
O DIA
Nª 23.946 Preço banca: R$ 2,30

Jornal SP

OAB protocola na Câmara pedido de
impeachment do presidente Temer

Após operação policial, capital paulista
tem 22 locais com usuários de crack
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Arrecadação federal cresce 2,27%
e chega a R$ 118 bilhões em abril

Senado aprova MP que
permite saques do FGTS

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 26 de maio de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,29
Venda:       3,29

Turismo
Compra:   3,16
Venda:       3,42

Compra:   3,68
Venda:       3,68

Compra: 117,80
Venda:     153,52

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

27º C

17º C

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

Previsão do Tempo

Um dos principais prota-
gonistas das corridas de ca-
minhões, depois de passa-
gem vitoriosa pela Stock
Car, o piloto Adalberto Jar-
dim seguiu para Goiânia
(GO), que será palco da eta-
pa de abertura da Copa Tru-
ck neste final de semana (26

Copa Truck: Adalberto
Jardim comemora parceria

e numeral
a 28/5), com ânimo dobra-
do. Afinal, seu profissio-
nalismo foi mais uma vez
reconhecido e renovou im-
portante parceria, além de
voltar a correr com o nu-
meral que o deixou famo-
so em todas as pistas bra-
sileiras.                  Página 8

Augusto Farfus tem
desafio duplo nas

24 Horas de Nürburgring
O mês de maio tem sido

muito intenso para Augusto
Farfus nas pistas. Depois da
etapa de abertura do DTM,
em Hockenheim, o brasilei-
ro se dedicou a uma semana
de treinos para o desenvol-
vimento do novo carro de GT
da BMW. No último fim de
semana, o piloto disputou a
segunda etapa do DTM em
Lausitzring, e agora, já está
em outro circuito alemão
para um grande desafio nas
24 Horas de Nürburgring -
um dos destaques da tempo-
rada para ele.          Página 8
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Augusto Farfus terá desafio duplo na 45ª edição das 24
Horas de Nürburgring

Campeonato Paulista de
Kart: Provas começam

nesta sexta-feira

A Fórmula 4 é uma das
categorias que está crescendo
muito em São Paulo

Agora é pra valer. Depois de
dois dias de treinos livres, nesta
sexta-feira (26) serão realizadas
as tomadas de tempo que defini-
rão a ordem do grid de largada e a
primeira bateria classificatória
para o Campeonato Paulista de
Kart, que prossegue no Kartódro-
mo Ayrton Senna, na zona sul de
São Paulo (SP) até sábado (27),
quando serão disputadas mais duas
baterias e a Final.          Página 8F
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IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia:
Qualificatório é

atração desta sexta

IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia

A disputa do Torneio de Qua-
lificação masculino será o desta-
que do primeiro dia da etapa de
abertura do IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia. A partir das 13h,

15 duplas brigarão por sete va-
gas para a chave principal, pro-
gramada para o final de semana
no Parque Maracá, em Guaíra,
no interior paulista.    Página 8

Opep e outros
produtores
decidem
reduzir

produção de
petróleo até

março de 2018
A Organização dos Países

Exportadores de Petróleo
(Opep) e outros grandes pro-
dutores de hidrocarbonetos,
como a Rússia, responsáveis
por mais da metade da oferta
mundial no setor, decidiram na
quinta-feira (25) em Viena,
ampliar a redução na produção
vigente neste primeiro semes-
tre por mais nove meses, até
março de 2018. A informação
é da agência EFE.       Página 3

Líderes da
Otan

aprovam
coalizão
contra o
Estado

Islâmico
Os líderes da Organização

do Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan) apoiaram na quinta-
feira (25) a ideia de a Aliança
fazer parte da coalizão inter-
nacional que atua contra o
grupo terrorista Estado Islâ-
mico (EI). Além das novas
medidas para adesão à luta
antiterrorista, os líderes con-
cordaram em fortalecer o
compromisso de atingir a meta
de investimento de 2% do PIB
dos seus países em Defesa para
2024. A informação é da
Agência Efe.               Página 3

A arrecadação de impostos
e contribuições federais chegou
a R$ 118 bilhões em abril, com
crescimento de 2,27% em re-
lação ao mesmo período de
2016. De janeiro a abril, o to-
tal arrecadado ficou em R$
446,8 bilhões, 0,65% maior
que o registrado em igual perí-
odo do ano passado.

Os dados foram divulgados
na quinta-feira (25) pela Recei-
ta Federal. O crescimento é
real, ou seja, leva em conside-
ração a inflação do período

medida pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).

Consideradas apenas as re-
ceitas administradas pela Re-
ceita Federal (excluídos ou-
tros órgãos), no entanto, o
valor arrecadado ficou em
R$ 112,5 bilhões em abril,
com queda real de 1,3% em
relação a abril de 2016. No
acumulado de janeiro  a
abril, o valor arrecadado
chegou a R$ 432,4 bilhões,
apresentando um decrésci-
mo real de 0,93%. Página 3
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Senadores Cássio Cunha Lima, Eunício Oliveira e Romero Jucá
durante sessão plenária para a votação da Medida Provisória 763/
2016, que permite saque das contas inativas do FGTS

O relator na comissão mista,
senador Ataídes Oliveira (PSDB-
TO), destacou a importância de
o Senado consagrar a continui-
dade dos saques do FGTS, que,
segundo ele, já beneficiou mais
de 15 milhões de trabalhadores
e deve injetar, até o final do ca-
lendário de saques, mais de R$
40 bilhões na economia.

“O dinheiro do saldo do
FGTS dos trabalhadores já mo-
vimentou o mercado varejista,
gerando muitos milhares de em-
pregos”, afirmou o senador.

A proposta dá a todo traba-
lhador que pediu demissão, ou
teve o contrato de trabalho en-
cerrado com justa causa até 31
de dezembro de 2015, o direi-
to ao saque das contas inativas
de FGTS. Até o último dia 16, a
Caixa Econômica Federal pa-
gou R$ 24,4 bilhões aos bene-
ficiários nascidos entre janei-
ro e agosto.                   Página 4

O plenário do Senado apro-
vou  na quinta-feira (25) a Medi-
da Provisória (MP) 763/2016,
que permite o saque dos recur-
sos das contas inativas do Fundo
de Garantia do Tempo de Servi-

ço (FGTS) sem a carência de três
anos exigida pela lei. Como não
houve mudanças no texto já apro-
vado na Câmara, a MP será pro-
mulgada, sem necessidade de
sanção presidencial.

OIT prevê 1 milhão de novos
desempregados na América

Latina em 2017
A Organização Internacional

do Trabalho (OIT) afirmou que
cerca de um milhão de pessoas
ficarão sem emprego durante
2017 na  América Latina e no
Caribe, o que pode elevar para
mais de 26 milhões o número de

desempregados na região.
As previsões da OIT indicam

que a taxa de desemprego na região
latino-americana poderia aumentar
de 8,1% a 8,4%, devido ao débil
crescimento projetado para as eco-
nomias da região.           Página 3

O presidente Michel Temer
gravou um pronunciamento, divul-
gado no início da noite de quinta-
feira (25) nas redes sociais, no qual
destaca o trabalho do Congresso
Nacional na quarta-feira (24), quan-
do uma grande manifestação tomou

Temer destaca votações no
Congresso e diz que Brasil

“não vai parar”
conta da Esplanada dos Ministéri-
os e foi também assunto nos plená-
rios da Câmara e do Senado. Temer
afirma que “o Brasil não parou e não
vai parar” e enumera medidas que
foram aprovadas pela base aliada no
Congresso.                       Página 4
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Taxa de juros do rotativo do
cartão de crédito cai para

422,5% ao ano



Agronegócio em SP registra alta
de 3,9% nas exportações
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C Â M A R A 

De ‘braços abertos’ pra agora ex-Secretária (Direitos Huma-
nos) Patrícia (PSDB) que saiu atirando no prefeito Doria (caso
‘cracolândia’), o vereador Suplicy (PT) - candidato à sua ‘reden-
ção’ pro Senado ...   

P A U L I S T A N A 

... ou puxador de votos pra Câmara Federal. A
vereadora, evangélica (Graça), desafia quem assumir em defini-
tivo a pasta a ser ungido ’um ou uma das tais’ como ela foi nunca
será tudo o que ela foi.    

P R E F E I T U R A 

Enquanto o MP-SP opera no Direito, o ex-deputado - líder
do então governador Mário Covas - na Assembleia (SP) e ex-di-
rigente do Hospital do Servidor (SP) assume a Secretaria (Direi-
tos Humanos) de Doria ...  

P A U L I S T A N A

... presidiu o diretório paulistano do PSDB, fará ‘diagnósti-
cos’ com a Secretaria (Assistência Social - SP) e com o colega
Uip (Saúde - SP); ‘operando’ os ’pacientes terminais’ nas ‘craco-
lândias’ e nas políticas .  

