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Saldo de investimentos no Tesouro
Direto tem recorde de R$ 44,6 bi
O estoque do Tesouro Direto chegou ao recorde de R$
44,6 bilhões em abril. A Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda informou na terça-feira (23) que
houve crescimento de 2,2% no
estoque em relação ao mês anterior (R$ 43,6 bilhões) e de
45,9% sobre abril de 2016 (R$
30,5 bilhões).
Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume do estoque,

Defesa de Loures entrega à Polícia
Federal mala com R$ 465 mil
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Congresso continuará votando questões
fundamentais para o país, diz Meirelles

Postos de combustíveis
estão na mira da
Secretaria da Fazenda
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ONU quer o
fim da fístula,
um dos
ferimentos
mais sérios
do parto
A data de terça-feira, 23 de
maio, marca a passagem do Dia
Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica, considerada
pela Organização das Nações
Unidas (ONU) um dos “ferimentos mais sérios e mais trágicos que podem ocorrer na
hora do parto”.
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Previsão do Tempo
Quarta: Dia de sol,
com nevoeiro ao
amanhecer. As nuvens aumentam no
decorrer da tarde.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

26º C
13º C

Noite

Compra: 3,65
Venda:
3,65

OURO
Compra: 117,80
Venda: 153,52

Ex-governadores fraudaram
outras obras além do Mané
Garrincha, diz juiz
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Deputado Paulo Maluf
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
condenou na terça-feira (23)
o deputado Paulo Maluf (PPSP) a sete anos, nove meses e

10 dias de reclusão pelo crime lavagem de dinheiro e a
pagamento de multa. A pena
será cumprida, inicialmente,
em regime fechado. Os minis-

tros determinaram ainda a perda do mandato parlamentar e
interdição dele para exercício
de cargo ou função pública de
qualquer natureza.
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Petrobras quita dívida
de US$ 500 milhões
com Citibank
A Petrobras informou na
terça-feira, (23) que efetuou
uma operação de pré-pagamento de dívida com o Citi-

bank, no valor de US$ 500 milhões vencimentos previstos
para 2017 e 2018.
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Esporte

IRONMAN Florianópolis
reunirá o melhor do esporte
no dia 28
No domingo, dia 28 de
maio, a capital de Santa Catarina se transformará, mais uma
vez, na capital mundial do triatlo. O IRONMAN Florianópolis 2017 será o motivo disso, reunindo mais de 2500
atletas de 42 nações, recorde
na história da competição, que
completará 17 edições. O
evento terá, mais uma vez, status de Sul-Americano, distribuindo pontos no ranking e 150
mil dólares de prêmio para a
Elite, além de 75 vagas para os
triatletas da Faixa Etária para
a final do Mundial IRONMAN
no Havaí.
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Bicampeã olímpica do
martelo é atração do GP
Brasil Caixa de Atletismo
A prova feminina do lançamento do martelo será uma das
atrações do Grande Prêmio
Brasil Caixa de Atletismo, a ser
disputado no próximo dia 3 de
junho, na Arena Caixa, em São
Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com entrada livre para o público. A Confederação Brasileira de Atletismo
(CBAt) confirmou na segundafeira (22) a participação de

Beto Carrero World (SC)
será palco do rali de
regularidade Suzuki Off-Road
Uma mistura inusitada
com a certeza de muita diversão. No dia 3 de junho, o
Beto Carrero World, maior
parque temático da América
Latina, recebe a terceira etapa do rali de regularidade
Suzuki Off-Road, que reúne
famílias e amigos para uma
aventura em meio à natureza
e muito 4x4.
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Percurso terá muitos
desafios

dois grandes destaques da
competição: a polonesa Anita Wlodarczyk, bicampeã
olímpica em Londres 2012 e
no Rio 2016, e líder do
Ranking Mundial da IAAF de
2017, e a norte-americana
Gwen Berry, dona da segunda
melhor marca do mundo este
ano, que venceu no domingo
(21) o Golden Grand Prix
Kawasaki, no Japão. Página 8

IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia:
Guaíra terá 40 duplas
no final de semana

IRONMAN Florianópolis 2017
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EURO

Defesa de Aécio recorre ao
STF para retomar mandato
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Comercial
Compra: 3,26
Venda:
3,26
Turismo
Compra: 3,13
Venda:
3,40
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A primeira proposta orçamentária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
inclui um substancial corte na
ajuda exterior à América Latina, com reduções à assistência
proporcionada a todos os países da região, uma mudança que
poderá ser sentida especialmente no México e na América Central. A informação é da
agência EFE.
O orçamento - apresentado
na terça-feira (23), e que precisa ser aprovado pelo Congresso onde pode sofrer alterações - prevê US$ 37,6 bilhões para o Departamento de
Estado, dos quais US$ 1,093
bilhão são para operações no
continente americano e no Caribe, uma queda de US$ 614
milhões em relação ao ano fiscal 2016.
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STF condena Maluf a mais
de sete anos de prisão e à
perda de mandato de deputado

Foto/ Fábio Falconi

Trump reduz
ajuda à
América
Latina em
proposta
orçamentária

alcançando 64,6%. Na
sequência aparecem os títulos
indexados à taxa Selic, com
participação de 19,3%, e os títulos prefixados, com 16,2%.
A maior parte do estoque,
49,8%, é composta por títulos
com vencimento entre 1 e 5
anos. Os títulos com prazo entre 5 e 10 anos correspondem a
27,8% e os com vencimento acima de 10 anos, a 17,2% do total. Cerca de 5,2% dos títulos
vencem em até 1 ano. Página 3

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia
A quarta temporada do Circuito Paulista de Vôlei de Praia
começará neste final de semana,
entre os dias 26 e 28 de maio, na
cidade de Guaíra, na região de

Barretos, no interior paulista.
A cidade, que esteve em todas
as edições da competição, receberá as principais duplas do
estado.
Página 8
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Postos de combustíveis estão na
mira da Secretaria da Fazenda
Demolição de imóvel deixa
feridos na Cracolândia
A demolição de imóvel na
Cracolândia, pela prefeitura de
São Paulo, deixou três pessoas feridas. De acordo com o
Corpo de Bombeiros, uma delas está com suspeita de fratura na perna.
O acidente ocorreu na Rua
Dino Bueno. As primeiras informações são de que, no momento da demolição, foi atingido um imóvel vizinho, onde
pessoas estavam dormindo.
Moradores relatam que havia pessoas dormindo no imóvel e não foram avisadas da demolição. Eles protestam com
faixas dizendo: “Somos família, não lixo”.

A prefeitura ainda não se
pronunciou sobre o ocorrido.
O prefeito João Doria
anunciou recentemente o Projeto Redenção, que pretende
erradicar o tráfico de drogas
em oito regiões da cidade, chamadas de Cracolândia. O projeto prevê ações em cinco campos: policial, social, medicinal,
urbanístico e de zeladoria urbana. As iniciativas, segundo a
prefeitura, envolverão grupos
de trabalho que serão coordenados por quatro frentes: governo municipal, governo estadual, governo federal e sociedade civil organizada. (Agencia
Brasil)

w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Vereador Mario Covas, presidente do PSDB municipal, segue exigindo que o senador Aécio nunca mais volte ao comando
nacional do partido. Vereador Adilson Amadeu (PTB) tá tão por
cima da ‘carne seca’, ...
P A U L I S T AN A
... que os taxistas de todo o Estado, em especial após a audiência pública pra que tenham as mesmas ferramentas dos tidos
com ‘geladeiras’ da Uber e outros, votam nele em 2018 pra ALESP
ou Câmara Federal.
PR E F E IT U R A
Assim como em relação a criminosos que mudam de partidos
políticos mas não de seus modus operandi, criminosos
e traficantes de drogas ilícitas etc., bem como os clientes ‘nóias’
da ‘cracolândia’ na região ...
P A U L I S T AN A
... central - vão mudando de local mas não de consumo. Doria
(PSDB) diz que ‘acabou a cracolândia’, deixando o governador
Alckmin (PSDB) - que colocou as polícias pra tal desmonte - em
plano menor pra 2018.
H I ST Ó R IA S
Enquanto as denúncias de Palocci, que podem pegar
grandes banqueiros e agentes públicos de bancos estatais e mercado financeiro, do ex-ministro de Lula e depois de Dilma (ambos PT) não vem, o Ministério ...
DA
... Público Federal (PGR de Janot em campanha por
possível reeleição em setembro) vai exorbitando nos pedidos junto ao Supremo - e quanto aos métodos usados pra que os irmãos Batista (JBS) gravassem ...
PO L Í T I C A
... o Presidente Temer (PMDB) pra que possa ser
‘impedido’ ou ter a chapa cassada - 2014 junto com Dilma - na
Justiça Eleitoral. Enquanto isso, Lula vai ser condenado por Moro
(Lava Jato), tanto no caso ...
NO
... do apartamento - de Marisa - no Guarujá, como no caso
do sítio de Atibaia. Quanto a Paulo Maluf, isolado no ‘novo’ PP,
finalmente o Supremo o condenou a quase 8 anos por crimes de
lavagem de dinheiro ...
B R AS I L
Nos anos 1970-80, durante governos militares dos quais foi
ministro, Delfim Netto, frequentava a pizzaria Camelo (São Paulo - SP), a mesma em que o deputado federal (de Temer) recebeu
mala de dinheiro.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via da liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação
dos Cronistas de Política (São Paulo) e API.
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Sé, Vila Carmosina, Vila Esperança, Vila Jacuí, Vila Lageado,
Vila Mariana e Vila Nova Cachoeirinha.
Documentação
Os alvos foram selecionados a partir de denúncias de consumidores que apontaram possíveis irregularidades. Revendedores que não cumprem as obrigações acessórias quanto ao
envio dos livros fiscais digitais
também são fiscalizados durante a ação.
Foram considerados também os postos que apresentaram preço de venda de combus-

tível em valores significativamente inferiores ao de aquisição ou que comercializaram
combustível em volume superior ao adquirido. Outro ponto
identificado pelo Fisco são estabelecimentos que negociaram
os produtos com valor abaixo
do preço médio de mercado
apurado pela Agência Nacional
do Petróleo (ANP).
As equipes de fiscalização
conferem os dados cadastrais e
coletam amostras do combustível. As são amostras encaminhadas à Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) para
análise.

