de trabalho mais
de 700 mil trabalhadores. O
sistema conta com um banco
de 3,5 milhões de currículos
cadastrados.

Programa Dr. Saúde recebe
quinta unidade móvel

O prefeito João Doria e o
secretário Wilson Pollara (Saú-
de) entregam nesta segunda-fei-
ra (22) a quinta carreta do Pro-
grama Doutor Saúde, que irá agi-
lizar os atendimentos em colo-
proctologia. A nova unidade mó-
vel passará a receber pacientes
a partir de 19 de junho em São
Mateus, na Zona Leste, e tem
capacidade de atender até 60
pessoas por dia. Desde janeiro,
o programa já realizou mais de
2.500 atendimentos em oftal-
mologia, saúde do homem, ci-
rurgia vascular e tomografia.

O caminhão oferecerá con-
sultas com especialista em co-
loproctologia, exames laborato-
riais, como sangue oculto nas
fezes, ultrassom e retossigmoi-
doscopia, utilizado para o diag-

nóstico das doenças como cân-
cer retal, pólipos intestinais e
colites na porção final do intes-
tino grosso. A nova unidade re-
ceberá investimentos mensais de
R$ 320 mil.

De 1º de janeiro a 13 de
maio, o Doutor Saúde realizou
3.467 agendamentos e atendeu
2.518 pacientes. “Estamos pro-
porcionando melhor atenção à saú-
de da população com ações de pre-
venção. E a iniciativa privada vem
percebendo o esforço da gestão e
busca colaborar com doações e
empréstimos que possam melhor
garantir a assistência em saúde”,
afirma Wilson Pollara, secretá-
rio municipal da Saúde.

A empresa Man Latin Ame-
rica cedeu por comodato ao Cen-
tro de Integração de Educação e

Saúde (Cies) Global, parceiro da
Prefeitura no Doutor Saúde, um
caminhão Volkswagen Conste-
llation Titan 19.330 para movi-
mentação dos equipamentos.
Nos próximos dias, a empresa
deve entregar um segundo veí-
culo para uso exclusivo no des-
locamento das unidades do pro-
grama. Cada caminhão tem valor
de mercado de R$ 268.815,00.

O programa Doutor Saúde
tem o objetivo de levar atendi-
mentos médicos e exames para
todas as regiões da cidade em
carretas adaptadas, promovendo
a prevenção de problemas de
saúde por meio do acompanha-
mento, monitoramento e diag-
nóstico precoce. Para isso, cada
especialidade conta com uma
unidade móvel, que irá percor-

rer a cidade em sistema de rodí-
zio, com permanência de dois
meses em cada bairro.

Atualmente, há quatro unida-
des em circulação: oftalmológi-
ca, em Capela do Socorro, na Zona
Sul; saúde do homem, em Perus,
na Zona Norte; vascular, em Ita-
quera, na Zona Leste; e a de to-
mografia, que começou a operar
nesta segunda-feira (22) em San-
to Amaro, Zona Sul. As carretas
funcionam de segunda-feira a sá-
bado, das 8h às 17h e para utilizar
o serviço é necessário fazer o
agendamento em uma UBS.

Os próximos passos do pro-
grama são a disponibilização de
mais cinco unidades, para aten-
dimentos em saúde escolar, gas-
troenterologia, saúde da mulher,
odontologia e dermatologia.

Começou na segunda-fei-
ra (22), em São Paulo, a 3ª
edição da Semana Nacional
de Conciliação Trabalhista,
promovida pelo Conselho
Superior da Justiça do Traba-
lho (CSJT), com participação
do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-2), para dar mai-
or celeridade aos processos
e aprimorar a resolução de
conflitos. As inscrições já
estão fechadas.

A expectativa do tribunal,
que abrange a capital paulis-
ta, região metropolitana de
São Paulo e Baixada Santis-
ta, é que sejam conduzidas
mais de 7 mil sessões de
conciliação no total e que
haja solução em 30% dos
casos.

Só nos três centros judi-
ciários de solução do órgão
estão pautados 1.735 proces-

Semana da Conciliação
Trabalhista prevê mais de
sete mil sessões em SP

sos. Simultaneamente, ocor-
rerão audiências nas 217 va-
ras do TRT-2, o que representa
uma média de 25 por vara. O
tribunal ressalta que não ha-
verá prejuízo às audiências já
agendadas nas varas, que fun-
cionarão normalmente.

O evento, que vai ocorrer
até o dia 26 de maio, tem
duas novidades: a Semana da
Conciliação em Empresas de
Telecomunicações e a Sema-
na de Conciliação Itinerante
em Santos.

Neste ano, pela primeira
vez, o TRT-2 vai realizar em pa-
ralelo as audiências com em-
presas de telecomunicações,
que estarão em 180 rodadas de
negociação. A Semana de Con-
ciliação Itinerante estará em
Santos (Rua Brás Cubas, 158/
162, 3º andar), com previsão de
245 sessões.  (Agência Brasil)
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Protestos durante
visita de Trump a
Israel deixam 100
palestinos feridos

Pelo menos 100 palestinos ficaram feridos  na segunda-feira
(22) na Cisjordânia nos protestos de apoio à greve de fome de
presos israelenses e contra Israel, no dia da chegada do presi-
dente dos Estados Unidos, Donald Trump, à região. As informa-
ções são da agência EFE.

Até às 13 h de Brasília as equipes  de apoio tinham atendido
100 feridos, sendo oito por lesões de munição real, 20 por balas
de metal com borracha, 64 que inalaram gás e oito com queima-
duras ou fraturas”, informou à imprensa o Movimento Internaci-
onal da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

O serviço de emergências utilizou um hospital de campanha
situado onde está o posto de controle que separa Ramala de Je-
rusalém e de onde se aproximou uma passeata com centenas de
pessoas que partiu pela manhã do centro da cidade. Também fo-
ram registrados feridos em manifestações violentas em Hebrom,
Jericó, Qalqilyah, Abu Dis e Deir Sharaf.

Os protestos foram convocadas  pelo Comitê Nacional de
Apoio aos Presos Palestinos e por grupos políticos, como parte
dos atos de solidariedade que estão acontecendo desde 17 de
abril em prol de centenas de prisioneiros em prisões israelenses
e que iniciaram um jejum indefinido. Lojas, colégios e institui-
ções em geral estão fechados também em apoio aos presos.

Durante a manifestação, o público gritou frases contra a polí-
tica americana e contra a ocupação israelense. Alguns carrega-
vam cartazes com a imagem de Trump marcada com uma sola de
sapato, um gesto muito ofensivo no mundo árabe.

“A greve foi uma mensagem para Trump que expressa a insa-
tisfação das pessoas com a política americana que apoia Israel”,
declarou à Agência Efe o secretário do Partido do Povo Palesti-
no, Bassam Al-Salehi. (Agencia Brasil)

Cepal e Unicef
pedem reforço na

proteção da infância
na América Latina

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(Cepal) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)
fizeram na segunda-feira (22) um chamado a reforçar os siste-
mas de proteção social da infância nos países da América Latina
devido à sua vulnerabilidade perante os desastres naturais. As in-
formações são da agência EFE.

“Os meninos e as meninas da América Latina e o Caribe, par-
ticularmente os que vivem em contextos de pobreza, são alta-
mente vulneráveis aos desastres e experimentam os seus efeitos
de forma desproporcionada e crescente”, disseram a Cepal e o
Unicef em uma publicação conjunta.

“A frequência de desastres na América Latina e no Caribe au-
mentou 3,6 vezes no meio século. Na década de 1960 houve, em
média, 19 desastres por ano e na primeira década do século XXI
essa média aumentou para 68 fenômenos anuais”, asseguraram
os dois órgãos das Nações Unidas. A maior parte dos desastres
na região está relacionada a fenômenos meteorológicos e hidro-
lógicos, como furacões, tempestades, inundações e secas.

A catástrofe com maior número de mortos na região, no entan-
to, foi o terremoto do Haiti, em 2010, que deixou mais de 222 mil
mortos, apontou a publicação. Garantir níveis básicos de investi-
mento e acesso a serviços como saúde, educação e moradia, entre
outros, fortalece a prevenção e a capacidade de resposta e reduz a
vulnerabilidade aos desastres, diz o documento.

“A proteção social constitui uma política pública fundamen-
tal para fazer frente aos desastres antes, durante e após sua ocor-
rência”, destacaram a Cepal e Unicef.

Para a Cepal e Unicef, é crucial aumentar a coordenação en-
tre instituições para atender os pontos vulneráveis das crianças e
adolescentes perante os desastres, bem como promover a inclu-
são das experiências dos menores na elaboração de políticas so-
bre o tema. (Agencia Brasil)

O ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, reconheceu na
segunda-feira (22) que a crise
política pode atrasar a tramita-
ção da reforma da Previdência
no Congresso em algumas se-
manas. A afirmação foi feita em
conferência com investidores,
por telefone, organizada pelo

banco JPMorgan.
Segundo a assessoria do mi-

nistro, Meirelles disse que con-
tinua trabalhando pela aprovação
da proposta e que um eventual
atraso não fará grande diferença
porque o efeito da reforma no
país é de longo prazo.