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

Quando vereador na Câmara paulistana (anos 1990), o evan-
gélico (Graça) e deputado Bezerra (PSDB), marido da vereadora
Patrícia (PSDB), disse ao governador Covas (PSDB) que poderia
ir pro PT de Lula.

G O V E R N O ( S P)

Presidente em exercício (PSDB) ‘assina recibo’ pra  Alck-
min e também pra Doria, que  não entrou na propaganda (tv) do
PSDB, por perceber que tudo caminha pra que 1 dos 2 seja candi-
dato Presidencial em 2018.

C O N G R E S S O 

Praticamente todos os senadores e deputados federais tão com
medo de serem as próximas vítimas de criminosos que quebra-
ram e tocaram fogo em prédios

de Ministérios de Brasilia. Acabou a mínima segurança.       

P R E S I D Ê N C I A

Pedido de ‘impedimento’ via OAB do professor de
Direito Temer (PMDB), não tira condição de - apesar de revogar
a convocação constitucional das Forças Armadas - poder voltar a
chamar seus comandados armados.    

J U S T I Ç A S 

Absolvição precoce da esposa de Cunha, a jornalista Claudia
Cruz, pode dar ao ex-presidente (PMDB) da Câmara Federal a
condição de arrebentar não só Temer, como Lula-Dilma e até
colegas que votaram nele.    

P A R T I D O S 

No PSC, o evangélico (AD) e vereador paulistano Gilberto Jr.,
bate forte em Alckmin e no Secretário Nalini  (Educação) admi-
tirem uma ’Sodoma e Gomorra’, adotando banheiros ‘transsexu-
alizados’ nas escolas do Estado.       

H I S T Ó R I A S 

Quando FHC insiste na ‘liberação’ de drogas ilícitas, com o
Estado assumindo o papel do traficante e com o tempo propagan-
deando pela redução do consumo, demonstra não compreender a
real da natureza humana.      

E D I T O R 

Desde 1992, o jornalista Cesar Neto publica diariamente esta
coluna de política. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação (Cronistas
de Política - SP) e API.
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Segundo estudo do Instituto
de Economia Agrícola (IEA),
vinculado a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Es-
tado de São Paulo, de janeiro a
abril de 2017 as exportações do
agronegócio paulista atingiram
US$ 5,82 bilhões – 3,9% a mais
do que no mesmo período em
2016, quando o resultado do
comércio externo do setor che-
gou a US$ 5,60 bilhões.

As estatísticas também mos-
tram que importações subiram
12%, somando US$1,68 bilhão e
resultando em aumento de 1,0%
no saldo comercial em relação aos
quatro primeiros meses de 2016,
atingindo US$ 4,14 bilhões. O
estudo revelou ainda que as impor-
tações paulistas nos demais seto-
res – exclusive o agronegócio –

somaram US$ 15,01 bilhões, e as
exportações US$9,61 bilhões,
gerando um déficit externo de
US$ 5,40 bilhões.

“O déficit do comércio exte-
rior paulista só não foi bem mai-
or devido ao desempenho do
agronegócio estadual, cujo sal-
do manteve-se positivo e cres-
cente”, afirmou o pesquisador
da Secretaria que atua no IEA,
José Roberto Vicente.

De acordo com o levanta-
mento, as exportações do agro-
negócio brasileiro aumentaram
3,8% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, atingindo
US$ 29,19 bilhões, o equivalen-
te a 42,8% do total das exporta-
ções do País.

Balança Comercial paulista

Já as importações do setor
cresceram 21%, também com-
paradas com o primeiro qua-
drimestre de 2016, somando
US$ 4,84 bilhões, ou seja,
10,3% do total importado.
O superávit do agronegócio
no primeiro quadrimestre de
2017 foi de US$ 24,35 bi-
lhões, sendo 1% superior ao
do mesmo período no ano pas-
sado, quando este resultado foi
de US$ 24,11 bilhões.

O desempenho do agro-
negócio, neste caso, também
foi decisivo para evitar o que
o comércio exterior brasilei-
ro não fosse deficitário. “Os
demais setores, com expor-
tações de US$38,95 bilhões
e importações de US$41,93
bilhões, produziram no perí-

odo um  deficit de US$2,98
bilhões”, explicou o pesqui-
sador.

O acompanhamento da Ba-
lança Comercial paulista pelo
IEA é um importante indicador
do agronegócio, setor que tem
salvado a ‘lavoura’ diante da
atual crise econômica, confor-
me avaliou o secretário de
Agricultura e Abastecimento,
Arnaldo Jardim.

“A análise das informações
produzidas pelos institutos de
pesquisa permite à Secretaria
formular políticas públicas es-
pecíficas para o setor. Aproxi-
mar o setor produtivo do co-
nhecimento é uma das orienta-
ções do governador Geraldo
Alckmin para a Pasta”, finali-
zou o secretário.

Segurança Pública ganha reforço
 de 2.477 novos soldados

A população do Estado de
São Paulo ganhou um reforço na 
área de segurança pública de
2.477 novos soldados da Polícia
Militar. Os policiais militares
recém-formados tomaram posse
nesta quinta-feira (25), em ceri-
mônia que contou com a  presen-
ça do governador Geraldo Alck-
min e do secretário de Seguran-
ça Púbica Mágino Alves Barbosa
Filho, paraninfo da turma.

O contingente faz parte de
uma turma de policiais milita-
res formados pela Escola Supe-
rior de Soldados (ESSd) em

curso que teve um ano de dura-
ção. “É uma alegria participar
dessa cerimônia de formatura”,
disse Alckmin.

O governador destacou o
fato de haver entre os forman-
dos 400 mulheres. Os novos
policiais militares foram seleci-
onados por concurso público.
“Tivemos quase 60 mil inscritos
para 2,4 mil vagas; média de 30
candidatos por vaga. Um ano de
curso e hoje a formatura. Eles
serão distribuídos e cada um vai
trabalhar em sua base, a partir de
amanhã. Desses, 400 são mulhe-

res, inclusive a primeira coloca-
da. É um reforço importante para
a segurança”.

Outras 2.293  vagas para sol-
dados devem ser preenchidas
por concursos públicos em an-
damento. Também estão em dis-
puta 131 vagas para alunos-ofi-
ciais e 74 tenentes-médicos. O
reforço inclui 875 futuros poli-
ciais militares que estão em for-
mação nas academias.

Desde 2011, a Policia Mi-
litar já ganhou o reforço de
22.238 soldados e de 1.541
bombeiros. No mesmo perío-

do, o Governo do Estado inves-
tiu R$ 522 milhões na seguran-
ça pública, com a compra de
10.355 viaturas policiais.

Os policiais militares for-
mados vão assumir funções em
diversas regiões do Estado, sen-
do que 1.336 permanecerão em
unidades da capital, 227 em mu-
nicípios da Grande São Paulo e
461 em municípios do interior
do Estado. Parte dos policiais
também vai reforçar o Corpo de
Bombeiros (404 soldados) e o
 Comando de Policiamento de
Trânsito (CPTran) e Rodoviário.

Prefeitura recebe doação de 20 mil
cobertores para CTAs

O prefeito João Doria e o
secretário de Assistência e De-
senvolvimento Social, Filipe
Sabará, anunciaram nesta quinta-
feira (25) a doação de 20 mil
cobertores feita pela rede vare-
jista Magazine Luiza, sem cus-
tos para o município. Eles irão
reforçar o estoque e equipar os
novos Centros Temporários de
Acolhimento (CTAs), que se-
rão inaugurados até o fim do
ano, além do CTA que já está
em funcionamento no Brás.
Os serviços prestam atendi-
mento e ofertam acolhimento
à população em situação de rua
do município. 

“Gostaria de registrar um
profundo agradecimento pelo
recebimento dessa doação para
as pessoas em situação de rua.
Os 20 mil cobertores vão abas-

tecer os CTAs, as unidades de
acolhimento e também as neces-
sidades da população que ainda
não está abrigada. Já destinamos
5 mil cobertores para a Pastoral
[Povo de Rua], para que o Padre
Julio Lancellotti e equipe pos-
sam fazer uso antes da chegada
do inverno”, disse o prefeito
João Doria. 

Os itens, inclusive, já estão
sendo entregues no almoxarifa-
do da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social (SMADS). As peças doa-
das, com valor estimado em R$
400 mil, tem a composição à
base de algodão e poliéster, mais
duradouras. O prefeito ressalta
a importância para a capital de
parcerias com as empresas e se
coloca à disposição de outros
representantes da iniciativa pri-

vada que desejarem contribuir
com a cidade. 