Resultados
Em todo o Estado de São
Paulo, já foram cassadas as inscrições estaduais de 1.132 postos que revendiam combustível
fora das normas da ANP. A lista completa de estabelecimentos impedidos de funcionar
pode ser consultada no portal
da Fazenda. Para28 denunciar
postos suspeitos de comercializar combustível adulterado,
o contribuinte pode ligar para
a Ouvidoria da Secretaria, nos
telefones (11) 3243-3676 e
(11) 3243-3683, ou enviar um
e
m
a
i
l
:
ouvidoria@fazenda.sp.gov.br.

Alckmin prestigia feira internacional
para a indústria farmacêutica
O governador Geraldo Alckmin participou, nesta terça-feira (23), da abertura da 22ª edição da FCE Pharma – Exposição
Internacional de Tecnologia para
a Indústria Farmacêutica. O
evento é considerado a principal
plataforma de marketing e vendas da área, com papel fundamental para a evolução do setor.

CESAR
NETO
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A Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo deflagrou,
nesta terça-feira (23), a operação “De Olho na Bomba”, que
fiscaliza 30 postos de combustíveis da capital paulista. A força-tarefa mobiliza 60 agentes
fiscais das três delegacias tributárias da cidade.
Os estabelecimentos vistoriados estão localizados nos
bairros da Aclimação, Barra Funda, Bom Retiro, Butantã, Cambuci, Cangaíba, Cursino, Ipiranga, Jardim Aricanduva, Jardim
Itapemirim, Parque Paineiras,
Parque São Jorge, Perdizes,
Quarta Parada, Rio Pequeno,

Ao visitar as instalações da
feira, Alckmin comentou como
o lançamento de tendências,
produtos e serviços gera diversos benefícios aos brasileiros.
“Destaco a importância da
feira internacional de tecnologia, tanto na área farmacêutica
como de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal. São dois

ramos estratégicos e bons termômetros do Brasil. Nós estamos crescendo. O país é o quarto mercado de cosméticos e já
chegou ser o segundo na indústria farmacêutica de ponta”, ressaltou o governador.
Realizada até 25 de maio, na
capital paulista, a exposição
conta com uma área nova, dire-

cionada à logística, além de congressos e uma rodada internacional de negócios.
Mais de 200 expositores foram cadastrados para participar
da feira e mostrar as inovações
em matéria-prima, embalagens,
engenharia, controle de qualidade, vidraria e máquinas e equipamentos, entre outros.

Prefeitura inicia revitalização
do viaduto Santa Ifigênia
A Prefeitura de São Paulo
anunciou nesta terça-feira (23)
o início das ações de revitalização do viaduto Santa Ifigênia, na
região central de São Paulo. O
viaduto passará por um processo de limpeza e nova pintura,
ganhará novos canteiros, além de
recuperação de iluminação. A
previsão é que os trabalhos durem até o final de outubro.
“O Viaduto Santa Ifigênia é
um ícone histórico e centenário da nossa cidade. A última
reforma foi há quase 18 anos e
dentro do programa de revitalização do Centro será feito o
restauro de todo o viaduto,
como pintura, iluminação e ele
voltará a ter a beleza já visível
em sua arquitetura”, disse o prefeito João Doria.
A empresa Inova doará toda
a mão de obra e parte do material para o restauro do viaduto. No
total, serão cerca de 30 funcionários trabalhando em três etapas. Primeiro, haverá a lavagem
de toda a estrutura metálica,

com água e detergente neutro, e
escova de cerdas macias, não
abrasiva, para remoção de pó,
gorduras, e focos de fuligem incrustada.
Depois da remoção com
água e detergente, deverão ser
realizadas diversas lavagens sem
pressão, para a remoção completa do detergente. A remoção desses elementos é essencial para que a pintura seja
aplicada sobre superfície limpa, garantindo a boa ancoragem da tinta e durabilidade,
evitando o seu descolamento.
Não é necessário remover as
pichações, já que a repintura será
aplicada sobre elas.
Logo em seguida é preciso
fazer o nivelamento da superfície, com massa plástica à base
de poliéster. Depois da secagem
total da massa, a superfície poderá ser nivelada com lixa fina,
para eliminar os “degraus” decorrentes dos descascamentos
das camadas de tinta.
Por último, será realizada a

pintura, por meio de duas aplicações de tinta esmalte sintético acetinado ou fosco, na cor já
existente. No total, cerca de 259
galões de 3,60 litros cada devem
ser utilizados. O Sindicato da
Indústria de Tintas e Vernizes do
Estado de São Paulo (Sitivesp)
auxiliou a Prefeitura na busca
por um parceiro para doação do
material.
A parte elétrica do viaduto
foi alvo de vandalismo e utilização indevida por equipamentos como geladeiras, fogões
elétricos e micro-ondas, que
funcionavam em barracas de
pessoas em situação de rua. O
processo de iluminação do viaduto, como a reinstalação dos
cabos, está sendo realizado pelo
Ilume (Departamento de Iluminação Pública).
Além disso, os 15 postes
antigos tiveram as lâmpadas de
vapor de sódio substituídas por
duas lâmpadas de 250 watts de
vapor metálico, em cada poste,
num total de 30 unidades. Em-

baixo do viaduto foi instalado
um poste com lâmpada de 250
watts e, na Praça Pedro Lessa
(Praça do Correio), 21 lâmpadas de 400 watts de vapor metálico nos postes antigos. Ao
final do processo de revitalização do viaduto, está prevista
a instalação de seis câmeras para
monitoramento.
História do viaduto
Com 225 metros de extensão e 18,5 metros de largura, o
viaduto Santa Ifigênia, segundo
viaduto da cidade de São Paulo,
foi inaugurado em 26 de julho
de 1913 para ligar o centro novo
ao centro velho, como já fazia o
Viaduto do Chá.
O viaduto foi construído com
1.100 toneladas de ferro. As peças que compõe o estilo art noveau do viaduto vieram da Bélgica. Em 1978, foi entregue reformado e reinaugurado como
calçadão, com peças da mesma
empresa que havia fornecido as
estruturas originais.

Quarta semana do Maio Amarelo
conscientiza sobre respeito
a vagas especiais
A quarta semana do Maio
Amarelo promoverá atividades
de conscientização sobre respeito às vagas especiais, reservadas a idosos e pessoas com
deficiência. Desde segunda-feira (22), um posto móvel de
atendimento foi aberto no Shopping Eldorado, na Zona Oeste, para que motoristas possam
se cadastrar e solicitar os cartões que autorizam o estacionamento especial.
A etapa iniciada nesta semana tem como foco a circulação segura dos veículos de
passeio. As ações integram um
movimento que acontece durante todo mês em várias par-

tes do mundo, com o objetivo
de incentivar a convivência entre os modais e conscientizar
sobre a importância de reduzir
os índices de mortos e feridos
no trânsito.
O posto móvel funciona
até sexta-feira (26), das 13h às
17h. No local, motoristas podem tirar dúvidas e dar entrada na documentação para obter a autorização. Todas as regras para tirar os cartões do
idoso e da pessoa com deficiência estão disponíveis na página da Secretaria Municipal
de Transportes.
Nesta semana também serão
distribuídos panfletos nas can-

celas da entrada do shopping
para conscientizar os motoristas sobre a importância
do respeito às vagas preferenciais. Também estão programadas apresentações de
teatro e atividades em escolas. Na última semana do
evento, as ações serão voltadas para os veículos coletivos e de carga.
Programação
O Maio Amarelo conta com
a parceria da Fundação Bloomberg, do aplicativo 99 e das
empresas Shimano e Caloi. Nas
três primeiras semanas, promoveu atividades voltadas à

conscientização de pedestres,
ciclistas e motociclistas. Além
da programação definida pela
Prefeitura, entidades de classe e a sociedade civil também
podem participar e sugerir programações próprias por meio
do site do evento.
Confira os próximos eventos programados:
Veículos coletivos e de carga – 28 a 31 de maio
Um ônibus antigo e um novo
vão ficar expostos em frente ao
Pátio do Colégio, e receberão o
público, que conhecerá a evolução dos coletivos no decorrer
dos anos.

Precisa agendar RG ou CNH?
O Poupinha pode ajudar!
Precisa resolver alguma
questão com seu RG ou CNH?
Fale com o Poupinha! O atendente virtual do Poupatempo
está disponível para esclarecer dúvidas e até ajudar nos
agendamentos. O objetivo é
garantir conforto para 180 mil
pessoas atendidas diariamente nas 72 unidades do projeto.
“O Poupinha está ajudando
São Paulo a usar os recursos
públicos de forma mais eficien-

te”, afirma Ilídio Machado, diretor de Serviços ao Cidadão da
Prodesp – Tecnologia da Informação, empresa responsável
pela gestão do Poupatempo.
Além de assegurar mais conforto aos usuários, o agendamento também distribui a demanda de
maneira uniforme ao longo do
expediente, evitando deixar o sistema e os funcionários sobrecarregados ou com ociosidade.
Mais agilidade