Meirelles participou, na se-

gunda-feira, de uma teleconfe-
rência com investidores, organi-
zada pela corretora de valores
inglesa ICAP, às 15h.

As conferências ocorrem no
momento em que o presidente
Michel Temer enfrenta uma cri-
se gerada pela divulgação de de-
lações do empresário Joesley

Batista, do grupo JBS.
Às 13h30, o dólar comerci-

al era vendido a R$ 3,28, com
alta de 0,84%. O Ibovespa, prin-
cipal índice da Bolsa de Valores
de São Paulo (BM&F Bovespa),
caia 2,25%, aos 61.229,82 pon-
tos, por volta das 13h40. (Agen-
cia Brasil)

Mercado financeiro reduz projeção
 de inflação para 3,92% este ano

O mercado financeiro re-
duziu a projeção para a infla-
ção este ano pela 11ª vez se-
guida. A estimativa para o Ín-
dice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
passou de 3,93% para 3,92%,
de acordo com o boletim Fo-
cus, uma publicação elabora-
da todas as semanas, pelo Ban-
co Central (BC), e divulgada às
segundas-feiras.

A projeção para a inflação
este ano está abaixo do centro
da meta, que é 4,5%. A meta
tem ainda limite inferior de 3%
e superior de 6%. Para 2018, a
estimativa caiu 4,36% para
4,34%, no segundo ajuste se-
guido.

A projeção de instituições
financeiras para o crescimento
da economia (Produto Interno
Bruto – PIB – a soma de todas

as riquezas produzidas pelo
país) permanece em 0,50%, este
ano e em 2,50%, em 2018.

Para as instituições financei-
ras, a taxa básica de juros, a Se-
lic, encerrá 2017 e 2018 em
8,5% ao ano.

Atualmente, a Selic está em
11,25% ao ano. A Selic é um dos
instrumentos usados para influ-
enciar a atividade econômica e
a inflação. Quando o Copom au-

menta a Selic, a meta é conter a
demanda aquecida, e isso gera
reflexos nos preços, porque os
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança.

Já quando o Copom dimi-
nui os juros básicos, a tendên-
cia é que o crédito fique mais
barato, com incentivo à produ-
ção e ao consumo, reduzindo
o controle sobre a inflação.
(Agencia Brasil)

Agência Moody’s rebaixa rating da
JBS por “aumento de riscos”

A agência de classificação de
risco Moody’s rebaixou e co-
locou em revisão os ratings
da empresa JBS. O grupo bra-
sileiro, maior companhia de
carne bovina do mundo, é um
dos protagonistas da crise
política no país desde a se-
mana passada, quando vieram
à tona os detalhes de delação
premiada feita por seus fun-
dadores, os irmãos Joesley e
Wesley Batista.

Foram rebaixados em um ní-
vel, e colocados sob análise para
novo rebaixamento, os ratings da
JBS S.A e da sua subsidiária, a
JBS USA. “A ação se segue à

confirmação pela JBS S.A. de
que sete executivos da compa-
nhia e sua controladora, a J&F
investimentos, entraram em um
acordo de delação premiada
com a Procuradoria-Geral da
República devido a alegações de
corrupção”, afirma a Moody’s
em comunicado.

Segundo a agência, o rebai-
xamento deve-se ao “aumento de
riscos” relacionados à possibi-
lidade de futuras ações judiciais
e problemas de governança e li-
quidez da empresa. A Moody’s
diz ter “visibilidade limitada”
quanto à possibilidade de con-
cretização desses prognósticos.

A nota informa que a agên-
cia de classificação risco vai se
concentrar na obtenção de mais
detalhes sobre a delação e so-
bre investigações criminais em
curso. “Se a liquidez se deteri-
orar em função desses desdo-
bramentos, a Moody’s pode
adotar ações adicionais em re-
lação ao ratings antes da con-
clusão desse processo de aná-
lise”, ressalta.

Investidores 
Na tentativa de minimizar os

danos da delação premiada à eco-
nomia, o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles, participou

pela manhã de teleconferência
com investidores organizada
pelo banco JPMorgan . Está pre-
vista outra reunião à distância
com investidores esta tarde, or-
ganizada pela corretora de valo-
res inglesa ICAP.

O Brasil, até o momento, não
sofreu rebaixamento por agên-
cias de classificação de risco
por causa da nova crise políti-
ca. Na sexta-feira (19) a Fitch
manteve a nota de crédito do
país em moeda estrangeira,
com perspectiva negativa. O
país permanece dois degraus
abaixo do grau de investimen-
to. (Agencia Brasil)

Navio-plataforma chega à região
do pré-sal da Bacia de Campos

Chegou no sábado (20) à re-
gião do pré-sal da Bacia de San-
tos,  o navio-plataforma FPSO
Pioneiro de Libra, que vai fazer
o primeiro Teste de Longa Du-
ração (TLD) da nova jazida. A
nova FPSO (navio submersível
que produz, armazena e escoa
petróleo e gás) tem por objeti-
vo otimizar os futuros sistemas
definitivos de produção a serem
instalados na área.

A informação foi dada na se-
gunda-feira (22) pela assessoria
de imprensa da Petrobras ao adi-
antar que o primeiro TLD terá
início em meados deste ano, e o
primeiro óleo poderá ser extra-

ído em julho próximo.
A FPSO foi afretada pelo

Consórcio de Libra e deixou o
estaleiro Jurong, em Cingapura,
no último dia 28 de março.

A unidade tem capacidade
para produzir 50 mil barris de
petróleo por dia, e de compri-
mir e reinjetar 4 milhões de
metros cúbicos por dia de gás
natural, ficará ancorada em até
2.400 metros de profundidade e
será a primeira a produzir petró-
leo no bloco e a reinjetar o gás
produzido.

O Consórcio de Libra é for-
mado pela Petrobras (operado-
ra com 40%),  e empresas Shell

(20%), Total (20%), Corpora-
ção Nacional de Petróleo da
China (10%) e CNOOC Limited
(10%), tendo como gestora do
contrato de partilha da produção
a Pré-Sal Petróleo S.A.

Navio
Pioneiro no campo, o navio-

plataforma FPSO Pioneiro de
Libra fará o teste de longa dura-
ção para produção do primeiro
óleo do novo campo de pré-sal,
na Bacia de Santos, que deve ser 
extraído em meados deste ano.

O navio-plataforma foi cons-
truído pelo joint venture 50/50
formado pela Odebrecht Óleo e

Gás (OOG) e a Teekay Offshore
Partners L.P. (Teekay Offshore).
A embarcação será afretada e
operada pela joint-venture
OOGTK, por um período de 12
anos, iniciando pelo teste de lon-
ga duração no Bloco de Libra.

Ao longo de mais de dois
anos, aproximadamente 4 mil
pessoas foram envolvidas no
projeto, incluindo atividades
no estaleiro, com mais de 19
milhões de homens/horas tra-
balhadas, sem registro de ne-
nhum acidente de trabalho com
afastamento. Foram investidos
no projeto US$ 1 bilhão.
(Agencia Brasil)

Confiança do comércio cresce
2,7%, com alta em todos os itens
O Índice de Confiança do

Empresariado do Comércio
(Icec) cresceu 2,7% de abril para
maio deste ano, atingindo 103
pontos e consolidando-se na
zona positiva, uma vez que, no
resultado de abril, o indicador
também já havia se situado aci-
ma de 100 pontos.

Os dados foram divulgados
na segunda-feira (22) pela Con-
federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC). O resultado de
maio, série com ajuste sazo-
nal, apresentou altas generali-
zadas em todos os itens pes-
quisados. Na base de compa-
ração anual, a confiança dos
comerciantes  obteve a maior
taxa positiva da série histórica
do indicador, ao variar 30%.

Para a economista da confe-
deração Izis Ferreira, o empre-
sariado projeta um cenário mais
favorável para o setor. “Os co-
merciantes começam a enxergar
sinais de retomada lenta e gra-
dual das vendas, em um cenário
de desempenho mais favorável
da atividade do comércio, que

esperamos que se consolide na
segunda metade de 2017”.

Condições atuais
A percepção dos comercian-

tes sobre as condições atuais
chegou a 71,3 pontos, uma vari-
ação positiva de 7% em relação
a abril, com ajuste sazonal. Na
comparação anual, o aumento
chega a 74,8%.

A percepção dos varejistas
quanto às condições atuais da
economia melhorou em maio
9,4%. Melhorou também em re-
lação ao desempenho do comér-
cio, com crescimento de 7,6%,
e às condições e ao da própria
empresa (+5%).

A proporção de comercian-
tes que avaliam as condições
econômicas atuais como “pio-
res também tem caído: para
71,2% dos varejistas, a econo-
mia piorou em maio - em abril,
71,7% tinham percebido piora e
em maio do ano passado, 93,9%.