Seguindo a proposta da atual
gestão de requalificação e am-
pliação dos serviços que ofer-
tam acolhimento à população
em situação de rua, o CTA fun-
ciona como um serviço transi-
tório que, além do acolhimento,
também oferta uma rotina de ati-
vidades diárias aos conviventes,
com qualificação e oportunida-
des de estudo e emprego para que
o acolhido consiga a sua auto-
nomia total. Os espaços também
devem contar com canis para
que os moradores em situação
de rua possam ser recebidos
com seus cães. 

Primeiro CTA
O primeiro CTA, localizado

na Avenida Alcântara Machado,

foi inaugurado em 10 de maio.
O serviço 24 horas será manti-
do por meio de parceria entre a
administração municipal e a As-
sociação de Auxílio Mútuo da
Região Leste (Apoio), ofertan-
do 164 vagas de acolhimento e
outras 100 vagas de convivência.

O espaço foi totalmente
adaptado para receber os novos
conviventes após passar por re-
formas com a adequação das re-
des de esgoto e elétrica, delimi-
tação das salas de atendimento,
cozinha, ambulatório, etc. A
equipe de atendimento é com-
posta por 33 colaboradores, que
exercem as funções de gerente
de serviço, assistente técnico,
assistentes sociais, técnico es-
pecializado, técnico especi-
alizado em informática, psicólo-
go e agentes operacionais.

Após operação policial, capital paulista
tem 22 locais com usuários de crack
Como decorrência da opera-

ção policial realizada no último
domingo na chamada Cracolân-
dia, existem atualmente 22 pon-
tos de concentração de usuários
de crack na Luz e bairros próxi-
mos, na região central da capital
paulista, de acordo com a prefei-
tura de São Paulo. Segundo afir-
mou na quinta-feira  (25) o se-
cretário estadual de Desenvolvi-
mento Social, Floriano Pesaro, o
mapeamento feito pela Guarda
Civil Metropolitana (GCM) lo-
calizou cerca de 340 pessoas es-
palhadas pela área próxima de
onde estava a Cracolândia e em
pontos mais distantes, como na
Santa Cecília e Santa Ifigênia.

Na operação do domingo, a
Polícia Civil realizou prisões e
apreensões no chamado fluxo,
quarteirões ocupados por barra-
cas improvisadas e usuários. Os
grupos de pessoas agora peram-
bulam pelas ruas, sendo frequen-
temente reprimidos pela Polícia
Militar ou pela GCM. Um dos
maiores locais de concentração
é a Praça Princesa Isabel, a me-
nos de 500 metros do local onde
foi realizada a ação policial.

As mudanças na dinâmica da
Cracolândia não são, no entan-
to, um problema, na opinião de

Pesaro. “Na medida  que ela se
dispersa [concentração de usuá-
rios] você acaba tendo maior fa-
cilidade na abordagem e maior
dificuldade para o tráfico”, afir-
mou após reunião para definir as
medidas do Programa Redenção,
iniciativa municipal que preten-
de substituir o Programa De Bra-
ços Abertos, da gestão anterior.

As mudanças trouxeram no-
vas necessidades às equipes de
assistência social e de saúde que
fazem abordagens aos usuários.
“A ação ia ser feita unicamente
na Cracolândia, naquela situação
geográfica, e hoje ela feita na
cidade inteira. Inclusive, nós
colocamos veículos à disposi-
ção das nossas equipes de abor-
dagem para que eles possam ir
às regiões de concentração”, res-
saltou o secretário municipal de
Saúde, Wilson Pollara.

O secretário municipal de
Governo, Julio Semeghini, ad-
mitiu, entretanto, que a ação,
coordenada pela Secretaria de
Estado da Segurança Pública,
aconteceu antes que o Redenção
e a rede municipal estivessem
prontos para atender aos usuári-
os. “Ela [a ação policial] nos pe-
gou em fase de preparação das
nossas ações. Mas, agora, na prá-

tica, ela está ajudando”, disse.

Imóveis e demolições
Ante do quadro atual, o pre-

feito João Doria, que no dia da
operação policial anunciou o fim
da Cracolândia, se justificou so-
bre os resultados das ações dos
últimos dias. “Nós nunca falamos
que os dependentes deixariam de
existir. A Cracolândia, fisicamen-
te, são prédios. São edificações
que são utilizadas por uma fac-
ção criminosa na capital de São
Paulo para a distribuição de en-
torpecentes”, destacou.

A prefeitura lacrou quase to-
dos os imóveis residenciais e
comerciais de dois quarteirões
onde ficava o fluxo. Também
foram feitas algumas demoli-
ções. Durante a derrubada de um
desses prédios, três pessoas fi-
caram feridas. De acordo com o
secretário Julio Semeghini, hou-
ve um erro e a derrubada acabou
sendo iniciada antes que a edifi-
cação fosse esvaziada.

O caso foi citado em uma li-
minar emitida ontem pela 3ª Vara
de Fazenda Pública do Tribunal
de Justiça de São Paulo que proi-
biu a administração municipal de
continuar as remoções e demo-
lições antes de cadastrar os mo-

radores e garantir atendimento
de saúde e habitação. A prefei-
tura informou que vai cumprir as
exigências.

Internações compulsórias
Sobre o pedido da prefeitura

à Justiça para fazer internações
compulsórias, o secretário de
Saúde, Wilson Pollara, disse que
não há a intenção de usar a me-
dida de forma indiscriminada. A
intenção, segundo ele, é facili-
tar o trâmite legal. Para que uma
pessoa seja levada para tratamen-
to psiquiátrico sem autorização
da família, é necessário uma de-
cisão judicial, além de um pare-
cer médico. “Nós continuamos
com a análise médica e psiquiá-
trica caso a caso. Nós estamos
solicitando que não exista mais
uma análise judicial caso a
caso”, disse.

O secretário estadual Flori-
ano Pesaro discordou da visão da
prefeitura sobre o tema. “Nós
não achamos necessário [o pe-
dido à Justiça para internações
compulsórias]. A legislação já
prevê a questão da internação
compulsória ou voluntária. Nós
já temos legislação para isso e
sabemos qual é o caminho”, des-
tacou. (Agencia Brasil)
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Opep e outros produtores
decidem reduzir produção de
petróleo até março de 2018

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
e outros grandes produtores de hidrocarbonetos, como a Rús-
sia, responsáveis por mais da metade da oferta mundial no setor,
decidiram na quinta-feira (25) em Viena, ampliar a redução na
produção vigente neste primeiro semestre por mais nove me-
ses, até março de 2018. A informação é da agência EFE.

O ministro do Petróleo do Irã, Bijan Namdar Zangeneh, in-
formou sobre a decisão a um grupo de jornalistas após a reunião
entre representantes da Opep e de outras importantes nações
produtoras de petróleo. (Agencia Brasil)

Líderes da Otan aprovam
coalizão contra o Estado

Islâmico
Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)

apoiaram na quinta-feira (25) a ideia de a Aliança fazer parte da
coalizão internacional que atua contra o grupo terrorista Estado
Islâmico (EI). Além das novas medidas para adesão à luta antiter-
rorista, os líderes concordaram em fortalecer o compromisso de
atingir a meta de investimento de 2% do PIB dos seus países em
Defesa para 2024. A informação é da Agência Efe.

“Os líderes da Otan adotaram os planos para combater o ter-
rorismo e melhorar a repartição de encargos da organização”,
informou no Twitter a porta-voz da Aliança, Oana Lungescu. A
decisão foi tomada pelos 28 chefes de Estado e de Governo
reunidos em Bruxelas.

Para combater mais eficazmente o terrorismo internacio-
nal, como exige o presidente americano Donald Trump, a Otan
integrará a coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Es-
tado Islâmico no Iraque e na Síria, e da qual já faziam parte os 28
membros da organização, mas cada um a título individual e não
como parte da estrutura da Otan.

Por outro lado, a Aliança não terá, dentro desta coalizão,
nenhum papel de combate, confirmou o secretário-geral da Otan,
Jens Stoltenberg. A ideia é que a Aliança aumente o seu apoio
prático à coalizão: o avião de vigilância Awacs da Otan, que ofe-
rece informações durante o vôo, aumentará suas horas de ope-
ração, haverá mais troca de informações e a aliança emprestará
suas capacidades de reabastecimento em voo.

Também como parte do plano para reforçar as atividades
contra o terrorismo, a Otan criará uma célula de inteligência
que estará situada em sua sede para compartilhar informações,
entre outros assuntos, sobre combatentes estrangeiros, nome-
ando um coordenador especial antiterrorismo.

Por outro lado, os chefes de Estado e de Governo da Aliança
Atlântica se mostraram a favor de reforçar o compromisso fei-
to na Cúpula de Gales de 2014 de chegar em uma década ao
objetivo de destinar 2% do PIB a despesas em Defesa.

O Governo de Trump tinha insistido em uma “repartição mais
justa” e pediu planos nacionais para o final de ano, nos quais os
países detalhariam como chegariam a esse objetivo.