O Poupinha é um dos exemplos de como as novas tecnologias podem deixar o atendimento cada vez mais ágil.
O serviço foi muito bem recebido e logo nos 100 primeiros
dias de atendimento, registrando
mais de 8,5 milhões de mensagens. Isso dá, em média, mais de
5 mil atendimentos por dia.
Tudo isso foi possível graças
ao Pitch Gov SP – convocação
de empresas tecnológicas reali-

zada em 2015, que viabilizou a
parceria entre a start up criadora do Poupinha – a Nama – com
o governo do Estado.
Fale com o Poupinha
No
Portal: https://
www.poupatempo.sp.gov.br/
No Messenger: https://
www.messenger.com/t/PoupinhaSP
No
Facebook: https://
www.facebook.com/PoupinhaSP/
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Saldo de investimentos no Tesouro
Direto tem recorde de R$ 44,6 bi
O estoque do Tesouro Direto chegou ao recorde de R$ 44,6
bilhões em abril. A Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda informou na terçafeira (23) que houve crescimento de 2,2% no estoque em relação ao mês anterior (R$ 43,6
bilhões) e de 45,9% sobre abril
de 2016 (R$ 30,5 bilhões).
Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume do estoque,
alcançando 64,6%. Na sequência aparecem os títulos indexados à taxa Selic, com participação de 19,3%, e os títulos prefixados, com 16,2%.
A maior parte do estoque,
49,8%, é composta por títulos
com vencimento entre 1 e 5
anos. Os títulos com prazo en-

tre 5 e 10 anos correspondem a
27,8% e os com vencimento acima de 10 anos, a 17,2% do total. Cerca de 5,2% dos títulos
vencem em até 1 ano.
Investidores
O acréscimo mensal de investidores cadastrados ficou em
44.389, totalizando mais de
1,366 milhão de participantes
inscritos no final de abril, o que
representa aumento de 85,2% nos
últimos 12 meses. Já o número de
novos investidores ativos (que efetivamente possuem aplicações)
no mês foi de 14.606. Com isso,
o total de investidores ativos no
programa alcançou 476.141, uma
variação de 67,7% nos últimos
doze meses.
O Tesouro também registrou

aumento da participação feminina no total de investidores cadastrados, que tem se elevado
seguidamente nos últimos 28
meses, atingindo o novo recorde de 25,4% do total (batendo
os 25,2% do mês anterior).
No período, as aplicações no
Tesouro Direto atingiram RS
1,491 bilhão. Já os resgates chegaram a R$ 871,4 milhões, sendo R$ 870,7 milhões relativos
às recompras e R$ 700 mil aos
vencimentos.
Os títulos mais demandados
pelos investidores foram os indexados à inflação (Tesouro
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais), cuja participação nas vendas atingiu 46%. O
título indexado à Selic (Tesouro
Selic) correspondeu a 36,6% do

total e os prefixados (Tesouro
Prefixado e Tesouro Prefixado
com Juros Semestrais), 17,4%.
Em relação ao prazo, 17,6%
dos investimentos ocorreram
em títulos com vencimentos acima de 10 anos. As aplicações em
títulos com prazo entre 5 e 10
anos representaram 78,1% e as
com prazo entre 1 e 5 anos,
4,3% do total.
No mês, foram realizadas
109.633 operações de investimento no programa. O valor
médio por operação de investimento foi de R$ 13.602,59.
A maior parte dessas operações (67%) é relativa a aplicações de até R$ 5 mil, o que
evidencia a utilização do programa por pequenos investidores. (Agencia Brasil)

Congresso continuará votando questões
fundamentais para o país, diz Meirelles
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse acreditar
que o Congresso Nacional continuará votando os projetos fundamentais para o país, como as
reformas trabalhista e a da Previdência, apesar da crise política. “Esta é a agenda em que o
Brasil está engajado e vai continuar, independentemente de
qualquer coisa.”
Meirelles discursou durante
o seminário Financiamento e
Garantias para a Infraestrutura,
promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento e
Indústria de Base (ABDIB) na
capital paulista, e deixou o local

sem falar com a imprensa.
O ministro disse que continua com agenda intensa de trabalho e reuniões com lideranças, empenhado na aprovação das reformas. “Estou, de
fato, trabalhando dia e noite”,
declarou. Segundo ele, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), pretende votar a reforma
da Previdência nas próximas
semanas.
Desde a última quarta-feira
(17), quando vieram à tona denúncias sobre o suposto esquema de pagamento de propina e
troca de favores com empresá-

rios do grupo JBS, no âmbito das
investigações da Lava Jato, o
Congresso teve atividades suspensas ou canceladas e não votou nenhuma medida.
Mudanças na aposentadoria
Durante sua apresentação,
Meirelles rebateu críticas à reforma da Previdência, entre elas
a de que a mudança vai privilegiar os mais ricos. “Ao contrário.
Hoje, os 20% de menor renda na
população não conseguem contribuir os 35 anos com carteira
assinada, porque acabam recorrendo ao mercado informal. Os

pobres tendem a aposentar por
idade. Vão contribuir mais aqueles com renda um pouco mais
elevada”, argumentou.
Para o ministro, à medida que
os gastos públicos diminuírem,
a taxa de juros estrutural da economia deve cair. “No Brasil, ela
é muito alta, sabemos disso”,
disse. O Produto Interno Bruto
(PIB, soma das riquezas do país)
também crescerá, na avaliação
de Meirelles. A projeção dele
para o período de 2018 a 2027
é de alta de 3,7% caso as reformas sejam aprovadas; e de 2,3%
sem aprovação das reformas.
(Agencia Brasil)

Expectativa do consumidor em
relação à inflação é a menor
desde agosto de 2013
A expectativa mediana dos
consumidores brasileiros para a
inflação nos 12 meses seguintes recuou em maio deste ano 0,4
ponto, para 7,1%, o menor nível
desde agosto de 2013. Na comparação com o mesmo período
no ano anterior, o indicador registrou recuo de 3,2 pontos percentuais.
A constatação é da pesquisa
Expectativa de Inflação dos Consumidores, divulgada na terçafeira (23), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FGV). Em agosto de 2013, a expectativa de inflação estava em 7%.

O economista da FGV Pedro
Costa Ferreira avaliou que a queda na expectativa de inflação por
parte dos consumidores corresponde à “queda generalizada dos
preços, refletida no Indice de
Preços ao Consumidor, medido
pelo IBGE [Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística]”. Segundo ele “as pessoas estão, cada
vez mais, acreditando no compromisso do Banco Central em
manter a inflação na meta”.
Além disso, avalia Ferreira, “a
profunda recessão econômica e
o alto desemprego ajudam a direcionar as expectativas de inflação para níveis inferiores”.

Migração das expectativas
Mais da metade dos consumidores ouvidos pela pesquisa
agora em maio (50,9%) previram
inflação inferior a 6% nos 12
meses seguintes, “dando continuidade ao movimento de migração das expectativas para valores inferiores ao limite superior da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central para este
ano”, avalia Ferreira.
As respostas prevendo taxas
inferiores à meta de 4,5% reduziu 4 pontos percentuais em relação ao mês anterior, passando
a 20,3% do total. No extremo
oposto, o percentual de citações

prevendo índices superiores a
10% recuou 1,3 ponto percentual, para 15,4%, o mesmo nível
de março passado.
A pesquisa constatou, ainda,
que a expectativa de taxas de inflação menores recuou em todas
as faixas de renda, exceto para
as famílias que recebem entre
R$ 4,8 mil e R$ 9,6 mil, cuja
previsão ficou relativamente estável em relação ao mês anterior.
Neste mês, a redução mais
forte da expectativa de inflação
ocorreu entre as famílias com
renda até R$ 2,1 mil mensais.
(Agencia Brasil)

BC projeta continuidade de resultados
positivos nas contas externas em maio
As contas externas devem
registrar em maio deste ano o
terceiro resultado positivo seguido. A projeção do Banco
Central (BC) é que o superávit
em transações correntes, que
são as compras e as vendas de
mercadorias e serviços e transferências de renda do país com
o mundo, fique em US$ 1,5 bilhão. De acordo com dados divulgados na terça-feira (23),
em abril, o saldo positivo ficou
em US$ 1,153 bilhão.
A expectativa do BC é de
resultado positivo mesmo com
a crise política gerada após a
divulgação pelo jornal O Glo-

bo de parte da delação da empresa JBS, envolvendo o presidente da República, Michel
Temer, e o senador afastado do
PSDB, Aécio Neves.
“Com o evento da semana
passado, tivemos aumento de
incertezas, mas a mensagem é
que o Banco Central atua para
manter o bom funcionamento do
mercado”, disse o chefe adjunto do Departamento Econômico
do BC, Fernando Rocha.
No dia 18, primeiro dia de
funcionamento do mercado financeiro após a divulgação da
delação, houve mais entrada de
dólares do que saídas nos seg-

mentos comercial e financeiro,
no total de US$ 2,338 bilhões.
No dia seguinte (19), o saldo
também foi positivo: US$
1,124 bilhão. “Nesses dois
dias, houve ingressos líquidos
no mercado de câmbio doméstico. Quanto às incertezas, tem
que ver como esse cenário
evolui”, acrescentou.
“É muito difícil definir precisamente o que está acontecendo em um dia específico no mercado de câmbio. Teve um aumento na taxa de câmbio que pode
ser favorável para o exportador
que decida internalizar [trazer o
dinheiro para o país] recursos”,

acrescentou Rocha.
Investimento estrangeiro
Rocha disse ainda que o BC
projeta continuidade da entrada
de investimento estrangeiro direto no país, recursos aplicados
no setor produtivo. Neste mês,
até a última sexta-feira (19), houve ingresso de US$ 1,4 bilhão. A
projeção para todo o mês de maio
é de US$ 2,8 bilhões. “Para os
próximos períodos a expectativa
é que o investimento direto continue sendo a principal fonte de
financiamento do déficit em
transações correntes”, disse
Rocha. (Agencia Brasil)

Petrobras quita dívida de
US$ 500 milhões com Citibank
A Petrobras informou na terça-feira, (23) que efetuou uma
operação de pré-pagamento de
dívida com o Citibank, no valor
de US$ 500 milhões vencimentos previstos para 2017 e 2018.