Para Izis Ferreira, o desem-
penho do subíndice da situação
atual reflete a desaceleração no
ritmo de contração na atividade

do comércio. “Apesar da queda
nas vendas do varejo acima do
esperado em março, apontada
pelo IBGE [Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística] na
última Pesquisa Mensal do Co-
mércio, na comparação anual, as
taxas negativas da evolução do
volume de vendas vêm perden-
do folêgo”, acrescentou Izis.

Perspectivas
O subíndice que mede as ex-

pectativas do empresariado, o
único a se situar na zona positi-
va (acima dos 100 pontos do
corte de indiferença), chegou a
alcançar 149,2 pontos, uma alta
de 1,8% em relação a abril, na
série com ajuste sazonal. Na
comparação anual, o crescimen-
to é de 22%.

Para 81,4% dos entrevista-
dos pela pesquisa da CNC, há
uma expectativa de que o desem-
penho da economia continue
melhorando para o setor nos
próximos seis meses.

Em consequência, o subíndi-
ce que mede as condições de
investimento do comércio re-

gistrou aumento de 2,3% na pas-
sagem com ajuste sazonal, al-
cançando 88,5 pontos. Na pas-
sagem de abril para maio, au-
mentaram em 3,2% as intenções
de investimento nas empresas;
de 2,7% na contratação de fun-
cionários; e de 1% na de forma-
ção de estoques.

“A conjuntura gradualmente
mais favorável aos investimen-
tos e os indícios de retomada das
vendas no varejo estimulam a
confiança dos comerciantes”,
destaca a CNC. Para a entidade,
“apesar de ainda persistirem al-
gumas incertezas, as vendas do
comércio em 2017 devem expe-
rimentar melhora, com aumen-
to de 1,5%”.

O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec)
detecta as tendências do setor do
ponto de vista do empresário. A
amostra é composta por aproxi-
madamente 6 mil empresas si-
tuadas em todas as capitais do
país, e os índices, apurados men-
salmente, apresentam disper-
sões que variam de zero a duzen-
tos pontos. (Agencia Brasil)

O principal índice da Bolsa
de Valores de São Paulo (BM&F
Bovespa), Ibovespa, encerrou o
dia com queda de 1,54%. O dó-
lar, por sua vez, terminou o pre-
gão cotado a R$ 3,27 na venda,
com alta de 0,6%.

Na segunda-feira (22), dia
em que a agência de classifica-
ção de risco Moody’s infor-
mou o rebaixamento dos ratin-
gs (classificação é feita a par-
tir de uma avaliação concedi-
da pelas principais agências de
classificação de risco) da JBS,
as ações da empresa caíram 30%
na Bovespa.

Apesar das perdas, a Bo-
vespa e a moeda norte-ame-
ricana abriram a semana com
oscilações menores que as da

Enquanto Bovespa cai
1,54%, dólar sobe

0,6% e fecha a R$ 3,27
quinta-feira (18), o dia se-
guinte à divulgação da dela-
ção da JBS envolvendo o pre-
sidente da República, Michel
Temer, e o senador Aécio Neves
(PSDB-MG).

Na ocasião, o Ibovespa che-
gou a cair 10,6% e foi aciona-
do o circuit breaker. O meca-
nismo paralisa os negócios por
meia hora quando a Bolsa tem
quedas superiores a 10%. Na
ocasião, a Bovespa terminou o
pregão em queda de 8,8%. No
mesmo dia, o dólar encerrou
com alta de 7,9%.

Na sexta-feira (19) a Bo-
vespa encerrou em terreno po-
sitivo, subindo 1,69%, e o dó-
lar a R$ 3,28, caindo 3,9%.
(Agencia Brasil)
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A defesa do presidente Mi-
chel Temer desistiu na segun-
da-feira (22) do recurso no
qual solicitou ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) a suspen-
são das investigações relacio-
nadas ao presidente. A medida
foi tomada após o anúncio de
que a Corte autorizou a Polí-
cia Federal a realizar uma pe-
rícia no áudio entregue pelo
empresário Joesley Batista em
seu depoimento de delação
premiada.

De acordo com um dos re-
presentantes de Temer, o advo-
gado Gustavo Guedes, após o
deferimento de perícia, a defe-
sa está satisfeita e não quer
mais o julgamento do recurso.
Guedes também anunciou que
a defesa contratou uma perícia
particular para analisar o áudio.
Segundo o advogado, foram
encontrados “70 pontos de
obscuridade no material”.

“A defesa do presidente
apresentou petição dizendo;
agora nos sentimos atendidos
com o deferimento da perícia
[oficial] e a partir desse laudo
que nós juntamos agora, que nos
dá segurança, nós queremos
agora que isso se resolva o mais
rapidamente possível”, disse.

A abertura do inquérito so-

Defesa de Temer desiste
de recurso no STF que

pedia suspensão
 de inquérito

bre Temer por corrupção pas-
siva, organização criminosa e
obstrução da Justiça foi auto-
rizada pelo ministro Edson Fa-
chin na quinta-feira (18), a pe-
dido da Procuradoria-Geral da
República (PGR). Segundo o
Ministério Público Federal,
em encontro com o empresá-
rio Joesley Batista, Temer deu
aval para que ele continuasse a
pagar uma espécie de mesada
ao ex-deputado Eduardo Cunha
e ao doleiro Lúcio Funaro,
ambos presos, para que conti-
nuassem em silêncio. O áudio
da conversa, gravada por Joes-
ley, foi disponibilizado na úl-
tima quinta-feira (18).

No fim de semana, em pro-
nunciamento à nação, Temer
anunciou um recurso ao Supre-
mo, questionou a legalidade da
gravação e disse que há muitas
contradições no depoimento
de Joesley, dono do grupo
JBS, como a informação de
que o presidente teria dado
aval para comprar o silêncio
do ex-deputado Eduardo Cu-
nha, que está preso em Curiti-
ba. Temer classificou a grava-
ção de clandestina, manipula-
da e adulterada, “com objeti-
vos nitidamente subterrâne-
os”. (Agencia Brasil)

A Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) deve protocolar o
pedido de impeachment do pre-
sidente da República, Michel Te-
mer, até a próxima quinta-feira
(25). Para o presidente da enti-
dade, Carlos Lamachia, Temer
cometeu crime de responsabili-
dade ao não informar às autori-
dades competentes o teor da con-
versa que teve com o empresário
Joesley Batista, dono da JBS, no
Palácio do Jaburu, no início de
março deste ano.

“A peça da OAB e a decisão
que foi tomada têm como base as
declarações do próprio presiden-
te da República. Em nenhum mo-
mento, ele nega os fatos e a in-
terlocução que teve. Mesmo que
os áudios pudessem ter alguma
edição, as próprias declarações
do presidente da República reco-
nhecem o diálogo que ele teve
com o investigado”, disse Lama-
chia.

Joesley Batista gravou con-
versa que teve com Temer e en-
tregou cópias do áudio à Procu-
radoria-Geral da República
(PGR), com a qual firmou acor-
do de delação premiada, já homo-
logado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF). Para a Ordem, Te-
mer infringiu o Artigo 116 da Lei

do Servidor Público, conhecido
como crime de prevaricação, que
prevê o dever de levar as irregu-
laridades de que tiver ciência em
razão do cargo ao conhecimento
da autoridade superior ou, quan-
do houver suspeita de envolvi-
mento desta, ao conhecimento de
outra autoridade competente para
apuração. O Palácio do Planalto
informou que não vai comentar
o pedido de impeachment da
OAB.

“Para nós, o ponto central não
é se o áudio teve uma ou outra
edição. A Ordem tem o áudio
dentro do contexto, dentro do
conjunto probatório. A OAB
levou em consideração as ma-
nifestações do presidente da
República, que em momento
algum desqualifica o que foi
dito na conversa. Desqualifica,
sim, o seu interlocutor. Essa
postura significa a confirmação
da veracidade do que foi coloca-
do”, afirmou.

Para Lamachia, o presidente
Temer terá oportunidade de exer-
cer o pleno direito à defesa e ao
contraditório, caso a peça seja
admitida pela Câmara. “Se o pre-
sidente sabia que estava diante de
um ‘fanfarrão’, um ‘delinquente’
[palavras usadas por Temer para

descrever Joesley], o presidente
não deveria nem tê-lo recebido.
Na minha avaliação, o mínimo
que o presidente deveria ter fei-
to era encerrar a conversa e aci-
onar as autoridades”, ressaltou.

Lamachia também criticou o
acordo de delação entre a PGR e
os empresários Joesley e Wes-
ley Batista, que estão em liber-
dade. “Os dois irmãos estão hoje
nos Estados Unidos, e o que es-
tamos passando para sociedade
em uma situação como essa, se-
não como um verdadeiro escár-
nio: eles foram punidos ou rece-
beram um prêmio?”, questionou.