A crítica estava dirigida especialmente ao Canadá e à maio-
ria de aliados europeus, que investiram 1,47% do seu PIB em
despesa militar em 2016, segundo estimativas da Otan, ainda
que o conjunto dos seus membros tenha aumentado o orçamen-
to em Defesa em 3,8%.

Os aliados deverão informar não só sobre seus orçamentos
militares, mas também sobre os planos de participação e suas
contribuições às operações da Otan. (Agencia Brasil)

A arrecadação de impostos
e contribuições federais che-
gou a R$ 118 bilhões em abril,
com crescimento de 2,27% em
relação ao mesmo período de
2016. De janeiro a abril, o total
arrecadado ficou em R$ 446,8
bilhões, 0,65% maior que o re-
gistrado em igual período do
ano passado.

Os dados foram divulgados
na quinta-feira (25) pela Recei-

ta Federal. O crescimento é
real, ou seja, leva em conside-
ração a inflação do período
medida pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).

Consideradas apenas as re-
ceitas administradas pela Re-
ceita Federal (excluídos outros
órgãos), no entanto, o valor ar-
recadado ficou em R$ 112,5 bi-
lhões em abril, com queda real
de 1,3% em relação a abril de

2016. No acumulado de janei-
ro a abril, o valor arrecadado
chegou a R$ 432,4 bilhões,
apresentando um decréscimo
real de 0,93%.

O recolhimento das receitas
federais brasileiras já registrou
sucessivas quedas, devido à con-
tração da atividade econômica.
O ano de 2016 terminou com
queda real de 2,97% do total ar-
recadado.

No ano passado, a queda no
ingresso de receitas federais
só começou a desacelerar
em outubro, com a entrada
de recursos do programa de
regularização de ativos, ou
repatriação. Em janeiro des-
te ano, a arrecadação federal
cresceu pela primeira vez em
três  anos ,  na  comparação
com o mês anterior. (Agen-
cia Brasil)

OIT prevê 1 milhão de novos
desempregados na América Latina em 2017

A Organização Internacional
do Trabalho (OIT) afirmou que
cerca de um milhão de pessoas
ficarão sem emprego durante
2017 na  América Latina e no
Caribe, o que pode elevar para
mais de 26 milhões o número de
desempregados na região.

As previsões da OIT indicam
que a taxa de desemprego na re-
gião latino-americana poderia au-
mentar de 8,1% a 8,4%, devido ao
débil crescimento projetado para
as economias da região. A infor-
mação é da Agência EFE.

“São as taxas mais altas da
última década”, destacou na
quinta-feira (25) o diretor da

OIT para América Latina e Cari-
be, José Manuel Salazar.

Salazar comentou que o
crescimento de 1,1% calculado
pela Comissão Econômica para
América Latina e Caribe (Cepal)
para a região “não será suficien-
te para mudar o rumo das ten-
dências negativas no mercado de
trabalho”.

“Depois de um abrupto au-
mento na média regional do de-
semprego em 2016, se prevê que
2017 termine com um novo au-
mento”, observou.

“À medida que vai transcor-
rendo o ano, os indicadores e
prognósticos confirmam que a

situação trabalhista está se tor-
nando mais preocupante”, acres-
centou.

Salazar ressaltou que, ainda
que o comportamento dos países
seja heterogêneo e em alguns in-
clusive possa diminuir a taxa de
desocupação, a média regional
reflete uma realidade em que “em
2016 houve aumentos na taxa de
desemprego em 15 dos 21 paí-
ses onde se tem dados”.

O diretor regional da OIT
alertou ainda que o aumento do
desemprego pode acarretar um
novo crescimento do trabalho
informal, situação de 134 mi-
lhões de latino-americanos,

além de quedas nos salários e
um aumento do trabalho por
conta própria.

Salazar destacou também a
necessidade de “ligar novos
motores de crescimento” para
enfrentar, com novas políticas,
os “múltiplos desafios apre-
sentados por este cenário para
os países”.

“O mau desempenho nos
mercados de trabalho dos últimos
anos não poderá ser revertido de
maneira fundamental sem gran-
des esforços em matéria de de-
senvolvimento produtivo, inova-
ção e talento humano”, concluiu
Salazar. (Agencia Brasil)

Taxa de juros do
rotativo do cartão
de crédito cai para

422,5% ao ano

Demanda das empresas por
 crédito cai 12,2% em abril

A demanda por crédito por
parte das empresas caiu 12,2%
em abril na comparação com
março, segundo o Indicador Se-
rasa Experian de Demanda das
Empresas por Crédito. Na com-
paração com abril de 2016, hou-
ve recuo de 5,7%. No acumula-
do de 2017, a queda foi de 2,6%
com relação ao mesmo período
do ano passado.

“A procura por crédito por
parte das empresas ainda segue
bastante deprimida neste início
de ano, apesar de a economia
demonstrar alguns sinais de saí-
da da recessão. A elevada inadim-
plência empresarial, ocasionan-
do uma certa restrição da oferta
de crédito às empresas, acaba
também contribuindo para um
cenário de crédito corporativo
ainda enfraquecido”, dizem os
economistas do Serasa Experian.

Detalhamento
As empresas de micro e pe-

queno porte apresentaram que-
da de 12,6% em abril. Nas mé-

dias empresas, caiu 2,7% e nas
grandes 0,9%. No acumulado
dos primeiros quatro meses do
ano, a demanda por crédito das
micro e pequenas empresas re-
cuou 2,2% em relação aos pri-
meiros quatro meses do ano pas-
sado. Nas médias empresas, esta
queda foi de 9,4% e, nas gran-
des empresas, o recuo em rela-
ção ao primeiro quadrimestre do
ano passado foi de 9,0%.

O setor industrial teve que-
da de 11,5% e o das empresas
comerciais, de 11,3%. Já o se-
tor de serviços teve um cresci-
mento de 13,1%. No acumula-
do do ano, a demanda das empre-
sas por crédito caiu 5,4% na in-
dústria, 4,2% no comércio e
0,2% nas empresas de serviços
em relação aos primeiros qua-
tro meses do ano passado.

Todas as regiões apresenta-
ram queda na demanda por
crédito nos primeiros quatro
meses do ano: Centro-Oeste
(-3,6%); Norte (-4,3%), Sul
(-4,3%), Nordeste (-5,1%),

Sudeste (-0,3%).

Pesquisa do SPC e Diri-
gentes Lojistas

Outra pesquisa, do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), divulgou hoje que a
demanda por crédito das micro
e pequenas empresas caiu 6,4%
em abril. No mês, o indicador
ficou em 12,36 pontos, número
ligeiramente abaixo do observa-
do em março, quando foram re-
gistrados 13,2 pontos. O indica-
dor varia de zero a 100. De acor-
do com os dados, 6% dos micro
e pequenos empresários mani-
festaram a intenção de contratar
crédito nos próximos 90 dias,
contra 85% de entrevistados que
não têm esse objetivo. Outros
7% não souberam responder.

Entre os empresários que
rejeitam buscar recursos de ter-
ceiros nos próximos três meses,
48% querem manter o negócio
com recursos próprios. As altas

taxas de juros pesam nessa de-
cisão, sendo a justificativa de
19% dos empresários. A insegu-
rança com as condições econô-
micas do país foi mencionada
por 14%.

Entre os micro e pequenos
empresários, 29% consideram
difícil o processo de contrata-
ção de crédito, contra 25% que
avaliam como fácil. Entre os
que consideram difícil, o ex-
cesso de burocracia e as exi-
gências dos bancos são o prin-
cipal entrave, mencionado por
48% dos entrevistados. As ta-
xas de juros elevadas (33%) e
as irregularidades na documen-
tação da empresa (3%) também
foram mencionados.

O índice que avalia o interes-
se em realizar investimentos nos
negócios também mostrou-se
baixo. O indicador de propensão
a investir registrou 29,84 pon-
tos em abril, pouco acima dos
28,44 pontos observados em
março. A escala varia de zero a
100. (Agencia Brasil)

A Petrobras anunciou  na
quinta-feira (25) que vai exercer
seu direito de preferência para
as áreas de Sapinhoá, no segun-
do leilão do pré-sal, e para as
áreas de Peroba e Alto de Cabo
Frio Central ofertadas no tercei-
ro leilão dos blocos explorató-
rios sob regime de partilha do
pré-sal da Bacia de Santos.

A decisão foi comunicada
formalmente pela empresa ao
Conselho Nacional de Política
Monetária (CNPE) e os leilões
serão realizados ainda este ano
pela Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP).

O anúncio foi feito pelo pre-
sidente da Petrobras, Pedro Pa-
rente, e pela diretora de Explo-
ração e Produção, Solange Gue-
des, em coletiva, nesta manhã. A
estatal vai participar como ope-

Petrobras exercerá direito de preferência
em áreas do pré-sal na Bacia de Santos

A taxa de juros do rotativo do
cartão de crédito caiu em abril,
quando ficou em 422,5% ao
ano, informou  na quinta-feira
(25) o Banco Central (BC). A
queda em relação a março, foi
de 67,8 pontos percentuais.