Simultaneamente, contratou
novo financiamento com a instituição, no mesmo valor, com
prazo de vencimento em 2022 e
sem garantias reais (unsecured).
Em comunicado, apetrolei-

ra disse que “continuará avaliando novas oportunidades de financiamento, de acordo com a
sua estratégia de gerenciamento de passivos, que visa a melhora do perfil de amortização

e a redução do custo da dívida,
levando em consideração as
metas de desalavancagem previstas em seu Plano de Negócios e Gestão 2017-2021”.
(Agencia Brasil)
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Trump reduz ajuda à
América Latina em
proposta orçamentária
A primeira proposta orçamentária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclui um substancial corte na ajuda
exterior à América Latina, com reduções à assistência proporcionada a todos os países da região, uma mudança que poderá ser sentida especialmente no México e na América Central. A informação é da agência EFE.
O orçamento - apresentado na terça-feira (23), e que precisa ser aprovado pelo Congresso onde pode sofrer alterações - prevê US$ 37,6 bilhões para o Departamento de Estado, dos quais US$ 1,093 bilhão são para operações no continente americano e no Caribe, uma queda de US$ 614 milhões
em relação ao ano fiscal 2016.
A supressão país por país desse orçamento para o ano fiscal 2018 mostra cortes em todas as nações da região e elimina as verbas dedicadas a Cuba, que no ano fiscal 2016 recebeu
US$ 20 milhões, e à Venezuela, que este ano obteve US$ 6,5
milhões e desta vez não terá recursos específicos.
Além disso, devem ser somados aos fundos para cada país
as quantias destinadas aos programas de segurança, democracia, luta contra o narcotráfico e imigração, que têm contas
conjuntas para todo o continente e distribuem verbas conforme necessário.
Se este orçamento for aprovado, o México receberia US$
87,7 milhões, uma redução de 45,3% em relação ao ano fiscal 2016, quando obteve US$ 160,1 milhões.
Américas Central e do Sul
O corte para a América Central é também substancial, e
reduz a ajuda ao desenvolvimento e ao fortalecimento institucional, que tinha sido potencializado no governo anterior, de
Barack Obama.
A Guatemala obteria US$ 80,7 milhões frente aos US$
131,2 milhões que recebeu no ano fiscal 2016; Honduras ganharia US$ 67,8 milhões contra US$ 98,2 milhões de 2016, e
El Salvador faturaria US$ 46,3 milhões frente aos US$ 67,9
milhões anteriores, entre outros exemplos.
Na América do Sul, o Brasil sofrerá uma redução bem grande, passando dos 12,8 milhões de 2016 para US$ 815 mil,
valor que chega a ser irrisório comparado a orçamentos de
outros países. A Colômbia, por exemplo, receberia US$ 251,4
milhões, uma quantia não muito inferior aos US$ 299,4 milhões que obteve em 2016, mas notavelmente menor que os
fundos aprovados pelo Congresso para o período 2017, um
total de US$ 391 milhões, contemplados no plano de paz celebrado para por fim aos conflitos no país.
No entanto, é possível que haja mais verbas para a Colômbia nas remessas previstas para operações regionais em todo
o continente (US$ 300 milhões), temas de narcotráfico e segurança (US$ 167 milhões) ou ajuda humanitária e promoção
da democracia. (Agencia Brasil)

ONU quer o fim da
fístula, um dos
ferimentos mais
sérios do parto
A data de terça-feira, 23 de maio, marca a passagem do Dia
Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica, considerada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) um dos “ferimentos mais
sérios e mais trágicos que podem ocorrer na hora do parto”. A
ONU destaca a data como dia de observação internacional pelo
combate ao problema e de informação sobre a fístula obstétrica.
Este ano, o tema da data é “Esperança, cura e dignidade” para
todas as mulheres. As informações são da ONU News.
A fístula é uma ruptura entre o canal vaginal e a bexiga ou o
reto, causada por partos muito prolongados ou complicados, em
situações que a grávida não tem acesso a tratamento médico de
alta qualidade. Como resultado, as pacientes ficam com incontinência urinária ou fecal, dor crônica, podendo provocar infecções e até depressão e isolamento social. O Fundo de População
das Nações Unidas (Unfpa) calcula que 2 milhões de mulheres
no mundo tenham fístula.
Prevenção
Segundo o conselheiro sênior da Unfpa, Elizeu Chaves, é possível evitar a fístula obstétrica. “Normalmente, ela é consequência
de um trabalho de parto prolongado, os bebês quase sempre morrem, é um absurdo que ainda exista. A fístula obstétrica está vinculada a características de pobreza, situações em que o sistema de
saúde não funciona para atuar na prevenção e na provisão de serviços obstétricos de emergência. Realmente é muito triste.”
De acordo com Chaves, países desenvolvidos praticamente
erradicaram a fístula obstétrica. A maioria das mulheres com a
condição vive na África Subsaariana, na Ásia e nos países árabes.
Há casos registrados também na América Latina e no Caribe.
Apesar dos avanços, ainda são registrados por ano entre 50
mil e 100 mil novos casos de fístula obstétrica. Nos últimos 14
anos, o Unfpa contribuiu para que 85 mil mulheres e jovens fIzessem a cirurgia reparadora, sendo 15 mil somente no ano passado. Acabar com essa falha é prioridade para a agência da ONU.
(Agencia Brasil)
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Defesa de Loures entrega à Polícia
Federal mala com R$ 465 mil
STF condena Maluf a
mais de sete anos de
prisão e à perda de
mandato de deputado
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou na terça-feira (23) o
deputado Paulo Maluf (PP-SP)
a sete anos, nove meses e 10
dias de reclusão pelo crime lavagem de dinheiro e a pagamento de multa. A pena será
cumprida, inicialmente, em regime fechado. Os ministros
determinaram ainda a perda do
mandato parlamentar e interdição dele para exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza. Além disso, Maluf não poderá ocupar o cargo
de diretor e membro de Conselho de Administração pelo dobro do tempo da pena aplicada a
ele, como prevê a lei de combate à lavagem de dinheiro.
Os ministros Edson Fachin
(relator do caso), Luís Rober-

to Barroso, Rosa Weber e Luiz
Fux votaram pela condenação,
enquanto Marco Aurélio Mello foi favorável à absolvição
por entender que o crime já
prescreveu.
Na decisão, os ministros da
Primeira Turma do STF decretaram a perda, em favor da
União, dos bens, direitos e valores, objetos da lavagem de dinheiro pela qual foi o réu condenado, ressalvado o direito do
lesado ou de terceiro de boa-fé.
Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, Maluf usou contas
no exterior para lavar dinheiro
desviado da prefeitura de São
Paulo no período em que ele
comandou o Executivo local,
entre os anos de 1993 e 1996.
(Agencia Brasil)

Em meio à crise,
Câmara tenta votar
MPs do FGTS e de
aumento no Executivo
Com 354 deputados presentes, a Câmara iniciou na
terça-feira(23), por volta das
17h, a ordem do dia com a
apreciação de duas medidas
provisórias. Apesar de ter
anunciado que obstruiria as
votações, os oposicionistas
concordaram em votar o texto da Medida Provisória (MP)
763/16, que permite o saque
de contas inativas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Também está na
pauta a MP 765/16, que reajusta a remuneração de carreiras do Executivo federal.
A MP do FGTS tem que ser
votada também pelo Senado
até a próxima quinta-feira (1º),
do contrário, perderá eficácia.
Se isso ocorrer, as pessoas
que têm recursos inativos do
fundo para sacar precisarão
aguardar uma nova medida.
A proposta dá a todo trabalhador que pediu demissão ou
teve o contrato de trabalho encerrado com justa causa até
31 de dezembro de 2015 o direito ao saque das contas inativas de FGTS. Na última rodada, realizada neste mês, a
Caixa Econômica Federal pagou R$ 24,4 bilhões aos beneficiários, na terceira rodada de saques de contas inativas do Fundo de Garantia, até
o dia 16. Tiveram direito ao
saque 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
liberadas.
O número de trabalhadores
que já sacaram os recursos das
contas inativas do FGTS superou 15,8 milhões e representa 79% das 20,1 milhões de
pessoas nascidas no período
de janeiro a agosto.
A MP 763 também aumenta a remuneração das contas
do FGTS ao distribuir para os
trabalhadores 50% do resultado obtido no exercício financeiro pelo uso dos recursos no
financiamento de programas de
habitação, saneamento básico e
infraestrutura ur bana.

Reajuste no Executivo
A MP 765/16, que reajusta
a remuneração de carreiras do
Executivo federal, beneficia
médicos peritos e supervisores médicos previdenciários, auditores fiscais e analistas tributários, auditores
fiscais do trabalho e os policiais civis dos extintos
territórios federais do Acre,
Amapá, de Rondônia e Roraima, além dos cargos do
Ministério de Relações Exteriores e de analista de infraestrutura e especialista de infraestrutura sênior.
Antes do início da votação,
deputados da oposição voltaram a pedir a saída do presidente Michel Temer, argumentando que ele não tem
mais condições de permanecer no cargo, em razão das
denúncias em que aparece em
uma gravação do presidente da
JBS, Joesley Batista.
Os deputados prometeram
obstruir os trabalhos, até que
seja votada a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
227/15, de autoria de Miro
Teixeira (Rede-RJ), que prevê a convocação de eleições
diretas no caso de vacância da
Presidência da República, exceto nos seis últimos meses
do mandato. “Não vivemos
uma situação de normalidade.
Não é pouca coisa ter uma gravação em que o presidente da
República aparece tramando
com um criminoso o pagamento de propina para compra
de silêncio”, disse o deputado Luiz Sergio (PT-RJ). “Este
Parlamento não pode funcionar e dar cara de normalidade
a uma situação como essa”,
acrescentou.
O vice-líder do governo,
Darcísio Perondi (PMDBRS), defendeu a permanência
de Temer e disse que o empresário Joesley Batista agiu
como um “delinquente”. “O
Brasil vai continuar produzindo, o juro vai continuar caindo, e este Congresso vai continuar votando matérias importantes”, afirmou Perondi.
(Agencias Brasil)

A defesa do deputado afastado Rodrigo Rocha Loures
(PMDB-PR) entregou na segunda-feira (22) à Polícia Federal
(PF), em São Paulo, uma mala
com R$ 465 mil. Em abril, Loures foi filmado pela PF recebendo a mala, que, segundo as investigações, continha R$ 500 mil,
e foi enviada pelo empresário
Joesley Batista, dono da JBS.
No documento em que atestaram a apreensão, os policiais
contaram 9.300 notas de R$ 50.
Os documentos que com-

provam a entrega foram enviados
nesta manhã ao gabinete do ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Edson Fachin,
que, na semana passada, determinou o afastamento de Rocha
Loures do mandato após pedido da Procuradoria-Geral da
República (PGR). Os advogados não se manifestaram sobre
a falta de R$ 35 mil.
Pela denúncia, Loures aparece ainda em uma das conversas
gravadas com Ricardo Saud, exdiretor de Relações Instituições

da J&F, concordando em apresentar uma prévia do relatório da
Medida Provisória do Refis, que
ainda não era público. Na conversa, os dois falam sobre esconder o que a JBS queria no
texto, incluindo os pontos como
sugestão da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras
de Carnes.
Posteriormente, Rocha Loures foi filmado recebendo R$
500 mil enviados por Joesley
Batista. Loures é apontado como
intermediário do presidente Mi-

chel Temer para assuntos do grupo J&F com o governo, de acordo com denúncia do Ministério
Público Federal (MPF), com
base em áudio de conversa gravada por Joesley.
Em pronunciamento no último sábado (20), o presidente
Temer afirmou que indicou Rocha Loures apenas para ouvir “as
lamúrias” de Joesley Batista e
negou que, com isso, o empresário fosse obter alguma vantagem ou benefício no governo.
(Agencia Brasil)