Aécio Neves
O presidente da OAB afir-

mou ainda que a entidade vai apoi-
ar a cassação do mandato do se-
nador afastado Aécio Neves
(PSDB-MG). Para ele, as acusa-
ções contra Neves são “gravíssi-
mas”, e as explicações da defesa
foram insuficientes. Também em
depoimento de delação premia-
da, Joesley disse que pagou este
ano R$ 2 milhões em propina a
Aécio.

O dinheiro teria sido entregue
a um primo de Aécio, Frederico
Pacheco de Medeiros, que foi
preso na última quinta-feira (18).

A entrega foi registrada em vídeo
pela PF, que rastreou o caminho
do dinheiro e descobriu que o
montante foi depositado na con-
ta de uma empresa do senador
Zezé Perrella (PMDB-MG).

Histórico
A decisão pelo pedido de 

impeachment de Temer foi toma-
da pelo conselho pleno da OAB
na madrugada deste domingo
(21), por 25 votos a 1. Este é o
terceiro pedido de afastamento de
presidentes da República na his-
tória da Ordem. O primeiro, em
conjunto com a Associação Bra-
sileira de Imprensa (ABI), ocor-
reu em 1992 em relação a Fer-
nando Collor. O mais recente, no
ano passado, envolveu a então
presidenta, Dilma Rousseff.

“Esta é uma demonstração
clara para sociedade brasilei-
ra de que esta é uma Casa da
democracia e [de que] o parti-
do da OAB é o Brasil. A nossa
ideologia é a Constituição da
República, e essas decisões
demonstram isso\; que ideo-
logias partidárias e paixões
não estão à frente das decisões
que a OAB tem que tomar”, dis-
se o presidente da entidade.
(Agencia Brasil)

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, encami-
nhou no domingo (21) à Polí-
cia Federal uma série de ques-
tionamentos sobre as gravações
feitas pelo dono do grupo JBS,
Joesley Batista, antes de firmar
a delação premiada que serviu
de base para a abertura de inqu-
érito contra o presidente Mi-
chel Temer. A defesa de Temer
também enviou os chamados
“quesitos” ao Supremo Tribunal
Federal (STF), contendo 15
pontos.

Desde que o conteúdo da
conversa veio à tona, Temer tem
feito críticas e desqualificado
as acusações. Ele negou que te-
nha atendido a pedidos de Jo-
esley e disse não acreditar no
que chamou de “fanfarronices”
do empresário, quando este dis-
se que buscava obstruir a Justi-
ça. Ao pedir a continuidade das
investigações, a Procuradoria-
Geral da República (PGR) ga-
rantiu que não há “mácula que
comprometa a essência do diá-
logo”.

O ofício do Ministério Pú-
blico Federal, endereçado ao
delegado Josélio Azevedo de
Souza, coordenador da força-ta-
refa da Operação Lava Jato no
STF, contém 16 perguntas a se-
rem analisadas pela perícia téc-
nica da PF. Entre outros pontos,
questionam-se o formato do áu-
dio, eventuais interrupções e
evidências de que alguns tre-
chos foram editados.

O pedido foi feito após o
Supremo determinar no domin-
go (20) a verificação técnica do
conteúdo gravado por Joesley.
Atendendo a solicitação da de-
fesa de Temer, o STF enviou o
conteúdo para perícia da PF, mas
não suspendeu as investigações,
deixando a decisão para o ple-
nário da Corte.

Na última quinta-feira (17),
o jornal O Globo revelou que
Joesley Batista gravou uma
conversa com o presidente, na
qual este teria sugerido que se
mantivesse uma boa relação

Defesa de Temer e PGR
pedem à PF

esclarecimentos sobre 15
pontos do áudio da JBS

com o ex-presidente da Câma-
ra Eduardo Cunha, que está pre-
so em Curitiba. Para solucionar
um problema da JBS, a pedido
de Temer, o deputado Rodrigo
Rocha Loures (PMDB-PR) te-
ria sido filmado recebendo R$
500 mil. De acordo com a re-
portagem, outra gravação feita
por Batista informa que o pre-
sidente do PSDB, senador Aé-
cio Neves (MG), teria pedido
R$ 2 milhões ao empresário.

As mesmas 16 perguntas do
MPF foram enviadas para escla-
recimentos referentes a quatro
gravações feitas pelo empresá-
rio: uma com Michel Temer,
uma com Aécio e duas com Ro-
cha Loures. Leia aqui o conteú-
do completo da solicitação.

As 15 dúvidas do presiden-
te foram protocoladas pelos ad-
vogados Antônio Cláudio Mariz
de Oliveira e Gustavo Bonini
Guedes. Eles querem saber, por
exemplo, se é possível identi-
ficar o modelo do gravador, o
horário em que o áudio foi re-
gistrado, a razão de ruídos, a
eventual “supressão de palavras”
e possíveis contradições sobre
a análise de peritos, contrata-
dos à parte por veículos da im-
prensa, a respeito de edições no
áudio.

Em nota divulgada na tarde
deste domingo, a Polícia Fede-
ral informou que recebeu os áu-
dios da conversa e que pediu
acesso ao aparelho usado por
Joesley Batista para fazer a gra-
vação.

“Em análise técnica prelimi-
nar, o Instituto Nacional de Cri-
minalística afirmou que é fun-
damental ter acesso ao equipa-
mento que realizou as gravações
originais. Por esse motivo, a PF
oficiou à PGR, solicitando o
aparelho”, diz o comunicado.

A PF também confirmou
que recebeu os pedidos de es-
clarecimento, mas disse que não
há uma data inicial para “conclu-
são dos trabalhos periciais”,
dada a necessidade de analisar o
gravador. (Agencia Brasil)

Líder do governo no Senado diz que
pauta do Congresso não pode parar

O líder do governo no Sena-
do, Romero Jucá (PMDB-RR),
defendeu na segunda-feira (22)
que o Congresso mantenha seu
ritmo de trabalho, independente
da crise política vivida pelo país.
Em discurso no plenário da Casa
e conversa posterior com a im-
prensa, Jucá disse que as inves-
tigações sobre a conduta do pre-
sidente Michel Temer ainda não
começaram de fato e a perícia
no áudio da conversa dele com
Joesley Batista sequer foi reali-
zada, o que significa que não há
motivos para paralisação dos tra-
balhos legislativos.

“As votações são para me-
lhorar o Brasil e o Brasil não
pode parar”, disse Jucá. “Eu acho
que a delação fala de centenas de
pessoas. Todas devem ser inves-

tigadas. Agora, não é porque está
se investigando que vai se para-
lisar o governo ou, pior, vai pa-
ralisar o Congresso”.

Na opinião de Jucá, o gover-
no já enviou as reformas ao Le-
gislativo e, agora, “quem vai fa-
lar é o Congresso, não é mais o
governo”, com as votações. A
prova disso, ressaltou, é que os
presidentes das duas Casas de-
monstraram disposição em man-
ter a agenda de votações.

“Não quer dizer que não haja
crise e que não se discuta políti-
ca, mas quer dizer que, com tudo
isso, o Senado e a Câmara têm
que estar preparado para, mesmo
discutindo qualquer anormalida-
de política, nós tenhamos a con-
dição de separar e votar as maté-
rias de interesse do país”, disse.

Sobre o debate em torno da
aprovação de uma proposta de
emenda à Constituição que per-
mita eleições diretas – caso o
presidente deixe o poder – Jucá
disse se tratar de uma “discus-
são inócua”. “Não há nenhum
tipo de vacância. Então se não há
vacância, não há substituição. É
uma discussão inócua, uma dis-
cussão que pretende criar um
fato para depois discutir a subs-
tituição do fato. Se nós não ti-
vemos nem ainda a perícia da
fita, se as pessoas não foram ain-
da ouvidas, se ninguém foi in-
vestigado, por que é que vai se
discutir [a PEC]? Essa é uma dis-
cussão política, uma tentativa de
paralisar o país”, disse.

Oposição

Para a oposição, no entanto,
não há condição de os parlamen-
tares darem prosseguimento à
pauta proposta pelo governo. O
senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) defendeu que a vota-
ção das reformas deveria ser pa-
ralisada e apenas uma PEC que
discuta a antecipação de elei-
ções gerais deveria ser debatida
pelo Congresso.

“Não há ambiente para outras
votações enquanto Temer estiver
na Presidência da República.
Com relação a essa proposta de
emenda constitucional, eu acho
que poderia haver uma emenda
exatamente nesse sentido de que
a eleição fosse, na verdade, a
antecipação das eleições gerais
do ano que vem”, disse. (Agen-
cia Brasil)

Justiça adia depoimentos de delatores
da JBS na Operação Bullish

A Justiça Federal decidiu sus-
pender os depoimentos que três
executivos da empresa JBS de-
veriam prestar na segunda-feira
(22) no processo sobre a Opera-
ção Bullish, deflagrada há duas
semanas pela Polícia Federal.