O rotativo é o crédito toma-
do pelo consumidor quando paga
menos que o valor integral da
fatura do cartão. Já a taxa do cré-
dito parcelado subiu 3,1 pontos
percentuais e passou para
161,6% ao ano. No caso do cré-
dito rotativo do cartão migrado
para o parcelado, a taxa ficou em
151,2% ao ano.

Março foi o último mês em
que os consumidores puderam
usar o rotativo sem tempo defini-
do. Desde abril, os consumidores
que não conseguem pagar integral-
mente a fatura do cartão de crédi-
to, só podem ficar no crédito ro-
tativo por 30 dias. A nova regra,
fixada pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN) em janeiro,
obrigou as instituições financei-
ras a transferir para o crédito par-
celado, que cobra taxas menores.

Cheque especial
A taxa de juros do cheque

especial ficou em 328,3% ao

ano, com aumento de 0,3 ponto
percentual, e a taxa média de ju-
ros para as famílias caiu 4,6 pon-
to percentual para 68,1% ao ano,
em abril.

A inadimplência do crédito,
considerados atrasos acima de
90 dias para pessoas físicas, fi-
cou estável em 5,9%. No caso
das pessoas jurídicas, a taxa fi-
cou inalterada em 5,6%. Os da-
dos são do crédito livre em que
os bancos têm autonomia para
aplicar o captado no mercado.

No caso do crédito direcio-
nado (empréstimos com regras
definidas pelo governo, destina-
dos, basicamente, aos setores
habitacional, rural e de infraes-
trutura) a taxa de juros para as
pessoas físicas caiu 0,6 ponto
percentual para 9% ao ano. A taxa
cobrada das empresas caiu 0,7
ponto percentual para 11% ao
ano. A inadimplência das famíli-
as subiu 0,1 ponto percentual
para 2,1% e das empresas, 0,2
ponto percentual para 2,2%.

O saldo de todas as opera-
ções de crédito concedido pe-
los bancos ficou em R$ 3,071
trilhões, com queda de 0,2%, no
mês. Em 12 meses, houve retra-
ção de 2,2%. (Agencia Brasil)

radora com um percentual míni-
mo de 30% em cada área. Os lei-
lões serão realizados ainda este
ano pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

Segundo Parente, a decisão
“tem como foco a maximização
do valor do portfólio da compa-
nhia, levando em conta as restri-
ções de natureza financeira por
que passa a empresa no curto
prazo, levando em conta ques-
tões de logística e de relação
com outros ativos já em explo-
ração”.

A diretora Solange Guedes 
afirmou que “a manifestação do
exercício de direito de preferên-
cia da empresa, em relação a três
áreas dos próximos dois leilões,
na área do pré-sal, não impede
que a companhia participe de li-
citações de outras áreas em ou-

tros leilões da ANP”.
“Nossa intenção é participar

das licitações preferencialmen-
te com outras empresas petrolí-
feras”, disse Parente. Segundo
ele, a manifestação de preferên-
cia por determinadas áreas não
significa que a Petrobras não vá
se consorciar com outros gru-
pos para disputar também outras
áreas que estarão sendo oferta-
das.

Em nota, a estatal informou
que o valor correspondente ao
bônus de assinatura a ser pago
pela companhia, considerando
que os resultados dos leilões
confirmem apenas as participa-
ções mínimas indicadas em cada
bloco, é de R$ 810 milhões.

“Novas prioridades foram
estabelecidas no planejamento,
de modo a prever os recursos
financeiros para aquisição des-

sas áreas exploratórias, sem im-
pactos nas métricas durante o
período do Plano de Negócios
e Gestão 2017-2021”, diz o co-
municado.

Segundo a Petrobras, o po-
sicionamento da companhia nas
licitações está alinhado aos fun-
damentos de seu plano estraté-
gico, que prevê a “sustentabili-
dade da produção de óleo e gás,
com fortalecimento do portfó-
lio exploratório e atuação em
parcerias”.

Para o presidente da estatal,
o leilão será concorrido. “É a
impressão que tenho, em con-
versas com o mercado, inclu-
sive em eventos internacio-
nais recentes de que partici-
pei, onde as manifestações de
interesse [das empresas do se-
tor] foram grandes”, disse.
(Agencia Brasil)

Senado pode criar segunda CPI para
investigar empréstimos do BNDES

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira (PMDB-CE), leu
na quinta-feira (25) o requeri-
mento para a criação de mais
uma comissão parlamentar mis-
ta de inquérito (CPMI) para in-
vestigar os empréstimos conce-
didos pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).Na quarta-fei-
ra, foi lido o requerimento para
uma investigação semelhante no
Senado, o pedido é para uma co-
missão mista de deputados e se-
nadores.

A CPMI terá como objeto
verificar fraudes e irregulari-
dades em aportes concedi-
dos à empresa JBS pelo BN-
DES e por sua subsidiária, a 
BNDES Participações, entre
2007 e 2016. Esses repasses
já são investigados atual-
mente pela Polícia Federal,
que deflagrou operação sobre
o tema este mês.

O requerimento para criação
da comissão teve as assinaturas
de 32 senadores e 200 deputa-
dos. Como a leitura foi feita

hoje, quem apoiou a criação do
colegiado terá até 0h para reti-
rar a assinatura, se quiser.

No caso do requerimento
para criar a CPI exclusivamen-
te no Senado, que teve como
autor o senador Roberto Ro-
cha (PSB-MA), também deve-
rão ser investigados emprés-
timos do banco à JBS, mas a
empresa não será o único foco
da investigação. Os senadores
deverão analisar os créditos
concedidos pelo BNDES a vá-
rias empresas por meio do

programa de globalização de
companhias nacionais.

Já a CPMI terá 16 senadores
e 16 deputados titulares. Se as
assinaturas não forem retiradas,
os partidos poderão começar a
indicar os membros para a co-
missão a partir da próxima se-
mana. Ainda não há previsão de
quem serão presidente e relator,
mas é de praxe que um dos car-
gos fique com o autor do reque-
rimento, neste caso o senador
Athaídes de Oliveira (PSDB-
TO). (Agencia Brasil)
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No documento, a entidade
argumenta que o presidente co-
meteu crime de responsabilida-
de e faltou com o decoro ao re-
ceber no Palácio do Jaburu o
empresário Joesley Batista,
dono da JBS, um dos investiga-
dos na Operação Lava Jato.

O documento foi entregue
pessoalmente pelo presidente da
OAB, Cláudio Lamachia, que
chegou à Câmara acompanhado
por outros advogados integran-
tes do Conselho da Ordem. 

Lamachia disse que, mesmo
sem a comprovação da legitimi-
dade dos áudios gravados por
Joesley, o presidente não negou
a ocorrência do encontro.

“A fita, o áudio da conversa
pode até mesmo ter sofrido al-
guma adaptação ou alguma inter-
ferência, mas o fato de o presi-
dente da República, em seus
dois pronunciamentos e em en-
trevista para um jornal de ampla
circulação nacional, não ter ne-
gado que houve os diálogos, tor-
na estes fatos absolutamente in-
controversos. E, portanto, na vi-
são da OAB, nós temos aqui pre-
sente o crime de responsabili-
dade do senhor presidente da
República.”, disse Lamachia ao

chegar à Câmara.
Os áudios gravados por Joes-

ley foram entregues à Procura-
doria-Geral da República (PGR
), com a qual o empresário fir-
mou acordo de delação premia-
da. As conversas estão sendo pe-
riciadas pela Polícia Federal por
determinação do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). A perícia irá
apontar se o áudio sofreu edição
ou adulteração.

 Na petição, a OAB afirma
que o resultado da perícia não
interfere na decisão da entidade.

“Este voto não se pauta úni-
ca e exclusivamente no conteú-
do dos mencionados áudios, mas
também nos depoimentos cons-
tantes dos inquéritos e, em es-
pecial, nos pronunciamentos
oficiais e manifestações do Ex-
celentíssimo Senhor Presiden-
te da República Federativa do
Brasil que confirmam seu con-
teúdo, bem como a realização do
encontro com o colaborador”,
diz trecho do documento.

Para Lamachia, um proces-
so de impeachment  não traria
desestabilização ao país.

A OAB destaca ainda que, na
conversa, Temer não repreendeu
Joesley, quando o empresário

relatou que estaria obstruindo o
trabalho da Justiça, ao pagar pro-
pina a dois juízes e receber in-
formações privilegiadas de um
procurador. A Ordem argumenta
que o presidente deveria ter co-
municado o fato às autoridades
competentes.