Ex-governadores fraudaram outras
obras além do Mané Garrincha, diz juiz
Ao autorizar a prisão temporária, na terça-feira (23), de dois
ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e
Agnelo Queiroz, além do ex-vice
de Agnelo, Tadeu Fillipelli, e de
mais seis pessoas, o juiz federal
Vallisney de Souza Oliveira, do
Tribunal Regional Federal da
Primeira Região (TRF1), disse
haver inúmeras provas de que as
supostas irregularidades não se
restringem às obras de reconstrução do Estádio Mané Garrincha, um dos palcos da Copa do
Mundo de 2014.
“Existem inúmeros outros
elementos probatórios de que as
irregularidades são mais amplas
[…], pois, no mesmo [período],
ao menos outros dois procedimentos licitatórios e contratos
de obras e serviços foram executados na capital federal, com
a participação direta ou indireta
das mesmas empreiteiras, além
de outras”, aponta o juiz.
As provas, segundo o magistrado, vêm dos acordos de delação premiada firmados por três
altos executivos da construtora
Andrade Gutierrez (Rogério

Nora de Sá; Clóvis Renato Peixoto Primo e Flávio Gomes
Machado), além dos depoimentos à Polícia Federal (PF) de
outros funcionários das empresas envolvidas e de servidores de
órgãos públicos. A construtora
também firmou acordo de leniência com o Ministério Público
Federal, já homologado pela Justiça Federal.
Os outros “dois procedimentos licitatórios” a que se refere o juiz federal são relativos
às obras de implementação do
Sistema BRT Sul (obra de mobilidade urbana custeada com
recursos federais do Programa
de Aceleração do Crescimento
- PAC) e de realização dos serviços urbanísticos no entorno do
Mané Garrincha.
“É quase o mesmo grupo criminoso dividido, segundo o
MPF, em núcleo econômico
[em cujo centro está a Construtora Andrade Gutierrez]; núcleo
administrativo [gestores públicos]; núcleo financeiro operacional [receptores, atravessadores
e operadores das supostas propinas] e núcleo político”, men-

ciona o juiz.
Às autoridades, os executivos contaram que a licitação foi
forjada para que o consórcio Via
Engenharia & Andrade Gutierrez
fosse escolhido para executar a
obra. Em contrapartida, as empresas teriam pago propina para
o então governador, José Roberto Arruda, para seu sucessor,
Agnelo Queiroz, e seu vice, Tadeu Fillipelli.
Em sua decisão, o juiz federal menciona que, segundo a PF,
a reforma do estádio causou um
prejuízo de R$ 1,3 bilhão à Terracap e à União, que detém 49%
das ações da Terracap. E que a
licitação foi executada e concluída sem que os órgãos competentes tivessem realizado ao
menos um estudo de viabilidade
econômica. O próprio Tribunal
de Contas do Distrito Federal e
Territórios (TCDFT) já havia
constatado um superfaturamento de cerca de R$ 900 milhões,
em valores atualizados. Além
disso, no laudo entregue ao TRF,
a PF confirma, de acordo com o
juiz, a existência de “fortes indícios” de fraude à licitação.

No pedido de autorização
judicial para as prisões preventivas, a delegada federal responsável pelo inquérito policial,
Fernanda Costa de Oliveira,
apontou que, em liberdade, Arruda, Agnelo, Fillipelli e os outros investigados ofereciam
“riscos à ordem pública e à instrução do processo”. Para a delegada, eles podiam “empreender novas operações de lavagem
de dinheiro, dissipar ativos e
efetuar tratativas visando a macular e destruir provas, além de
movimentar contas bancárias
ainda não identificadas”.
Concordando com os riscos,
o MPF endossou os pedidos de
prisões, mas su geriu que, ao invés da prisão preventiva (prazo
maior de detenção), fossem
decretadas as prisões temporárias (cinco dias podendo ser
renovada). Foi o MPF quem incluiu entre os alvos dos mandados de busca e apreensão de
Afrânio Roberto de Souza Filho, apontado pelos procuradores como “operador financeiro” de Tadeu Fillipelli. (Agencia Brasil)

Líderes da oposição definem estratégias
de obstrução de trabalhos na Câmara
Os líderes dos partidos da
bancada de oposição ao governo se reuniram na terça-feira
(23) pela manhã para definir estratégias de obstrução dos trabalhos na Câmara dos Deputados.
A liderança decidiu que não votará nenhum projeto até que a
presidência da Casa decida instalar uma comissão especial de
impeachment do presidente Michel Temer.
Até o momento, foram protocolados na Câmara nove pedidos de afastamento de Temer em
razão das denúncias de seu encontro com o empresário Joesley Batista, dono da JBS, envolvido em esquema de pagamento
de propina e troca de favores
com integrantes do governo e do
Congresso.
Na próxima quinta-feira (25)
será entregue o pedido de impeachment da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A maioria
dos conselheiros da entidade
considera que Temer cometeu
crime de responsabilidade ao
não informar às autoridades
competentes o teor da conversa
que teve com o empresário no
Palácio do Jaburu, no início de
março deste ano.
As solicitações ainda estão
sob análise do presidente da Câ-

mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
a quem cabe decidir se haverá a
instalação de uma comissão especial para tocar o processo de
impedimento de Temer. A tendência é de que Maia rejeite os
pedidos.
Pauta de votações
Na segunda-feira (22), Maia
disse que a prioridade da Casa
neste momento é continuar a
agenda de votações, principalmente das medidas provisórias
que trancam a pauta e da reforma da Previdência proposta pelo
governo.
Segundo o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ), a oposição já elaborou recursos que
devem ser apresentados na Congresso e na Justiça contra a decisão de rejeitar os pedidos de
impeachment.
“Além da obstrução pra mostrar ao país que não é normal um
presidente receber um empresário naquela circunstância e ter
aquele diálogo, nós já estamos com os recursos preparados contra a decisão de
Rodrigo Maia de engavetar
nossos pedidos de impeachment. Estamos também preparando medidas ao Supremo Tribunal Federal para ga-

rantir que os pedidos de tenham andamento”, afirmou Molon.
O líder da minoria, José Guimarães (PT-CE), e o líder do PT,
Carlos Zarattini (SP), admitiram
que a bancada pode discutir as
matérias de interesse popular na
pauta de votações desta semana,
como a MP 763/16, que permite o saque do dinheiro de contas
inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). O
prazo de votação da medida expira em 1º de junho. A decisão
final da oposição, contudo, será
a obstrução.
“Evidentemente nós temos
preocupação com o Fundo de
Garantia, nós achamos que tem
que ser resolvida a situação, mas
nós sabemos que foi uma medida provisória feita pelo governo,
cabe à base do governo aprovar
essa medida”, disse o deputado
Carlos Zarattini, líder do PT.
Eleições diretas
A única matéria que tem
apoio da oposição neste momento é a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 227/15, que
acaba com a possibilidade de
escolha do presidente interino
pelo Parlamento e prevê a convocação de eleições diretas no

caso de vacância da Presidência
da República, exceto nos seis
últimos meses do mandato. A
PEC está sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Câmara, que tem
reunião prevista para hoje À tarde.
“Nós não conseguimos conceber que o Congresso, que tem
tantos problemas e que tem sido
olhado com tanta desconfiança
pela população, possa substituir
o povo na escolha do próximo
presidente da República”, disse
Molon.
O deputado Sílvio Costa
(PTdoB-PE), apesar de ser um
dos vice-líderes da minoria, se
posicionou de forma contrária à
estratégia adotada pelos colegas
de obstruir as votações. Para
Costa, a decisão da minoria é um
“erro” que pode favorecer a imagem da base aliada do governo,
que tem maioria dos votos no
plenário.
“Se eles [base aliada] conseguirem votar a pauta com a oposição obstruindo, eles vão conseguir vender o que eles não tem,
a chamada governabilidade. Eu
não vou compactuar com este
erro, vou defender que a oposição vote pelo Brasil”, disse Costa. (Agencia Brasil)

Grupo Eletrobras lança plano
de aposentadoria para
4,6 mil funcionários
Cerca de 4,6 mil funcionários da Eletrobras e suas controladas Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica (Cepel), Companhia de Geração Térmica de
Energia Elétrica (CGTEE),
Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco (Chesf), Eletronuclear, Eletronorte, Eletrosul,
Eletropar e Furnas poderão aderir ao Plano de Aposentadoria
Extraordinária (PAE) lançado
pela holding. O plano é uma das
iniciativas do Plano Diretor de
Negócios e Gestão da estatal

para o período de 2017 a 2021.
Em nota, a Eletrobras informou que o programa pretende
reduzir custos e “adequar o
corpo de funcionários à nova
realidade do setor elétrico
brasileiro”.
As adesões voluntárias serão
feitas em dois períodos, sendo
que o primeiro termina no dia 30
de junho. O segundo período se
estenderá de 10 a 31 de julho.
Os desligamentos serão feitos
em sete turmas, entre junho e
dezembro deste ano.