Antes da crise política cau-
sada pela divulgação de delações
envolvendo a JBS, os irmãos
Joesley e Wesley Batista, donos
da empresa, e o executivo Ricar-

do Saud, foram intimados a pres-
tar esclarecimentos sobre su-
postos favorecimentos que o
grupo teria recebido no Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

No pedido de adiamento, a
defesa dos três executivos pediu
também que a Justiça devolva os
passaportes dos delatores. O
juiz, no entanto, enviou o pro-
cesso ao Ministério Público

Federal (MPF) antes de profe-
rir uma decisão.

Após prestarem os depoi-
mentos de delação premiada, os
empresários viajaram para os
Estados Unidos, com autoriza-
ção do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), após terem recebido
ameaças de morte, segundo as
investigações.

Deflagrada no dia 12 de
maio, Operação Bullish cumpriu

37 mandados de condução coer-
citiva – 30 no Rio de Janeiro e
sete em São Paulo – e 20 de bus-
ca e apreensão – 14 no Rio e seis
em São Paulo. De acordo com
investigações da PF em conjun-
to com o MPF no Distrito Fe-
deral, o suposto favorecimento
ao grupo JBS envolveu cerca de
R$ 8,1 bilhões, considerando
todas as operações realizadas.
(Agencia Brasil)

Perito contratado por Temer diz que
gravação é “imprestável como prova”

O perito Ricardo Molina,
contratado pela defesa do presi-
dente Michel Temer, afirmou
que a gravação feita pelo empre-
sário Joesley Batista em conver-
sa com o presidente e entregue
ao Ministério Público Federal
(MPF) no acordo de colabora-
ção premiada é “imprestável
como prova”. Ele concedeu
entrevista coletiva no fim da
tarde de segunda-feira (22) e
disse que o áudio entregue
pelo empresário “está com-
pletamente esburacado”.

Molina explicou que a gra-
vação foi feita em qualidade
muito baixa e o áudio apresenta
descontinuidades. Ou seja, não
é possível, segundo o perito,
afirmar que não houve edição no
áudio. “Não posso dizer se hou-
ve edição ou não. Até por uma
razão simples, porque não dá
para escutar, na maior parte do
tempo, o que o presidente está
falando”. Para ele, a gravação
não poder ser considerada autên-
tica. “Ela é ruim e deve ser des-
cartada. Eu não posso garantir

que ela não foi manipulada”.
Molina também criticou a

postura do MPF de ter anexado
a gravação ao inquérito sem tê-
la submetido à perícia da Polí-
cia Federal (PF). “Eles conclu-
em que o diálogo ‘encontra-se
audível, apresentando sequência
lógica’. Na fala do presidente,
mais da metade é ininteligível.
Se [a fala] de um dos interlo-
cutores que participaram da
gravação é ininteligível, como
dizer que tem sequência lógi-
ca?”, argumentou.

O perito contratado pela de-
fesa do presidente aponta vários
momentos em que, segundo
ele, há descontinuidades na
gravação. Ele ainda aponta
que o gravador utilizado por
Joesley opera em uma quali-
dade muito baixa, em frequ-
ência de 4 bits. “São até ra-
ros os gravadores que usam 4
bits. Causa até estranheza que
uma gravação de tal importân-
cia tenha sido feita com um
gravador tão vagabundo”, dis-
se. (Agencia Brasil)

Número de pessoas que procuram
crédito cai em abril

O número de pessoas que bus-
caram crédito em abril caiu 15,1%
na comparação com março deste
ano. Em relação a abril do ano pas-
sado, a demanda do consumidor
por crédito recuou 5,1%. No acu-
mulado do ano, houve queda de
0,7%, de acordo com o Indicador
Serasa Experian da Demanda do
Consumidor por Crédito.

De acordo com economistas

da Serasa Experian, o nível de
confiança ainda contido e o de-
semprego elevado continuam
mantendo o consumidor com
baixa disposição para se endivi-
dar, deixando-o relativamente
afastado do mercado de crédito.

Segundo os dados, houve
queda na procura por crédito em
todas as faixas de renda. Para os
consumidores que ganham até

R$ 500 por mês, o recuo foi de
14,5%. Entre os que recebem de
R$ 500 a R$ 1 mil, a queda foi
de 15,3%, próxima da ocorrida
para quem ganha entre R$ 1 mil
e R$ 2 mil (-15,2%).

Na faixa dos consumidores
que ganham entre R$ 2 mil e R$
5 mil mensais, o recuo foi de
14,6% e, para os que ganham en-
tre R$ 5 mil e R$ 10 mil, de

14,3%. Entre os consumidores de
renda mensal acima de R$ 10 mil,
a procura por crédito caiu 13,8%.

Quando analisadas as regi-
ões, todas apresentaram queda
em abril. As maiores foram de
17,6%, no Norte, e 17,3%, no
Sul. No Nordeste, o recuo foi de
15,5% e, no Sudeste, de 14,2%.
No Centro-Oeste, a queda foi de
13,1%. (Agencia Brasil)
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O governo federal informou
na segunda-feira (22) que dimi-
nuirá em R$ 3,1 bilhões o con-
tingenciamento do Orçamento
de 2017. Isso significa uma re-
dução do contingenciamento de
R$ 42,1 bilhões anunciado  em
março. Os números estão no re-
latório bimestral de avaliação de
receitas e despesas. O documen-
to do Ministério do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Gestão
atualiza as estimativas de gastos
e ingresso de recursos para o
Poder Público federal.

Embora preveja uma frustra-
ção de R$ 8,4 bilhões nas recei-

tas tributárias, um aumento de
R$ 3,7 bilhões das despesas pri-
márias e a necessidade de desti-
nar R$ 242,6 milhões para com-
pensar o resultado primário das
estatais federais, a União espe-
ra que isso seja compensado
pelo ingresso de outras receitas.

Entre as receitas previstas
está a entrada de recursos com
o parcelamento de débitos pre-
videnciários de estados e muni-
cípios, autorizada pela Medida
Provisória (MP) 778, assinada na
semana passada pelo presidente
Michel Temer. Também está pre-
visto um aumento da receita pre-

videnciária devido ao fim da de-
soneração da folha de salários
para a maior parte dos setores da
economia. Juntas, as medidas
acrescentam R$ 3,9 bilhões aos
recursos da Previdência.

O governo incluiu também
no cálculo receitas estimadas
com a reprogramação dos paga-
mentos de outorgas de aeropor-
tos (R$ 2,5 bilhões), com a pos-
sibilidade de renegociação de
débitos tributários com autarqui-
as e fundações públicas federais
(R$ 3,38 bilhões) e com a ter-
ceira rodada de licitação de áre-
as de produção de petróleo (R$

4,3 bilhões).
No fim de março, os minis-

térios da Fazenda e do Planeja-
mento divulgaram uma edição
extraordinária do relatório de
receitas e despesas prevendo um
contingenciamento de R$ 42,1
bilhões no Orçamento da União
para garantir o cumprimento da
meta fiscal de 2017, que tem um
déficit primário de R$ 139 bi-
lhões. A distribuição do montan-
te que não precisará ser contin-
genciado entre os órgãos públi-
cos será definida em decreto a
ser publicado no dia 30 de maio.
(Agencia Brasil)

Base aliada quer retomar tramitação
da reforma trabalhista nesta terça-feira

Na tentativa de retomar as
atividades do Senado após o im-
pacto causado pela delação da
JBS, o presidente em exercício
do PSDB e presidente da Comis-
são de Assuntos Econômicos do
Senado, Tasso Jereissati (CE),
anunciou na segunda-feira (22) a
retomada do calendário de análi-
se da reforma trabalhista, com a
apresentação do relatório nesta
terça-feira (23). A oposição pro-
mete obstruir os trabalhos.

Na quinta-feira passada, o
relator da proposta, senador Ri-
cardo Ferraço (PSDB-ES), havia
suspendido o cronograma de
apreciação da matéria em virtu-
de da crise que se instalou no
governo após as denúncias con-

tra o presidente Michel Temer.
Seguindo estratégia definida

em jantar realizado no Palácio
do Planalto, os tucanos afirma-
ram  na segunda-feira que a agen-
da de trabalho do Senado não
pode ser paralisado em virtude
da crise vivida pelo governo. “A
questão [da reforma] não é de
governo, mas de país. Nosso
compromisso é com o país e
mostrar que estamos trabalhan-
do normalmente e que os acon-
tecimentos políticos indepen-
dem dos acontecimentos daqui”,
disse Jereissati.

Segundo ele, a reforma tra-
balhista está “dentro da linha”
programática do partido. “A
questão é que não devemos dei-

xar o país degringolar por causa
da crise do governo”, afirmou.

Na mesma linha, o relator da
reforma trabalhista disse que o
país “precisa seguir em frente”.
“Independentemente das pesso-
as, temos que seguir em frente
e o Brasil não pode ficar à mer-
cê de enfrentar certas verdades
sob pena de impormos à reali-
dade brasileira uma crise social
ainda maior”, disse Ferraço.