Além do da OAB, 13 pedi-
dos de impeachment já foram
protocolados na Câmara desde o
último dia 17.

A decisão da OAB pelo pe-
dido de impeachment foi toma-
da pelo conselho pleno da enti-
dade no último fim de semana,
por 25 votos a 1. Este é o ter-
ceiro pedido de afastamento de
presidentes da República apre-
sentado pela entidade. O primei-
ro, em conjunto com a Associa-
ção Brasileira de Imprensa
(ABI), ocorreu em 1992, foi
pelo impedimento de Fernando
Collor. O mais recente, no ano
passado, envolveu a então presi-
denta Dilma Rousseff.

Decisão da presidência da
Câmara

A decisão de acatar, ou não,
os pedidos e abrir um processo
de afastamento de Temer é do
presidente da Câmara, Rodrigo

Maia (DEM-RJ). 
Líderes da oposição disseram

que, na próxima semana, vão co-
brar de Maia o acatamento do pe-
dido e a instalação de uma comis-
são para analisá-lo. “Não é razoá-
vel que o presidente Rodrigo
Maia, para proteger seu aliado
Michel Temer, estenda a perma-
nência dele [no governo] contra
tudo e contra todos. O Brasil pede
que a comissão de impeachment
seja instalada”, disse o líder da
Rede, Alessandro Molon (RJ).

O líder do DEM na Câmara,
Efraim Filho (PB), disse que a
presidência da Câmara não está
fazendo “blindagem” do gover-
no Temer e ressaltou que não se
pode “desprezar nenhum argu-
mento” apresentado no contex-
to da crise política. “Não tenho
dúvida de que, por parte do pre-
sidente Rodrigo Maia, [o pedi-
do da OAB] merecerá uma aná-
lise técnica, jurídica e política
como pede uma petição desta
forma. A OAB é uma entidade
respeitada e não tenho dúvida de
que seu pedido receberá desta
Casa a devida análise técnica,
política e jurídica que merece
enfrentar”, afirmou o líder da
base aliada. (Agencia Brasil)

O plenário do Senado apro-
vou  na quinta-feira (25) a Me-
dida Provisória (MP) 763/
2016, que permite o saque dos
recursos das contas inativas do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) sem a ca-
rência de três anos exigida
pela lei. Como não houve mu-
danças no texto já aprovado na
Câmara, a MP será promulga-
da, sem necessidade de sanção
presidencial.

O relator na comissão mis-
ta, senador Ataídes Oliveira
(PSDB-TO), destacou a im-
portância de o Senado consa-
grar a continuidade dos saques
do FGTS, que, segundo ele, já
beneficiou mais de 15 mi-
lhões de trabalhadores e deve
injetar, até o final do calendá-
rio de saques, mais de R$ 40
bilhões na economia.

“O dinheiro do saldo do
FGTS dos trabalhadores já mo-

Senado aprova MP que
permite saques do FGTS

vimentou o mercado varejista,
gerando muitos milhares de
empregos”, afirmou o senador.

A proposta dá a todo traba-
lhador que pediu demissão, ou
teve o contrato de trabalho en-
cerrado com justa causa até 31
de dezembro de 2015, o direi-
to ao saque das contas inativas
de FGTS. Até o último dia 16,
a Caixa Econômica Federal pa-
gou R$ 24,4 bilhões aos bene-
ficiários nascidos entre janei-
ro e agosto.

O valor pago até então
equivale a 84,3% do total pre-
visto (R$ 29 bilhões) para as
etapas já liberadas.

Com a iniciativa, o Poder
Executivo pretende esvaziar
o apelo de ações na Justiça
que pleiteiam a correção da
conta vinculada de cada tra-
balhador pelo índice da pou-
pança,  que paga 6% ao
ano.(Agencia Brasil)

A defesa do deputado fede-
ral afastado Rodrigo Rocha Lou-
res (PMDB-PR) informou  na
quinta-feira (25) ao Supremo
Tribunal Federal (STF) que de-
positou R$ 35 mil em juízo. O
valor era o montante que faltava
na mala que foi entregue pelos
advogados à Polícia Federal.

Em abril, Loures foi filma-
do pela PF recebendo a mala,
que, segundo as investigações,
continha R$ 500 mil, e foi envi-
ada pelo empresário Joesley
Batista, dono da JBS. Na terça-
feira (23), após a deflagração da
operação que afastou Loures do
mandato, os advogados dele de-
volveram a mala com R$ 465
mil, R$ 35 mil a menos.

No documento em que ates-
taram a apreensão, os policiais
contaram 9,3 mil notas de R$
50. Na ocasião, a defesa não se
manifestou sobre a falta do
dinheiro. Os advogados não es-
clareceram se o valor devolvido
também estava na mala.

Gravações
Pela denúncia apresentada

pela Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) ao STF, Loures

Defesa de Loures deposita os
R$ 35 mil que faltavam em

mala devolvida à PF
aparece também em uma das
conversas gravadas com Ricardo
Saud, ex-diretor de Relações Ins-
tituições da J&F, controladora da
JBS, concordando em apresentar
uma prévia do relatório da Medi-
da 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 As-
sociação Brasileira das Indústri-
as Exportadoras de Carnes.

Posteriormente, Rocha Lou-
res foi filmado recebendo R$
500 mil enviados por Joesley
Batista. Loures é apontado como
intermediário do presidente Mi-
chel Temer para assuntos do gru-
po J&F com o governo, de acor-
do com denúncia do Ministério
Público Federal (MPF), com
base em áudio de conversa gra-
vada por Joesley.

Em pronunciamento no últi-
mo sábado (20), o presidente
Temer afirmou que indicou Ro-
cha Loures apenas para ouvir “as
lamúrias” de Joesley Batista e
negou que, com isso, o empre-
sário fosse obter alguma vanta-
gem ou benefício no governo.
(Agencia Brasil)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 1025724- 27.2016.8.26.0002. A Dra. Adriana Borges de
Carvalho, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, na forma da Lei, etc...
Faz Saber a Waldir Conceição CPF: 031.927.428-44 e Monica Auilo de Barros Conceição CPF:
129.262.388-86, que Centro Educacional Sabará Eireli CNPJ: 17.259.027/0001-04 ajuizou Ação Monitória,
objetivando o recebimento de R$ 26.955,88 (Maio/2016), referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais celebrados entre as partes. Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido (ficando
isentos de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito
(artigo 701 do NCPC), ou ofereçam embargos, sob pena de conversão do mandado de citação em
mandado de execução. No prazo de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de
30% (trinta por cento) do valor cobrado, inclusive custas e honorários de advogado, poderão os réus
requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Ficam
os réus advertidos de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo/SP, 10/05/2017. 25 e 26/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO
Nº 0001483- 76.2011.8.26.0100 (40/11). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos,
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Letícia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ
SABER a(o) Hilário da Rocha Lima, Trindade Mendes Lima, Edna Silva de Souza e Roberto Del
Varge, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/
ou sucessores, que Akiko Teruya ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre o imóvel situado na Rua Gaspar Barreto, 387, Vila Alpina, nesta Capital, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.              26 e 27/05

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0001880-58.2013.8.26.0006 AZIZI RASSUL ZOGHBI e ABD KHALIL 
EL ZOGHBI O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luciana Mendes Simões Botelho,na forma da Lei,etc.FAZ SABER a(o) Azizi Rassul Zoghbi,CPF 013.707.068-39,RG 12984125-0 
e Abd Khalil El Zoghbi,CPF 507.353.658-49,RG 33979720, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Ademir Pereira de Andrade, alegando em síntese: requer o pagamento do débito principal atualizado monetariamente, 
juros de mora até a liquidação do mesmo acrescido de custas, despesas processuais e honorários advocatícios e na hipótese de 
não ser efetivado o seu pagamento espontâneo a realização de penhora sendo indicado como valor devido: R$ 39.888,86. 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido,foi determinada a citação por edital,para que no prazo de 03dias,efetuem o 
pagamento da dívida atualizada ou em 15 dias embargue a execução, a fluírem após os 20 dias supra. Não sendo contestada a 
ação,os réus serão considerados revéis,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 11 de novembro de 2016. [25,26] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1003253-46.2016.8.26.0348). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro de Mauá, Estado de São Paulo, Dr(a). Thiago Elias Massad, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Orlando Cortez 
Serafim, Adilson Dias de Souza, 865, Casa A, Jardim Zaira - CEP 09321-410, Mauá- SP, (CPF 299.295.858-18), (RG 33.518.266-5), 
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 
Hospital Albert Einstein, alegando em síntese: objetivando o recebimento da quantia de R$ 8.617,63 (abril/2016), representado pelos 
serviços médicos hospitalares prestados e não honrado. . 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.  25 e 26/05

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos
termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo,
para ciência de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº
8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas
complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S)
que oneram os imóveis descritos a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de
25/05/17, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá
ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:18DBF - CONTRATO: 802390905211-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
AGENCIA 0239 - AUGUSTA
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA RIO VERDE, N° 450, (ATUAL NAO OFICIAL),
APARTAMENTO 101, TIPO A, LOCALIZADO NO 10° PAVIMENTO, EDIFÍCIO
RESIDENCIAL IL GIARDINO, VILA IÓRIO,  4° SUBDISTRITO NOSSA SENHORA DO
Ó, SAO PAULO/SP CABENDO-LHE O DIREITO A UMA VAGA NA GARAGEM COLETIVA
DESCOBERTA, INSTALADA NO TERREO DO EMPREENDIMENTO

JOSINO MOREIRA GOMES, BRASILEIRO(A), SUPERVISOR TECNICO , CPF:
08666331895, CI: 19.767.749-SP SOLTEIRO(A)   e cônjuge, se casado(a) estiver.