Regras
Para aderir ao Plano de
Aposentadoria Extraordinária, o empregado deve ter
mais de 55 anos de idade e
pelo menos 10 anos de trabalho na empresa no momento
do desligamento.
A medida abrange aposentados pela Previdência oficial, funcionários em condições de aposentadoria pela Previdência oficial até a data de desligamento,
empregados reintegrados e anistiados à empresa por meio da

Comissão Especial Interministerial (Lei nº 8.878/1994). Neste último caso, a Eletrobras esclareceu que não há exigência de
tempo mínimo de empresa, idade mínima ou obrigatoriedade
de ser aposentado ou estar em
vias de se aposentar.
Segundo a estatal, as condições para adesão ao programa
foram submetidas à aprovação da
Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais e apresentadas às entidades
sindicais. (Agencia Brasil)
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Defesa de Aécio recorre ao
STF para retomar mandato
A defesa do senador Aécio
Neves (PSDB-MG) recorreu na
terça-feira (23) ao Supremo Tribunal Federal (STF) para revogar a decisão que afastou o parlamentar das atividades legislativas. Na semana passada, ao
atender a um pedido cautelar da
Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro do STF
Edson Fachin decidiu afastar
Aécio das funções parlamentares após o senador ter sido gravado em uma conversa com o

empresário Joesley Batista.
No recurso, além de pedir
que Aécio Neves retome o mandato, os advogados sustentam que
a investigação não deve permanecer com Edson Fachin e que a
decisão do ministro não poderia
ser tomada individualmente, mas
pela Segunda Turma do STF.
“Com todo o respeito, num
cenário tal, é absolutamente temerário aplicar a um senador da
República medida dessa gravidade e violência, que o retira do

cargo para o qual – insista-se – foi
eleito pelo povo, especialmente
porque, rememoremos, não há
expressa autorização legal e constitucional para medida dessa natureza que, ao fim e ao cabo, revolve princípios básicos de separação
de poderes”, diz a defesa.
De acordo com as investigações, baseadas nas delações dos
irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, Aécio recebeu
R$ 2 milhões em propina. Na
semana passada, após Aécio Ne-

ves ser afastado do cargo pelo
ministro, a assessoria do parlamentar afirmou que ele está absolutamente tranquilo quanto à
correção de todos os seus atos.
“No que se refere à relação com
o senhor Joesley Batista, ela era
estritamente pessoal, sem qualquer envolvimento com o setor
público”. A defesa do senador
informou que sua intenção
era vender a Joesley um
imóvel para pagar a dívida.
(Agencia Brasil)

Autor do atentado de
Manchester é filho de
refugiados líbios
Salman Abedi, identificado pela polícia britânica como autor
do atentado da Manchester Arena que deixou na noite de ontem
22 mortos e 59 feridos, nasceu nessa cidade inglesa e é filho de
um casal de refugiados líbios que fugiram da ditadura de Muamar Al Kaddafi, disseram na terça-feira (23) à Agência Efe fontes de Segurança de Trípoli.
Segundo tais fontes, Abedi, de 22 anos, nasceu em 1994 em
Manchester e é o segundo filho do casal de refugiados líbios
Samia Tabal e Ramadan Abedi.
Antes de se mudar para o sul de Manchester, onde reside há
mais de uma década, o pai de Salman, Ramadan Abedi, que trabalhava no setor de segurança, viveu em Londres durante algum
tempo, disseram as fontes líbias.

Justiça bloqueia R$ 155 milhões de
envolvidos em superfaturamentos no DF
O juiz federal Vallisney de
Souza Oliveira, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF1), autorizou o bloqueio de
bens dos ex-governadores do
Distrito Federal José Roberto
Arruda e Agnelo Queiroz, do exvice-governador na gestão de
Agnelo, Tadeu Filippelli, e de
mais sete pessoas, entre elas o
dono da construtora Via Engenharia, Fernando Márcio Queiroz. Além das contas pessoais, a
decisão também afeta os bens e
ativos da construtora, que teve
R$ 100 milhões bloqueados.
Arruda, Agnelo, Filippelli,
Queiroz e mais seis pessoas foram alvo de dez mandados de
prisão temporária expedidos
pela Justiça Federal, durante a
Operação Panatenaico, um desdobramento da Operação Lava
Jato. Todas são investigadas por
supostas irregularidades na contratação de obras públicas como
a reforma do Estádio Mané Garrincha, um dos palcos da Copa
do Mundo de 2014, e suspeitas
de fraudar as licitações relativas
às obras de implementação do
Sistema BRT Sul (obra de mobilidade urbana custeada com
recursos federais do Programa
de Aceleração do Crescimento
- PAC) e os serviços urbanísticos no entorno do Estádio Mané

Garrincha.
Segundo o juiz federal, há
indícios, incluindo o balanço
patrimonial da empresa pública
Terracap, de que só a reconstrução do Mané Garrincha causou
um prejuízo de R$ 1,3 bilhão aos
cofres públicos.
Arruda, Agnelo e Márcio
Queiroz tiveram R$ 10 milhões
bloqueados, cada um. Do patrimônio do ex-vice-governador (e
assessor especial do Palácio do
Planalto exonerado logo após ser
preso, na terça-feira) Tadeu Filippelli, o juiz tornou indisponíveis R$ 6 milhões. Também foram bloqueados mais R$ 19,1
milhões de mais seis investigados, além dos R$ 100 milhões
da Via Engenharia.
Em sua decisão, o juiz federal afirma haver inúmeras provas
de que as supostas irregularidades cometidas pelo mesmo “grupo criminoso” não se limitam às
obras de reconstrução do Estádio Mané Garrincha.
De acordo com os laudos da
Polícia Federal, informações do
MPF e depoimentos de três executivos da construtora Andrade
Gutierrez que firmaram acordo
de colaboração premiada após a
construtora fechar um acordo de
leniência com o MPF, o ex-governador Arruda foi quem tra-

mou toda a fraude licitatória, tendo “inicialmente liderado a associação criminosa” e convencido outras construtoras interessadas a não participarem do processo licitatório que escolheu a
empresa responsável por reformar o Estádio Mané Garrincha.
Segundo o magistrado, Arruda
agiu de forma a beneficiar as
construtoras Via Engenharia e
AG, em troca de propina.
As investigações apontam
que, após ser preso na Operação
Caixa de Pandora, em 2009, Arruda deixou de receber parte do
valor da propina acertada com as
empresas participantes do suposto esquema criminoso. Só
em 2013, já em liberdade, o exgovernador teria, segundo o juiz
federal Vallisney de Souza Oliveira, voltado a “pressionar” as
construtoras para “receber parte do dinheiro” prometido. “Para
tanto, foi auxiliado pelo investigado Sérgio Lúcio Silva de Andrade como seu representante e
receptor do dinheiro das construtoras”, aponta o magistrado.
Já Agnelo, segundo os autos
do inquérito, atuou para retirar
qualquer obstáculo legal à continuidade das obras milionárias
contratadas por seu antecessor,
patrocinando inclusive a aprovação, pela Câmara Legislativa do

Distrito Federal, da mudança das
finalidades legais da Terracap.
“Agnelo, segundo os lenientes e colaboradores, recebeu
milionária propina das construtoras, por meio de seu interlocutor mais usual, Jorge Luiz Salomão, sobretudo para custear
eventos do governo, tendo também pedido dinheiro para seu auxiliar Francisco Cláudio Monteiro, e, ainda segundo as declarações
dos colaboradores, por meio do
advogado Wellington Monteiro,
incorrendo a priori em todos os
delitos listados na tipificação da
representação policial”.
O juiz aponta que o ex-vicegovernador se associou e cometeu delitos de corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros a
serem apurados, tendo feito diversos pedidos de propina da
Andrade Gutierrez. “Inclusive,
recebeu propina para o seu partido PMDB, entre 2013 e 2014,
e valores ilícitos também da
Construtora Via Engenharia tudo
em função da realização das
obras e na execução do contrato
licitatório em que as duas empresas saíram vencedoras e executaram a obra hiper faturada
[…] se utilizando de Afrânio
Roberto de Souza Filho, seu
operador e interlocutor com as
construtoras.” (Agencia Brasil)

Identificação
O chefe da polícia de Manchester, Ian Hopkins, afirmou em
um comparecimento perante os meios que as forças de segurança tentam agora determinar se Abedi atuou sozinho ou contou
com uma rede de colaboradores.
O policial indicou que os restos de Abedi ainda não foram reconhecidos de forma oficial por um juiz forense, por
isso recusou-se a dar mais detalhes sobre ele nesta etapa da
investigação.
Segundo a rede britânica BBC, Abedi tinha pelo menos dois
irmãos, também britânicos. O núcleo familiar vive em diversos
domicílios no bairro de Fallowfield, ao sul de Manchester, onde
a polícia realizou uma batida, informou o canal público.
Vizinhos do imóvel onde ocorreu a inspeção disseram à BBC
que a família ondeava bandeiras líbias em certas ocasiões.
Ian Hopkins confirmou que ocorreram batidas em dois domicílios na área de Manchester e em um deles aconteceu uma
explosão controlada para poder acessar ao local. A detenção de
um jovem de 23 anos no sudoeste de Manchester é até agora a
única prisão relacionada com o ataque, que ocorreu ao término
de um show da norte-americana Ariana Grande.
O chefe da polícia advertiu, além disso, sobre as “especulações” nas redes sociais sobre os nomes das vítimas da explosão.
“Sabemos que isto é inevitável, mas pedimos às pessoas que deixem que a polícia e o juiz forense publiquem os nomes”, afirmou.
Até agora há apenas três vítimas fatais identificadas: uma
menina de 8 anos, Saffie Rose Roussos, uma jovem estudante de
18, Georgina Callander, e um jovem de 26, John Atkinson. (Agencia Brasil)

Odebrecht Óleo e Gás pede
recuperação extrajudicial no TJRJ
A empresa Odebrecht Óleo
e Gás (OOG), do grupo Odebrecht, protocolou na terça-feira
(23) no Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
pedido de recuperação extrajudicial. De acordo com comunicado da companhia divulgado na
terça-feira, a medida é resultado de acordo fechado com um
grupo de credores para reestruturar a dívida financeira da OOG,
avaliada em cerca de US$ 5 bilhões. O grupo representa mais
de 60% do valor total das dívidas reestruturadas.
O acordo prevê a troca dos
títulos de dívida com vencimento em 2021 e 2022 por novos
papéis, com amortizações feitas
trimestralmente, em duas etapas.
A empresa esclareceu que

desde o final de 2015 vinha negociando com os detentores das
Notas 2021 e das Notas 2022,
depois que a Petrobras cancelou
contratos de afretamento e operação da sonda ODN Tay IV, que
deveriam vigorar até 2020, final
do prazo contratual.
Como a companhia não conseguiu firmar novos contratos de
afretamento e serviços diante da
instabilidade do mercado internacional de petróleo, com reflexos no setor de óleo e gás mundial, as negociações passaram a
envolver também, a partir de
2016, os principais credores
corporativos da Odebrecht Óleo
e Gás.
A empresa assegurou, entretanto, que se encontra em dia
com os pagamentos a funcioná-

rios e fornecedores e que seus
ativos continuam em atividade
regular. “A OOG possui recursos
suficientes para continuar operando esses ativos e a reorganização não deve afetar a capacidade da empresa de cumprir os
termos dos contratos de afretamento e de operação firmados
pela companhia”.
Fortalecimento
Segundo a OOG, a reestruturação da dívida tem por objetivo
ampliar a liquidez da companhia
e, ao mesmo tempo, fortalecer
“sua posição financeira de curto
e longo prazo, com um equacionamento de sua estrutura de capital, de modo que a empresa
possa voltar a crescer, aproveitando as oportunidades a serem