Segundo o senador capixaba,
na terça-feira o relatório será
lido e posteriormente será con-
cedida vista coletiva.

Já o vice-líder do PT, sena-
dor Lindbergh Farias (RJ), con-
siderou “um escândalo”, a ten-
tativa de a base aliada de reto-

mar a tramitação da reforma tra-
balhista. “Ninguém conversou
com a gente da oposição sobre
isso. Achamos uma provocação.
Posso dizer aqui que só leem
esse relatório amanhã por cima
do nosso cadáver. Não vamos
aceitar”, afirmou o petista.

Segundo o senador, a oposi-
ção irá se reunir para traçar a
estratégia que será adotada para
impedir a leitura do parecer do
senador Ricardo Ferraço. “Peço
responsabilidade, porque garan-
to que não vamos aceitar.  Se
eles querem trazer essa confu-
são para dentro do Senado vão
trazer, porque nossa postura será
de muita firmeza”, acrescentou
Farias. (Agencia Brasil)

Integrantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), da União Nacio-
nal Camponesa (UNC) e da
Frente Revolucionária Mulhe-
res em Luta ocuparam, na ma-
drugada de segunda-feira (22),
o prédio do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), em Brasília.

De acordo com os organi-
zadores, 650 pessoas partici-
pam do ato. O Incra informou
que 200 trabalhadores partici-
param do ato. A Polícia Mili-
tar não informou o número de
manifestantes. Desde as 11h, o
grupo e representantes do In-
cra estão em negociação. O
acesso ao prédio do instituto
está bloqueado.

Os manifestantes pedem
intervenção imediata do gover-
no no combate aos conflitos
agrários. “Pela vida, a questão
que o Incra entende como con-
flito agrário, para nós é mas-
sacre, morte, estupro, abuso
contra mulher, criança, idoso
dentro dos acampamentos que
a gente tem no Brasil”,  disse

Sem-terra ocupam prédio
do Incra em Brasília

o líder da UNC, Júlio César
Chaves. 

Uma das regiões mais crí-
ticas, conforme Chaves, é o es-
tado do Pará, onde oito traba-
lhadores foram mortos este
ano em acampamentos. No es-
tado, Chaves disse que há ação
de milícias e grande número de
crimes de pistolagem. “Está
virando um caso tão rotineiro
que os outros estados estão
sofrendo a mesma situação.
Daqui a pouco, a gente está
com um Brasil sangrento.”

O grupo argumenta ainda
que o Incra não está cumprin-
do 191 itens acertados dentro
do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf). Com o acor-
do, os trabalhadores informa-
ram que poderiam obter cestas
básicas, lona, impressoras, 
carros-pipas por meio de re-
cursos distribuídos pelas supe-
rintendências regionais. “Esses
recursos não chegam há anos
e, se chegam, não vão até eles
[os trabalhadores]”, disse Júlio
Chaves. (Agencia Brasil)

Justiça autoriza
prosseguimento de ação

penal contra Lula na
Operação Zelotes

O juiz federal Vallisney de
Souza Oliveira, da 10ª Vara Fe-
deral de Brasília, responsável
pelos processos decorrentes
da Operação Zelotes, rejeitou
na segunda-feira (22) o pedi-
do de absolvição sumária do
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e do filho dele
Luís Cláudio Lula da Silva na
ação penal que investiga a prá-
tica do crime de tráfico de in-
fluência na compra, pelo go-
verno federal, de caças da em-
presa sueca Saab.

Além de Lula e o filho, o
magistrado também rejeitou o
pedido de absolvição sumária
dos lobistas Mauro Marcondes
Machado e da esposa dele
Cristina Mautoni Marcondes
Machado. Em sua decisão, o
juiz federal, no entanto, absol-
veu o casal Machado do crime
de evasão de divisa.

A denúncia apresentada
pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF) no Distrito Federal
foi aceita pela Justiça em de-
zembro do ano passado. Nela,
o MPF diz que houve tráfico de
influência na edição de uma
medida provisória, editada em
2015, de incentivos fiscais a
montadoras de veículos, e nas
negociações em torno da com-
pra dos caças suecos pelo go-
verno federal, em 2013.

Testemunhas

Em seu despacho, Vallisney
de Souza Oliveira ainda rejei-
tou o pedido feito pela defesa
de Lula e do filho dele para que
80 testemunhas sejam ouvidas
no processo. O juiz argumen-
tou que o Código de Processo
Penal limita a oito  o número
de testemunhas a serem apre-
sentadas pela defesa.

Dessa forma, o magistrado
determinou que a defesa do ex-
presidente e do filho dele, no
prazo de cinco dias, reduza o
número de suas testemunhas
para 32, 16 para cada um. O
magistrado marcou para o dia
22 de junho o início da inqui-
rição das testemunhas indica-
das pelo MPF.

A Operação Zelotes inves-
tiga desvios no Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fis-
cais (Carf), órgão que é vincu-
lado ao Ministério da Fazenda
e é a última instância adminis-
trativa de recursos referentes
a impostos e multas de contri-
buintes.

De acordo com as investi-
gações, diversas empresas te-
riam participado de um esque-
ma envolvendo o pagamento de
propina a conselheiros para
que manipulassem resultados
dos julgamentos. Grandes exe-
cutivos, como o presidente do
Bradesco, Luiz Carlos Trabuco,
são réus em processos relati-
vos à Zelotes. (Agencia Brasil)

Campanha de vacinação contra
gripe termina na sexta-feira

Esta é a última semana da
campanha de vacinação contra a
gripe – a vacina está disponível
nos postos de saúde até a próxima
sexta-feira (26) para o público-
alvo da campanha. Balanço atuali-
zado do Ministério da Saúde indi-
ca que, até o momento, 58,2% do
público-alvo já foi vacinado.

De acordo com o ministério,
é fundamental que as pessoas se
vacinem neste momento para
estarem protegidas durante o in-
verno, quando os diversos vírus
da influenza começam a circu-
lar com maior intensidade. A va-
cina demora cerca de 15 dias
para fazer efeito após aplicada.

A escolha dos grupos priori-
tários segue recomendação da
Organização Mundial da Saúde
(OMS). O público-alvo é for-
mado por 54,2 milhões de pes-
soas consideradas mais vulne-
ráveis para complicações da
doença. A meta do governo é
vacinar 90% desse grupo até o
dia 26 de maio.

Cumprimento da meta
A meta de vacinação ainda

não foi alcançada em nenhum
grupo prioritário. Entre os públi-
cos-alvo, os idosos registraram
a maior cobertura vacinal, com
14 milhões de doses aplicadas,
o que representa 67,1% deste
público. Em seguida vêm as pu-
érperas (65,4%) e trabalhadores
de saúde (59,4%).

Os grupos que menos se va-
cinaram são indígenas (37,1%),
crianças (44,9%), gestantes
(49,2%) e professores (52,4%).
Além do grupo prioritário, tam-
bém foram aplicadas 6,2 milhões
de doses nos grupos de pessoas
com comorbidades, população
privada de liberdade e trabalha-
dores do sistema prisional.

Os estados com a maior co-
bertura de vacinação no país, até
o momento, são: Amapá
(79,4%), Paraná (74,1%), Santa
Catarina (72,3%), Rio Grande do
Sul (70,8%), e Goiás (66%). Já
os estados com menor cobertu-

ra são: Roraima (41,5%), Pará
(44,3%), Rondônia (44,6%),
Rio de Janeiro (45,8%), Mato
Grosso (48,5%), Acre (48,6%)
e Piauí (50,4%).

Quem deve se vacinar
Desde o dia 17 de abril, a dose

está disponível nos postos de va-
cinação para crianças de 6 meses
a menores de 5 anos, pessoas com
60 anos ou mais, trabalhadores de
saúde, povos indígenas, gestantes,
puérperas (até 45 dias após o par-
to), população privada de liberda-
de, funcionários do sistema prisi-
onal e pessoas com doenças crô-
nicas não transmissíveis ou com
outras condições clínicas espe-
ciais, além de professores da
rede pública e particular.

Pessoas com doenças crôni-
cas não transmissíveis e com
deficiências específicas devem
apresentar prescrição médica no
ato da vacinação. Pacientes ca-
dastrados em programas de con-
trole das doenças crônicas do

Sistema Único de Saúde (SUS)
devem se dirigir aos postos em
que estão registrados para rece-
ber a vacina sem necessidade de
prescrição médica.

À população em geral, o Mi-
nistério da Saúde orienta a ado-
ção de cuidados simples para
evitar a doença, como: lavar as
mãos várias vezes ao dia; cobrir
o nariz e a boca ao tossir e es-
pirrar; evitar tocar o rosto; não
compartilhar objetos de uso pes-
soal; além de evitar locais com
aglomeração de pessoas.