BANCO BONSUCESSO S/A
Endereço de Cobrança:

AGENCIA DA CAIXA  ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

25 - 26 - 27/05/2017

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE Cristiano 
Sileo Calderon, REQUERIDO POR Eduardo Ribeiro da Silva 
e outros - PROCESSO Nº0619097-50.2008.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco 
Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a Cristiano Sileo Calderon, que por parte de Eduardo 
Ribeiro da Silva e outros, foi requerida a Declaração de 
Ausência, alegando a requerente, em síntese, que conforme 
declaração feita pelos mesmos (folhas 02/05), que o mesmo 
encontra-se desaparecido há aproximadamente 21 anos. 
Sendo relacionado,para fins de arrecadação o seguinte bem: 
um terreno com uma casa, situado na Rua Elias Bedran, 
147, parte do lote 18, quadra 2, bairro do Limoeiro, Distrito de 
São Miguel Paulista - SP, matrícula nº 103.388, Contribuinte 
111.216.0033-5. Pela r. decisão contida na sentença de 
folhas 125, foi declarada a ausência, nomeado curador ao 
ausente na pessoa de Nilza Calderon Sileo dos Santos. 
Nestas condições, é expedido o presente edital, anunciando 
a arrecadação e chamando o ausente para entrar na posse 
de seu bem, de conformidade com o artigo 1.161 do Código 
de Processo Civil. E, para que produza seus efeitos de 
direito, será o presente edital afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2016.     [25] 

Edital de Intimação - Prazo de 30 dias. Processo nº 
0014264-39.2011.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 9ª 
Vara Cível do Foro Regional Santana, Estado de São 
Paulo, Dr. Clovis Ricardo de Toledo Junior, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Daniela Alves de Castro, R. Dr. Cesar 
Castiglioni Jr, 451, frente, Casa Verde – CEP:02515-000, 
São Paulo/SP, CPF:175.963.068-37, RG:24.131.320, Bra-
sileira que por este Juízo, tramita uma Ação de Despejo 
Por Falta de Pagamento c/c Cobrança, movida por Co-
mercial e Serviços JVB Ltda. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do art. 513 §2º IV do 
CPC, foi determinada a sua intimação por edital, para que, 
no prazo de 15 dias úteis, pague a quantia de R$21.627,24 
(atualizado até abril/2014), que deverá ser devidamente 
corrigido até a data do efetivo pagamento, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advo-
catícios de 10% (art. 523 § 1º do CPC). Fica ciente, ainda, 
que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 dias úteis para que a executada, indepen-
dentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

25 e 26/05

Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 1030680-88.2013.8.26.0100). O Dr. Rodrigo Nogueira, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do 
Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber ao corréu WESLEY RODRIGUES, que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação de Cobrança, pelo Procedimento Comum, também contra 
LUIZ DUARTE SILVA NETO E OUTROS, objetivando o recebimento da quantia de R$ 375.703,29, (maio/2013), representado pelos 
serviços médicos hospitalares prestados e não honrado. Estando o corréu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para 
que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 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.  25 e 26/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1011988-55.2015.8.26.0008). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
SISLENE ALVES DA SILVA (CPF 287.074.678-42), que INSTITUTO NOSSA SENHORA AUXILIADORA lhe ajuizou uma ação 
Monitória, visando o recebimento de R$9.207,63 (julho/2015), representado pelo contrato de prestação de serviços educacionais à 
aluna Fernanda Silva dos Santos, referente ao ano letivo de 2013, contrato este firmado entre as partes e não honrado. Estando a ré 
em lugar ignorado, expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de 
custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça 
embargos monitórios, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. No caso de revelia será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  25 e 26/05

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 1010198-73.2014.8.26.0007). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª 
Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Shirlei 
Pereira da Silva ME (CNPJ 15.378.210/0001-95), na pessoa de seu representante legal que Fernandez Meira Consultoria e 
Assessoria de Negócios Ltda ajuizou Ação de Notificação distribuída em 22.05.14, objetivando a sua constituição em mora e para 
que se apresente pessoalmente ou por procurador a notificante, para a celebração do termo de rescisão do contrato firmado em 
19.06.12, com prestação de contas, arcando ela com seus encargos e se for o caso, a reposição patrimonial dos prejuízos causados. 
Estando a notificada em lugar ignorado, fora deferida a notificação por edital para que produza seus efeitos de direito e para que, em 
querendo, se manifeste, no prazo de 15 dias (art. 721 do CPC), a fluir o prazo supra, sendo os autos entregues a requerente (art. 729 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  25 e 26/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002581-02.2011.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a).
Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rogério Tadeu Fratti CPF:
065.180.838-32, que Fundação Zerbini CNPJ: 50.644.053/0001-13 ajuizou Ação Monitória, objetivando
o recebimento de R$ 7.175,28 (Janeiro/2011). Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido
(ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor
do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação
em mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2017. 26 e 27/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017350-72.2014.8.26.0008. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio
Rogério Bojo Pellegrino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sidney Freneda, portador do RG: 7.280.618-
7 e CPF: 840.823.808-68, que Eduardo Carlos Taglieri CPF: 265.362.318-80 ajuizou Ação de Indenização
por Danos Morais, Procedimento Comum, objetivando a condenação do requerido a título de ressarcimento
por danos morais, bem como condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, além das
verbas honorárias a serem arbitradas. Estando o requerido em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos
articulados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei.. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de maio de 2017. 26 e 27/05

CPQ Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 74.552.068/0001-10 - NIRE 3530018515-3

Ata da AGD da 3º Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
Em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para 

Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da CPQ Brasil S.A. (“AGD”)
Aos 07/12/16 às 15 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Cleber Cavalcante Diniz - Presidente; Creuza Silva Brentel 
- Secretária. Deliberações: (i) autorizar que no dia 08/12/16, data prevista para o pagamento da Remuneração Fixa, seja realizado o 
pagamento parcial da referida remuneração, no montante de R$ 6.000.000,00, devendo o montante residual da Remuneração Fixa devido 
em 08/12/16 ser capitalizado e pago pela Companhia em 08/01/17, sendo certo que, sobre referido montante residual da Remuneração 
Fixa, os debenturistas farão jus a um prêmio equivalente a 0,30%, a ser pago de forma flat no dia 08/01/17 em contas-correntes serem 
indicadas oportunamente pelos Debenturistas; (ii) autorizar a alteração da Escritura a fim de prorrogar a data do pagamento devido a título 
de Amortização Programada, com vencimento no dia 08/12/16, para o dia 08/01/17, sendo certo que, sobre referida parcela de Amortização 
Programada, os debenturistas farão jus a um prêmio, equivalente a 0,30%, a ser pago de forma flat também em 08/01/17 em contas-correntes 
a serem indicadas oportunamente pelos Debenturistas; (iii) autorizar o Agente Fiduciário solicitar a liberação de todo e qualquer recurso 
atualmente depositado na Conta Vinculada ou o resgate de qualquer Aplicação Financeira oriunda da garantia constituída por meio do 
Contrato de Cessão Fiduciária, cujos recursos deverão ser transferidos exclusivamente para a conta do Banco Liquidante da operação e 
integralmente utilizados no pagamento parcial da Remuneração Fixa, conforme indicado no item (i); (iv) autorizar que o Agente Fiduciário 
adote todos e quaisquer procedimentos necessários para a efetivação das matérias descritas nos itens anteriores, incluindo, sem limitação, 
a celebração de aditamento à Escritura de Emissão e aditamento do Contrato de Cessão Fiduciária em nome dos Debenturistas, de forma 
a fazer constar desses instrumentos as obrigações assumidas e as obrigações a serem assumidas pela Companhia em decorrência das 
aprovações obtidas nesta Assembleia Geral. Exceto pelo estritamente autorizado de acordo com o disposto nos itens (i) a (iv) acima, as 
deliberações não serão interpretadas como renúncia a qualquer direito dos Debenturistas e/ou deveres da Companhia, dos intervenientes 
garantidores e dos intervenientes anuentes, decorrentes de lei e/ou da Escritura. Os Alberto Carneiro Neto e Marco Aurélio Aliberti Mam-
mana, na qualidade de fiadores, assim como as Sras. Giovana Adriano de Brito Carneiro e Luciana Pagnoncelli Carneiro Mammana, aqui 
comparecem e anuem com o ora deliberado pelos Debenturistas, ratificando a validade, eficácia e vigência da Fiança prestada nos termos 
da Escritura. Todos os termos não definidos nesta ata desta assembleia devem ser interpretados conforme suas definições atribuídas na 
Escritura e no Contrato de Cessão Fiduciária. Nada mais. Itupeva, 07/12/16. Cleber Cavalcante Diniz – Presidente; Creuza Silva Brentel 
– Secretário. Jucesp nº 216.594/17-0 em 12/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Confi dence Empreendimentos S.A. - CNPJ Nº 06.290.410/0001-09 - NIRE 35300315405
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30.06.2016