Macri conclama
executivos da
Odebrecht a colaborar
com a Justiça argentina

criadas quando da retomada dos
investimentos na indústria de
óleo e gás”.
Se a recuperação extrajudicial for homologada pelo TJRJ,
os termos da reestruturação se
tornarão obrigatórios para os
detentores dos títulos de 2021
e 2022 e também para os credores corporativos. Estes receberão, em troca de seus atuais papéis, novos títulos participativos
perpétuos tendo, dessa forma,
assegurado direito de participação em todas as distribuições de
dividendos da OOG.
A eficácia do plano de reestruturação da dívida prevê aumento do capital social da OOG,
mediante aporte da holding da
ordem
de
R$
100
milhões.(Agencia Brasil)

O ministro argentino da Justiça, German Garavano, informou
na terça-feira (23), após uma reunião de gabinete com o presidente Mauricio Macri, que o governo “conclamou os diretores
da empresa brasileira Odebrecht para que disponibilizem toda a
informação que tenham dos atos de corrupção que tenham cometido na Argentina e a facilitem à Justiça”. As informações são
da agência Télam.
“Há uma ordem muito precisa do presidente Macri de colaborar com a Justiça para saber quem são as pessoas que cobraram os 35 milhões de dólares que a própria Odebrecht reconheceu ter pago em nosso país”, disse Garavano.
Ele confirmou o pedido à empresa brasileira para que forneça informação sobre eventuais atos de corrupção cometidos no
país para que a Justiça possa avançar com as investigações. (Agencia Brasil)
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23 e 24/05
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 004270553.2013.8.26.0100 (USU. 774) 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)
José Barbosa e s/m Julieta Giordani, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges,
se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Raed El Ali ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Canindé, nº 281 e 283 (antigo nº 37, antes nº 25), 26º Subdistrito - Pari, São Paulo - Capital,
com área de 300,00m², contribuinte nº 018.073.0008-0, 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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 006047008.2011.8.26.0100 (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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0349350-60.2009.8.26.01001171/09.] 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-

porWDGRUD-HDQQD'¶$UF+Jose Raimundo Lima e Maria Lucia Ferreira Lima,Melino Moraes Santos,réus ausentes,incertos,desçonhecidos,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. Processo nº 1125013-61.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera, na forma da Lei, etc. F az saber a Terceiros Interessados, que Presbitério
Paulistano da Ipi do Brasil, ajuizou a ação de Procedimento Comum objetivando o Nomear e por Sentença declarar Gilberto Santo s Rodrigues,
Pastor da Organização, para o cargo de administrador provisório, pelo prazo de 180 dias, tempo es te que deverá gerir a organização, reunir a
assembléia para eleger a nova diretoria e adequar seu estatuto às normas estabelecidas pela lei nº 10.406/02. Ficam terceiros interessad os
citados por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
24 e 25/05
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 002274344.2013.8.26.0100 ( 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]

Ligue:
3258-1822
3258-0273

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0020615- 22.2011.8.26.0100

(USU. 439) 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) titular de domínio
Nigro-Herme Sociedade Civil de Imóveis Ltda, Samuel Soares, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Araújo Gomes Filho e s/m Maria de
Lourdes Oliveira Gomes ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Campo Florido, nºs. 133 e 135, no Jardim Paraguassú, 26º Subdistrito da Vila Prudente, São Paulo - SP, com área de 183,84 m²,
contribuinte nº 149.157.0022-3, 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]
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Edital de citação - Prazo de 01 Mês. Processo nº 0008097-23.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da
Lei, etc. Faz saber a Fenix FM Comercio de Veículos Novos e Usados Ltda. (Fibra Multimarcas - Nome Fantasia), por seu
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum (obrigação de fazer/ não fazer), por parte de
Alipio Francisco Santos, objetivando que o veículo Ford Ranger XLT 10X, ano 98/99, azul, Placa CTH35 66, chassi:
8AFDR10X1WJ065543, Renavam 728485400, deva ser transferido para o nome da Fenix FM Comercio de Veículos
Novos e Usados Ltda., bem como seus débitos a parti de jan/02, sob pena de multa diária de R$ 200,00, em caso de seu
descumprimento, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.033,88, bem como qualquer outro valor oriundo
deste veículo a parti de jan/02, bem como a devolução deste valor que foi pago pelo autor com juros e correção monetária,
desde o desembolso e a indenização por dano moral no importe de 20 salários mínimos vigentes, com juros e correção
monetária. Estando a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para que, no prazo de
15 dias, a fluir após o prazo supra, conteste a ação sob pena de revelia, presumindo-se aceitos pelo réu como verdadeiros
os fatos articulados pelo autor, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de outubro de 2016.
24 e 25/05
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Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1054166-03.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara
Cível, do Foro Regional II ± Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz
saber a(o) Nilson Mathias de Oliveira CPF/MF. 083.698408-09, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
por parte de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, objetivando o recebimento de R$ 38.834,13 (Set/2016)
referente a colisão em 12/06/2016. 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 15 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 15 de Maio de 2017.
24 e 25/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos
da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0159599-54.2009.8.26.
0100(USU.564) O(A)Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos,
MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara de Registros Públicos,do
Foro Central Cível,da Comarca de SÃO PAULO,do Estado de
São Paulo,na forma da Lei,etc. FAZ SABER a(o)(s) herdeiros
dos titulares de domínio: Piero Roversi, Honorina Zuasnabar
Roversi e Leonardo Perego;também aos herdeiros dos titulares José Gonçalves Carneiro e s/m Judith da Cunha Carneiro
ou Judit Py da Cunha Carneiro,a saber:José Antonio da Cunha Carneiro e s/m Heloisa Helena Freitas Carneiro, Placídia
Maria Sayão Carneiro,José Luiz da Cunha Carneiro e Alice
Contijo Carneiro;aos confrontantes Gercina Silveira da Cruz,
Maria Aparecida de Assis,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se
casados forem,herdeiros e/ou sucessores,que Maria de Fátima Quitério Santos ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida
Coronel Manuel Py,nº606, Bairro Vila Amália, Subdistrito Vila
Nova Cachoeirinha,São Paulo,SP,com área de 230,00m2,
inscrito no cadastro municipal sob o nº071.399.0149-1,
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]
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Edital de citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0011032- 13.2011.8.26.0100 249/11.] 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) Gilberto Souza de Almeida, Maria Aparecida Pereira de
Souza, 1. Judith Pereira de Souza, 2. Espólio de Adelaide Vasconcellos Motta, pela sucessora Maria do Carmo Motta,
Edina Aparecida Motta Silva e José Salviano da Silva, Ednir Maria Cuesta e s/m Mauricio Florencio Cuesta, Edmea
Catarina Motta, Edison José Motta, Edyneusa Teresinha Motta, Elza Lazara Motta, Elisabeth de Lourdes da Motta, Maria
do Carmo Motta, Edward Antonio Motta, Maria Esabel Motta, Edgard Geraldo da Motta, Evanilde Aparecida Motta, Valeria
Rodrigues Cavarzere dos santos e s/m Djulian Cavarzere dos Santos, 3. Sebastião Peixoto Neto e s/m Maria Isabel Motta
Peixoto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
David Veloso do Carmo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Av
Aricanduva, 2038, V. Nova Manchester, 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.
24 e 25/05

Jornal O DIA SP
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São Paulo, quarta-feira, 24 de maio de 2017

IRONMAN Florianópolis 2017
a Elite, com destaque para nomes
Entre as mulheres também a
como o canadense Brent Mc- disputa promete ser forte. A proMahon, atual campeão e que bus- va terá as norte-americanas Haca o bicampeonato e o catarinen- ley Chura, campeã no IRONse Igor Amor elli, vencedor em MAN Fortaleza em 2014, e Lin2014; o britânico Tim Don, atleta sey Corbin, com mais de 20 proolímpico e com três títulos no Bra- vas do circuito na carreira, a casil - 70.3 Brasília e 70.3 Palmas -, nadense Magali Tisseyre, primeio paranaense Guilherme Manoc- ra colocada no 70.3 Palmas em
chio, campeão no IRONMAN de 2016, e as brasileiras Ariane
Fortaleza e da Dinamarca, o paulis- Monticeli, campeã em Floripa em
ta Reinaldo Colucci, campeão do 2015, Mariana Borges, campeã do
70.3 Rio de Janeiro no ano passa- 70.3 Rio de Janeiro em 2015, e
do e que tem no currículo a meda- Carolina Furriela, sempre com
lha de ouro no Pan de Guadalajara resultados positivos em provas
(México), entre outros.
nacionais e internacionais.