Mesmo as pessoas vacinadas
devem procurar o médico ao
apresentar os sintomas da gripe:
febre, tosse ou dor na garganta,
além de outros, como dor de
cabeça, dor muscular e nas arti-
culações. O agravamento do qua-
dro de gripe pode ser identifi-
cado por falta de ar, febre por
mais de três dias, piora de sin-
tomas gastrointestinais, dor
muscular intensa e prostração.
(Agencia Brasil)

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0060470-
08.2011.8.26.0100 (USU. 03) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eduardo Bufarah e s/m Doralice Alves do Nascimento Bufarah ajuizaram 
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Engenheiro José Paes Esteves, 
nº 50, Bairro do Imirim, 8º Subdistrito - Santana, São Paulo - SP, com uma área de 249,60m², cadastrado na 
Municipalidade de São Paulo sob o nº 071.438.0043-0 (parte), 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.                [23,24] 

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
OFICIAL - RODRIGO DINAMARCO

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

FABIO DE FARIA E SILVA FERNANDES, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
BANCÁRIO, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (20/07/1989), RESIDENTE E
DOMICILIADO EM SÃO PAULO, SP, FILHO DE EDUARDO FERNANDES E DE
DENISE DE FARIA E SILVA FERNANDES. MARIANA DE MELLO ZELENJUK, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO SUPERVISORA DE MARKETING, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (15/10/1989), RESIDENTE E DOMICILIADA EM SÃO PAULO, SP,
FILHA  DE GEORGE ZELENJUK E DE MARIA TERESA ADERSON DE MELLO
ZELENJUK.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.
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Edital de Citação. Prazo 20 dias. Proc. 0209117-76.2010.8.26.0100. A Dra. Stefânia Costa Amorim Requena, Juíza de Direito da 36ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a ELVERCIO GOMES VALADARES (CPF 504.762.628-87) e ROSA 
MARIA LOPES VALADARES (CPF 584.846.988-15), que NEW PROGRESS FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, 
ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, visando o recebimento da quantia de R$ 142.656,19 (novembro/2010), 
representado pelas 24 parcelas, no valor de R$ 4.799,55, cada uma, não quitadas, decorrentes do instrumento particular de sub-
rogação convencional, confissão de divida, penhor mercantil e outas avenças, firmado entre as partes em 20 de agosto de 2010. 
Encontrando-se os executados em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por edital, para que, no prazo de 03 dias, paguem o 
débito atualizado, quando então, a verba honorária que foi fixada em 20% do débito será reduzida pela metade, ou em 15 dias 
embarguem ou reconheçam o crédito da 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. ADVERTÊNCIA: Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial (art. 257 inc. IV do 
NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  23 e 24/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0349350-60.2009.8.26.0100-
1171/09.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,Dr(a).RENATA 
PINTO LIMA ZANETTA,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o)+Miguel de Meo,Helio de Moraes,Aristides de Barros,Importadora Ex-
por +Jose Raimundo Lima e Maria Lucia Ferreira Lima,Melino Moraes Santos,réus ausentes,incertos,desço-
nhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Ivanir Borsotte Cruz,Geise Borsotte Cruz, 
Leandro Borsotte Cruz,Gisele Borsotte Cruz,Andréa Loise Ferreira ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado Rua Julião Cosme,177,antiga Rua Urbano dos Santos,Vl.Siqueira,São Miguel Paulista 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 20dias.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.          [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005909-12.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 45ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
à ATELIER BRUNA MEDEIROS LTDA ME, CNPJ 13.995.404/0001-04, na pessoa de seu representante legal, que 
CONFECÇÕES SENHORITA BLACK LTDA ME ajuizou ação comum, objetivando seja julgada procedente, declarando a 
inexigibilidade do débito referente à NF 012, valor R$ 1.444,00, determinando o cancelamento definitivo do protesto, 
condenando a ré ao pagamento de danos morais em R$ 20.000,00, acrescido das custas e despesas processuais, e 
honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias 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.                                                      [23,24] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022743-
44.2013.8.26.0100 ( USU. 369) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 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) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se 
casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Vitória Valéria Leoni ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado em unidade autônoma, consistente na vaga de garagem de nº 51 do Edifício Joelma 
Regência, situaddo na Rua Domingos de Morais, nº 300, Subdistrito Vila Mariana, São Paulo, SP, com área territorial de 
18,79 m2, inscrita no cadastro municipal sob o nº 037.021.0599-9, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expedese 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. [23,24] 
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Rossi cai e perde a liderança do
Mundial de motovelocidade

Morbidelli - 4 vitorias em 5 corridas na Moto2

Não foi uma vitória france-
sa, mas os torcedores presentes
ao autódromo de Le Mans, pu-
deram festejar o 2º lugar do es-
treante da categoria Johan Zar-
co. O piloto francês até chegou
a liderar a prova no inicio, mas
não suportou o ritmo forte de
Viñales, sendo ultrapassado na 6ª
volta. “Quando eu estava lideran-
do, me veio a lembrança da pro-
va no Qatar e pensei “hei, não
cometa o mesmo erro”. Creio
que foi bom ser ultrapassado,
porque percebi que meu ritmo
era bom e poderia acompanhar o
líder. Penso ter sido essa a cha-
ve para o pódio” comentou o
francês após a corrida.

As últimas voltas foram sen-
sacionais, com a disputa entre as
duas Yamahas oficiais. Viñales
dominou grande parte da corrida
quando, a 3 voltas do final foi
ultrapassado por Rossi, que co-
meteu um erro na última, sendo
ultrapassado pelo seu compa-
nheiro de equipe. Na tentativa de
recuperar a posição o italiano
exagerou e, a 4 curvas da linha de
chegada, foi ao chão. Além de não
pontuar, perdeu a liderança do
campeonato, estando agora em
3º na tabela. Rossi saiu do autó-
dromo desiludido. “Foi uma pena
não pontuar. Estava sendo um óti-
mo final de semana para a equipe
e para mim. Apesar do erro que
cometi, sabia que teria uma outra

chance de ultrapassá-lo até a li-
nha de chegada, já que eu era rá-
pido no trecho final do circuito.
Tentei ficar próximo mas a trasei-
ra escorregou e fui ao chão”.

Já o vencedor disse que a úl-
tima volta foi incrível, aprovei-
tou a falha de Rossi para superá-
lo, dando o máximo de sí: “Sair
daqui líder do mundial é ótimo,
principalmente depois de duas
corridas pífias como EUA e Es-
panha” comentou Viñales.

Quem surpreendeu foi o pi-
loto da Honda Dani Pedrosa que
largou em 13º e, graças à queda
de Valentino conquistou o pódio,
ficando agora com a vice lideran-
ça do campeonato, com apenas
17 pontos de desvantagem. O

“Pequeno Samurai”, como é ca-
rinhosamente chamado, disse
que a escolha dos pneus foi a
chave para seu bom ritmo de cor-
rida. “A largada foi muito tensa,
pois é muito difícil passar pela
primeira chicane quando se está
no meio pelotão, mas foi um óti-
mo presente conquistar esse pó-
dio, principalmente largando
numa posição atrás no grid”. O
atual campeão do mundo também
não terminou a corrida, indo ao
chão na 17ª volta. “As Yamahas
estavam muito superiores, e meu
objetivo era ficar entre os cinco
primeiros. Ainda tenho proble-
mas com os pneus dianteiros,
mas o ponto positivo é que não
estou tão longe dos primeiros no

campeonato. Creio que com os
novos compostos anteriores te-
rei mais confiança podendo ser
mais competitivo” declarou
Marquez.

Na Moto2 o ítalo brasileiro
Franco Morbidelli continua em
excelente forma. Das cinco eta-
pas venceu quatro, confirmando
seu favoritismo ao título da ca-
tegoria. Lidera com 20 pontos de
vantagem sobre o suíço Thomas
Lutti que chegou em 3º. O estre-
ante na categoria, o italiano Fran-
cesco Bagnaia continua surpre-
endendo e após o 3º posto na eta-
pa anterior, chegou em segundo
no domingo.

Na categoria Moto3 um aci-
dente na primeira volta provocou
um derramamento de óleo na pis-
ta causando a queda de mais de 13
pilotos. A prova foi interrompida
e reiniciada com apenas 16 voltas.
O espanhol Joan Mir venceu e é
mais líder do que nunca com 39
pontos de vantagem sobre Fenati
que não finalizou a prova. A próxi-
ma etapa acontecerá em Mugello,
na linda região de Florença, Itália,
dentro de quinze dias.

Ontem chegou a noticia da
morte do ex-campeão da Motogp
de 2006, o norte americano Ni-
cky Hayden. O piloto foi atrope-
lado na região de Rimini, Itália,
enquanto treinava de bicicleta.
Hayden atualmente disputava, pela
Honda, o mundial de Superbike.
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Rubens Barrichello e Ri-
cardo Maurício foram os gran-
des destaques da rodada dupla
da terceira etapa da temporada
2017 da Stock Car, no domin-
go (21), em Santa Cruz do Sul.
Rubinho dominou e venceu a
primeira corrida, deixando o
circuito com o maior número
de pontos (30) e assumindo a
sexta colocação do campeona-
to. Já Ricardinho abusou da es-
tratégia para garantir a vitória
da segunda corrida, subindo
para quinta colocação no cam-
peonato. Com os 25 pontos
conquistados no interior do
Rio Grande do Sul, Thiago Ca-
milo, da Ipiranga Racing, se iso-
lou na liderança da competição.

1ª corrida
Assim como costuma co-

memorar suas vitórias, Rubens
Barrichello, praticamente sam-
bou em cima dos adversários.
O piloto da Full Time largou
bem, conseguiu segurar a pres-
são de Marcos Gomes após
parada para reabastecimento e
venceu de ponta a ponta a pri-
meira corrida da rodada dupla.
Marcos Gomes e o líder do
campeonato, Thiago Camilo,
completaram o pódio da prova.

A primeira corrida teve
muitas ultrapassagens nas po-
sições intermediárias, como a
disputa entre Felipe Fraga e
Lucas Foresti pela 10ª posição
e pelo 3º lugar entre o trio Thi-
ago Camilo, Átila Abreu e Max
Wilson. Na disputa pela lide-
rança, Marcos Gomes conse-
guiu pressionar Barrichello
logo após a parada para a rea-
bastecimento, mas dificilmen-
te poderia superar o carro do
vencedor da prova.

“No final da corrida foi
mais tranquilo. O Marcos
Gomes tirou um pouco o pé,
porque no começo era pé em-
baixo o tempo inteiro. O car-
ro estava muito bom e graças
a Deus deu tudo certo. Mui-
to bom voltar a vencer”, des-
taca o campeão da categoria
em 2014.

Marcos Gomes reconhe-

Stock Car

Barrichello e Maurício
comemoram vitórias

em Santa Cruz do Sul
Rubinho venceu a primeira corrida de ponta a ponta e
Ricardo Maurício contou com boa estratégia para chegar
na frente. Liderança do campeonato segue com Thiago
Camilo
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Bandeirada para Ricardo Maurício

ceu a superioridade do adver-
sário na pista, mas comemorou
a conquista de pontos na pri-
meira corrida. “O Rubinho foi
superior na classificação e na
corrida. Coloquei pouco com-
bustível na parada, mas ele tam-
bém fez a mesma estratégia e
na pista ficou muito difícil de
ultrapassar”, destacou Gomes.

2ª corrida
Na segunda corrida a vitó-

ria ficou com Ricardo Mauri-
cio. Depois de terminar a pri-
meira na 20ª posição, o piloto
da Eurofarma RC apresentou o
bom rendimento do carro prin-
cipalmente após a parada para
reabastecimento e não teve di-
ficuldades para vencer. Antonio
Pizzonia e Sérgio Jimenez
completaram o pódio.

Alguns pilotos da catego-
ria sofreram na segunda corri-
da as consequências das esco-
lhas feitas na primeira. Cacá
Bueno largou na pole, mas sa-
bia que não conseguiria segu-
rar a posição de Felipe Fraga
por não ter trocado os pneus
no reabastecimento. Fraga li-
derou a prova com facilidade
até a parada, mas um problema
no carro o tirou da disputa.

Ricardo Maurício, 20º co-
locado na primeira corrida, tro-
cou os quatro pneus para a se-
gunda e começou a ultrapassar
os adversários, chegando à li-
derança após a parada para re-
abastecimento, não sofrendo a
pressão dos outros pilotos. “A
primeira corrida foi muito di-
fícil e decidi trocar os quatro
pneus para priorizar esta pro-
va. Muitos pilotos adotaram a
mesma estratégia e abastece-
ram bastante. Felizmente con-
segui conquistar esses 20 pon-
tos. Tínhamos um bom equipa-
mento e a estratégia foi bem
feita”, afirmou Ricardinho.

A quarta etapa da tempora-
da 2017 da Stock Car será rea-
lizada no dia 11 de junho, no
autódromo de Cascavel (PR).
Confira como ficou o resulta-
do final da segunda prova, em
Santa Cruz do Sul.

Equipes brasileiras querem manter hegemonia
do handebol nas Américas no Pan de Clubes
Duas equipes brasileiras es-

tarão em Buenos Aires, Argenti-
na, nesta semana com o objetivo
de manter a hegemonia do País
no handebol continental. A partir
de quarta-feira (24), Taubaté/
FAB/Unitau e EC Pinheiros lutam
pelo título do Pan-Americano
Masculino de Clubes. O troféu
permanece nas mãos de equipes
do Brasil desde a criação do cam-
peonato, em 2007, garantindo a
elas o direito de disputar o Mun-
dial do Catar, que, neste ano, será
disputado de 20 a 28 de agosto.

A competição pan-americana
terá como palco o ginásio da
Sociedad Alemana de Gimna-
sia Villa Ballester, casa do
SAG Ballester , vice-campeão
argentino. Além dos anfitriões
e dos dois brasileiros, estarão
presentes também o Universi-
dade Estadual de Luján, cam-
peão argentino, o Balonmano
Ovalle, campeão chileno, e o
Colégio Alemán de Montevi-
deo, campeão uruguaio.

Os seis concorrentes farão
parte de um único grupo, ou seja,
todos jogam contra todos e o que
mais somar pontos garante o tro-
féu no dia 28. O Taubaté é o atu-
al campeão e o time brasileiro
com o maior número de títulos
até agora, quatro no total.

A expectativa para o time do
interior paulista é fazer mais uma
vez um bom campeonato e carim-
bar o passaporte para o Catar.
Cada vez mais experiente em
competições internacionais, a
equipe tem treinado forte porque
sabe que os adversários também
têm evoluído ao longo dos anos.

O Taubaté, que também é o
atual campeão da Liga Nacional,
decidiu o troféu do Pan-Ameri-
cano contra o Pinheiros no ano
passado e já prevê um bom desa-
fio contra os conterrâneos, mais
uma vez. “Vamos com a expecta-
tiva de fazer bons jogos, saben-
do da dificuldade que a competi-
ção apresenta. Respeitamos mui-
to os adversários de Argentina,

Técnico do Taubaté, Marcus ‘Tatá’

Chile e Uruguai e, principalmen-
te, o Pinheiros que se reforçou
bastante para a competição. Va-
mos com nosso plantel todo para
fazer um campeonato forte. Te-
mos chance de ganhar , como
acredito que três ou quatro ou-
tras equipes também tenham”,
acrescentou Tatá.

O Pinheiros chegou bem per-
to do título no ano passado, mes-
mo com um elenco bastante jo-
vem. Este ano, com mais experi-
ência dos atletas, o técnico Sér-
gio Hortelan acredita que o time
está pronto para brigar pelo pri-
meiro lugar e conquistar a vaga
para o Mundial.

F
ot

o/
 C

in
ar

a 
P

ic
co

lo

Inscrição para o Campeonato Paulista
de Kart começa nesta terça-feira

Os principais pilotos do Brasil estarão no Paulista de Kart

O tradicional Campeonato
Paulista de Kart, que volta ao mí-
tico kartódromo de Interlagos nes-
ta semana com a expectativa de par-
ticipação de mais de 160 pilotos de
todo o Brasil, tem as inscrições

abertas a partir de terça-feira (23),
e poderão ser efetuadas diretamente
na Secretaria de Prova no Kartódro-
mo Ayrton Senna, na zona sul de São
Paulo (SP). Os treinos oficiais têm
início na quarta-feira e as provas se-

rão realizadas na sexta-feira (26) e
sábado (27).

O valor de inscrição para as
categorias Junior Menor, Junior,
Sprinter, Sênior “B”, Sênior “A”,
Super Sênior e Graduados é de R$
1.270,00, para a categoria F4 o
valor é de R$ 670,00, e R$ 590,00
para as categorias Mirim e Cade-
te. As categorias Mirim, Cadete
e F4 devem pagar ainda uma taxa
de locação de motor junto à RBC
Preparações de Motores, que se-
rão sorteados para manter um
maior equilíbrio nas disputas.
Para as categoria menores este
valor é de R$ 450,00, enquanto
que para a f4 é de R$ 550,00.

O Campeonato Paulista de
Kart revelou os principais pilo-
tos do Brasil, desde Emerson

Fittipaldi, passando por José Car-
los Pace, Ayrton Senna, Felipe
Massa, Gil de Ferran, Rubens Bar-
richello - que venceu na Stock Car
no último domingo -, até Tony
Kanaan e Hélio Castroneves, que
no próximo final de semana esta-
rão lutando por mais uma vitória
nas 500 Milhas de indianapolis.

O Campeonato Paulista de Kart
de 2017 será disputado em quatro
baterias, com sistema de pontos per-
didos, sem descartes, onde a Final tem
peso dois. Com isto, cada corrida dis-
putada será super-valorizada. O resul-
tado de cada bateria determinará o
grid da prova seguinte. Confira todo
o regulamento e programação do
Campeonato Paulista de Kart no site
da Federação de Automobilismo de
São Paulo: www.faspnet.com.br
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