O Clube Doze de Agosto
será o local da área de transição
e chegada, além de receber o público com uma série de atrações,
como a EXPO IRONMAN, que
apresenta empresas e produtos
do segmento esportivo e parceiros da prova. A EXPO em Florianópolis, aliás, teve em 2016
uma movimentação diária de 10
mil pessoas, confirmando seu
sucesso. A programação começará na quarta-feira, dia 24, com
a abertura da EXPO e início da
entrega de kits, das 14h às 19h.
O IRONMAN Florianópolis
2017 é uma realização da ABEE
(Associação Brasileira Esportiva Social e Cultural Endurance),
com organização da Unlimited
Sports e patrocínio de Mizuno,
Porsche e Omint. O apoio é da
Secretaria de Estado de Turismo,
Esporte e Cultura de Santa Catarina (Fundesporte), Governo do
Estado de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Florianópolis
e Fundação Municipal de Esportes (FME/Fpolis), Localiza, Oakley, Gatorade, Aquasphere, Shimano, Net, Outback, Unimed
Florianópolis, Fetrisc, Eu Atleta
e Trisport. Mais informações no
site
oficial:
www.ironmanbrasil.com.br

Foto/ Tom Papp

Beto Carrero World (SC) será palco do
rali de regularidade Suzuki Off-Road

Belas paisagens durante o percurso
Uma mistura inusitada com
a certeza de muita diversão. No
dia 3 de junho, o Beto Carrero
World, maior parque temático
da América Latina, recebe a terceira etapa do rali de regularidade Suzuki Off-Road, que reúne famílias e amigos para uma

aventura em meio à natureza e
muito 4x4.
Assista e conheça: https://
youtu.be/lKNwdHIX4iY
“Quando fazemos o rali,
queremos não só proporcionar
uma experiência off-road para
nossos clientes, mas também a

oportunidade de aproveitar um
fim de semana divertido com
toda a família. Nesta etapa, além
das belas trilhas de Santa Catarina, onde a prova será realizada, todos poderão se divertir nas
atrações do parque”, garante
Fernando Julianelli, diretor de
marketing da Suzuki Veículos.
Depois de passar por Itupeva (SP) e Pirenópolis (GO), as
duplas irão se aventurar por trilhas e estradas da região litorânea de Penha (SC) com sua
incrível beleza.
“Eu adoro o mundo off-road
e sou apaixonada pelo meu Jimny. O legal dos eventos da Suzuki é que dá para aproveitar a
cidade e o turismo. É perfeito:
juntar a cultura, conhecer o carro e fazer amizades”, explica a
participante Eliene dos Anjos.
Para fazer a prova, não é necessária nenhuma experiência,

nem preparação extra nos veículos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site
www.suzukiveiculos.com.br.
Não há taxa de inscrição e cada
carro faz a doação de uma cesta básica, que é destinada à entidades assistenciais do munícipio. Podem competir veículos 4x4 das linhas Grand Vitara, Vitara, Jimny, Samurai e Sidekick.
Acompanhe as novidades
através das redes sociais: Facebook
(www.facebook.com/SuzukiBR),
Instagram (www.instagram.com/suzukibr), Twitter (www.twitter.com/
suzukiveiculos) e YouTube
(www.youtube.com/suzukiveiculos).
O Suzuki Off-Road tem patrocínio de Mobil, Itaú, Axalta,
W. Truffi, Clarion, Pirelli, Autoport Vix, Miolo e Made in
Silk.

Bicampeã olímpica do martelo é
atração do GP Brasil Caixa de Atletismo
A prova feminina do lançamento do martelo será uma das
atrações do Grande Prêmio
Brasil Caixa de Atletismo, a ser
disputado no próximo dia 3 de
junho, na Arena Caixa, em São
Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com entrada livre para o público.
A Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt) confirmou na segunda-feira (22) a
participação de dois grandes
destaques da competição: a polonesa Anita Wlodarczyk, bicampeã olímpica em Londres
2012 e no Rio 2016, e líder do
Ranking Mundial da IAAF de
2017, e a norte-americana
Gwen Berry, dona da segunda
melhor marca do mundo este
ano, que venceu no domingo
(21) o Golden Grand Prix Kawasaki, no Japão.
Anita Wlodarczyk, nascida
no dia 8 de agosto de 1985, é

ainda bicampeã mundial em Pequim 2015 e Berlim 2009, entre muitas outras conquistas.
Ela é, por exemplo, a mais
vitoriosa atleta da prova e tem
10 das 10 melhores marcas de
toda a história. Na Olimpíada do
Rio, havia quebrado o recorde
mundial, com 82,29 m para garantir o ouro, mas pouco depois,
no dia 28 de agosto, melhorou a
marca em Varsóvia, capital da
Polônia, para 82,98 m.
Este ano, Anita marcou
79,73 m no dia 6 de maio, em
Doha, no Catar, na etapa local
da Liga Diamante e assim tem
a melhor marca do mundo na
temporada.
Já Gwen Berry, nascida a 29
de junho de 1989, que disputou
a Olimpíada do Rio, no Engenhão, obteve a 6 de maio último, em Oxford, no Mississippi (Estados Unidos), o seu recorde pessoal, ao lançar o mar-

A CORRIDA PERFEITA
PARA QUEM JÁ VIVE
NA CORRERIA.

telo a 76,77 m. A marca lhe garante a segunda colocação no
Ranking da IAAF. Neste domingo, venceu em Kawasaki, com
74,13m, demonstrando a boa
fase.
A melhor brasileira da prova
é a catarinense Mariana Grasielly Marcelino (B3 Atletismo),
que este ano quebrou duas vezes
o recorde nacional do martelo.
A primeira vez no dia 30 de março, em Buenos Aires, na Argentina, com 65,75 m, e depois no
dia 6 de maio, em Zagreb, na
Croácia, com 66,64 m.
Uma curiosidade. Anita,
Gwen e Mariana conseguiram
as melhores marcas de 2017 no
dia 6 de maio em eventos totalmente diferentes.
As outras brasileiras confirmadas são Anna Paula Magalhães Pereira (Pinheiros),
Mveh Viviane Jeane de Dieu
Gracielle (Rezende Unimep) e

Carla Michel (B3 Atletismo).
“É uma grande alegria o GP
Brasil contar com a participação de grandes nomes do nosso esporte e servir de referência para os nossos atletas”, comentou José Antonio Martins
Fernandes, o Toninho, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). “E a
entrada para público é absolutamente livre”, frisou.
O GP Brasil faz parte do
IAAF World Challenge, é organizado pela CBAt, com patrocínio da CAIXA e apoio da Prefeitura de São Bernardo do
Campo. Disputado desde 1985,
o GP Brasil já teve como sede,
além de São Bernardo, também
São Paulo, Rio de Janeiro e Belém. Mais informações no hot
site do evento pelo endereço:
http://www.cbat.org.br/competicoes/gp_brasil/2017/
default.asp

IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia:
Guaíra terá 40 duplas
no final de semana
Torneio masculino terá qualicatório na sexta-feira, no
Parque Maracá

Foto/ Gipy Duarte

No domingo, dia 28 de maio,
a capital de Santa Catarina se
transformará, mais uma vez, na
capital mundial do triatlo. O
IRONMAN Florianópolis 2017
será o motivo disso, reunindo
mais de 2500 atletas de 42 nações, recorde na história da competição, que completará 17 edições. O evento terá, mais uma
vez, status de Sul-Americano,
distribuindo pontos no ranking e
150 mil dólares de prêmio para
a Elite, além de 75 vagas para os
triatletas da Faixa Etária para a
final do Mundial IRONMAN no
Havaí. A largada será às 7h, em
frente ao Restaurante Taikô, a mil
metros de distância (pela linha da
praia) da área de chegada, no Clube Doze de Agosto.
A partir desta semana, Jurerê
Internacional começará a viver a
emoções de uma das mais importantes competições do calendário esportivo nacional. Afinal,
além da representatividade, o
IRONMAN Florianópolis tem
quase duas décadas de história,
colocando o país no cenário internacional através de uma prova
reconhecidamente bem organizada e respeitada.
Isso fica evidente com a presença de feras do circuito entre
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IRONMAN Florianópolis reunirá
o melhor do esporte no dia 28

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia
A quarta temporada do Circuito Paulista de Vôlei de
Praia começará neste final de
semana, entre os dias 26 e 28
de maio, na cidade de Guaíra,
na região de Barretos, no interior paulista. A cidade, que
esteve em todas as edições da
competição, receberá as principais duplas do estado, com
as partidas programadas para as
quadras do Parque Maracá,
ponto turístico de Guaíra. E a
abertura será em grande estilo, reunindo nada menos que
40 duplas, sendo 24 no masculino e 16 no feminino.
A programação da etapa de
abertura será a seguinte: 26/05
(sexta-feira) - Jogos do Torneio Qualifying e Congresso
Técnico Torneio Principal; 27
e 28/05 (sábado e domingo) Torneio Principal, masculino
e feminino (previsão de encerramento às 13h30).
Criado pela Federação
Paulista de Volleyball para fortalecer o vôlei de praia paulista, o Circuito ganha força a
cada ano. A expectativa é repetir o sucesso das edições
anteriores, apresentando jogos
de alto nível e bastante equilíbrio na briga pelos títulos de
etapas e no geral.
Após o término das inscrições, a chave masculina terá os
seguintes pré-classificados: 1)
Gustavo/Tiago (880+880),
1760 pontos; 2) Bruno Malta/
Guto Dulinski (640+680),
1320; 3) Manuel Jr./Diego Ricieri (640+560), 1200; 4) Fabio Toro/Georges (680+480),
1160; 5) Júlio César/Rodrigão
(880+230), 1110; 6) Moacyr/
Luiz Justo (500+500), 1000;
7)
Gerson
Lilo/Isac
(480+480), 960; e 8) Matheus
Brito/Ale Leite (480+440),
920. O convite (Wild Card) foi
dado à dupla Carlão/Xuxo

(740+100), 840.
Outras 15 duplas participarão do Torneio de Qualificação na sexta-feira brigando
por mais sete vagas na Chave
Principal. A programação prevê o início dos jogos do Quali para as 13h. Os destaques
são as duplas Piraju/Rafael
(320+220), com 540 pontos,
João/Valério (120+400), com
520, e Thiago Gean/ Guilherme Elies (460+40), com 500.
Feminino
O torneio feminino terá 16
duplas, o que descarta a realização do Quali. Com isso, as
duplas começarão direto na
Chave Principal a partir de sábado. A relação de inscritas de
acordo com o ranking de entrada é a seguinte: 1) Lucilia/
Shirlei (800+800), 1600 pontos; 2) Kawane/Miriam
(800+700), 1500; 3) Marli/
Ana Teixeira (560+720),
1280; 4) Mimi/Lessiana
(400+720), 1120; 5) CamilaRodrigues/Amanda
(540+360), 900; 6) Val/Evelyn (720+140), 860; 7)Débora/Ariele (680+180), 860; 8)
Samantha/Bia (500+300),
800; 9) Camila Paixão/Welly
(420+320), 740; 10) Jessica
Borges/Gaby (520+100),
620; 11) Vitória/Cléo
(520+80), 600; 12) Kedma/
Mari (320+0), 320; 13) Lívia/
Raffaela (50+0), 50; 14) Jaqueline/ Jessica Tozine (0+0),
0; 15) Franciele Alves/Letieri (0+0), 0; e 16) Carol/Pamela (0+0), 0.
O IV Circuito Paulista de
Vôlei de Praia tem organização e realização da Federação
Paulista de Volleyball, com
apoio, na etapa de abertura, da
prefeitura de Guaíra. Mais informações no site oficial,
www.fpv.com.br
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