Data: 30.06.2016, 11hs. Local: Sede social, Rua Júlio Gonzalez, 132, Conjunto, 122, Pavimento, 18º, Edifício Memorial Offi ce Buil-
ding, São Paulo-SP. Presença: Representantes da única acionista. Mesa: Presidente: Stephane Guillaume Nicolas Kaloudoff. Secre-
tário: César de Souza Garcia. Ordem do Dia: 1. Deliberar sobre o pedido de renúncia apresentado por membro da Diretoria; e 2. De-
liberar sobre eleição dos membros da diretoria, com a fi xação de seu mandato. Deliberações: Após os debates, foram aprovadas 
por unanimidade, as seguintes deliberações: 1. Consignar que a acionista aceitou a renúncia ao cargo de Diretor Presidente, apresen-
tada por Andreas Michael Wiemer, para o qual foi remanejado em 02.02.2015, para mandato até a AGO que deliberar sobre as 
demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social de 2015, conforme o termo de renúncia recebido pela Companhia nesta data. 
1.1. Consignar que a Companhia e o administrador que renunciou outorgaram-se, mutuamente, a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e 
irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação ao exercício do mandato e aos atos 
praticados pelo membro da Diretoria que renunciou, exceto em caso de fraude ou crime. 2. Eleger os membros da Diretoria: Diretor 
Presidente: Stephane Guillaume Nicolas Kaloudoff, francês, casado, administrador de empresas, residente em São Paulo-SP, 
com endereço comercial, Rua Júlio Gonzalez, 132, Conjunto 122, Pavimento 18, Edifício Memorial Offi ce Building, Barra Funda, CEP 
01156-060, São Paulo-SP, RNE V422392-T (CGPI/DIREX/DPF) e CPF 231.690.898-54; e Diretor Financeiro: Rodrigo Cristoforo Del 
Barrio, brasileiro, casado, bancário, residente em São Paulo-SP, com endereço comercial, Rua Júlio Gonzalez, 132, Conjunto 141, Pa-
vimento 20º, Edifício Memorial Offi ce Building, Barra Funda, CEP 01156-060, São Paulo-SP, RG 17.824.643-8-SSP-SP e CPF/MF nº 
118.861.868-71. 2.1. Os diretores eleitos renunciaram ao direito de recebimento de honorários, tendo em vista que os mesmos já são 
remunerados pelo cargo de Diretores que exercem em outra empresa do Grupo Confi dence. 2.2. O mandato dos diretores ora eleitos 
se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2019. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão 
impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. Encerra-
mento: Nada mais a tratar, o Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro pró-
prio, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 30.06.2016. Assinaturas: Presidente: Stephane Guillaume Nicolas 
Kaloudoff; Secretário: César de Souza Garcia. Acionista: Travelex do Brasil Holding Ltda., neste ato representada por seu diretor 
Sr. Stephane Guillaume Nicolas Kaloudoff. A presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. César de Souza Garcia - Secre-
tário. JUCESP nº 459.756/16-3 em 24.10.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Temer destaca votações no Congresso
e diz que Brasil “não vai parar”

O presidente Michel Temer
gravou um pronunciamento, di-
vulgado no início da noite de
quinta-feira (25) nas redes so-
ciais, no qual destaca o trabalho
do Congresso Nacional na quar-
ta-feira (24), quando uma gran-
de manifestação tomou conta da
Esplanada dos Ministérios e foi
também assunto nos plenários da
Câmara e do Senado. Temer afir-
ma que “o Brasil não parou e não
vai parar” e enumera medidas
que foram aprovadas pela base
aliada no Congresso.

“O Brasil não parou e não vai
parar. Continuamos avançando e
votando matérias importantíssi-
mas no Congresso Nacional. As
manifestações ocorreram com
exageros, mas deputados e sena-
dores continuaram a trabalhar
em favor do Brasil e aprovaram
número expressivo de medidas
provisórias, sete em uma sema-
na”, disse o presidente.

Na tarde de quarta-feira, a
manifestação registrou cerca de

45 mil pessoas na Esplanada, de
acordo com a Polícia Militar.
Houve depredação de prédios
públicos e confrontos entre gru-
pos de manifestantes e a polícia,
com registro de feridos. As se-
des de três ministérios foram
incendiadas e, de acordo com a
Secretaria de Segurança Públi-
ca, houve danos em oito prédi-
os, incluindo a Catedral Metro-
politana de Brasília.

Temer exaltou os trabalhos
na Câmara, que ocorreram sem
a presença da oposição. Depu-
tados da base aprovaram na noi-
te de quarta-feira (24) seis me-
didas provisórias (MPs) que
trancavam a pauta de votações da
Casa. Entre os projetos aprova-
dos, Temer citou a Medida Pro-
visória (MP 759/16) que deter-
mina regras para regularização
de terras da União ocupadas na
Amazônia Legal e disciplina no-
vos procedimentos para regula-
rização fundiária urbana e rural
até 2,5 mil hectares. “Há mi-

lhões de brasileiros que vivem
sem a posse legal de sua casa ou
de seu pequeno lote de terreno.
Agora isso mudará. O governo
vai entregar a escritura para fa-
mílias carentes de todo o país”,
disse o presidente.

Temer ressaltou ainda a eco-
nomia de R$ 1 bilhão no que
chamou de “pente-fino no auxí-
lio- doença”. A MP 767/17,
aprovada ontem, trata da conces-
são do auxílio-doença, da apo-
sentadoria por invalidez e do sa-
lário-maternidade no caso de o
segurado perder essa condição
junto ao Regime Geral da Pre-
vidência Social (RGPS) e reto-
má-la posteriormente. A propos-
ta aumenta o período de carên-
cia para a concessão de tais be-
nefícios. O texto também cria
um bônus para os médicos peri-
tos do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) com o obje-
tivo de diminuir o número de
auxílios concedidos há mais de
dois anos sem a revisão legal

prevista para esse prazo.
O presidente também lem-

brou que o Congresso aprovou -
quarta-feira na Câmara e quinta-
feira no Senado – a MP que per-
mite os saques das contas inati-
vas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Os
saques já vêm sendo feitos des-
de março, mas a MP precisava
ser aprovada para dar continui-
dade ao resgate do benefício.

“Para isso quero agradecer
aos presidentes da Câmara e do
Senado e aos parlamentares da
base aliada no empenho dessas
votações. Meus amigos, o tra-
balho continua, vai continuar.
Temos muito ainda a fazer e
esse é o único caminho que
meu governo pretende seguir,
colocar o Brasil nos trilhos.
Portanto, vamos ao trabalho”,
concluiu o presidente. O vídeo
com o pronunciamento foi dis-
ponibilizado na conta de Mi-
chel  Temer no Facebook.
(Agencia Brasil)
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Augusto Farfus tem desafio duplo
nas 24 Horas de Nürburgring

No DTM, Farfus teve vida difícil em Lausitzring, e não
conseguiu pontuar

O mês de maio tem sido mui-
to intenso para Augusto Farfus
nas pistas. Depois da etapa de
abertura do DTM, em Hocke-
nheim, o brasileiro se dedicou a
uma semana de treinos para o
desenvolvimento do novo carro
de GT da BMW. No último fim
de semana, o piloto disputou a
segunda etapa do DTM em Lau-
sitzring, e agora, já está em ou-
tro circuito alemão para um gran-
de desafio nas 24 Horas de Nür-
burgring - um dos destaques da
temporada para ele. Vencedor da
tradicional prova de longa dura-
ção em 2010, o curitibano terá
uma missão diferente na edição
deste ano, quando integrará o
quadro de pilotos de dois carros
do BMW Team Schnitzer, a equi-
pe oficial da montadora na pro-
va, a bordo do modelo BMW M6
GT3. No carro #43, ele dividirá
a condução com seus compa-
nheiros de DTM, os alemães
Marco Wittmann e Martin
Tomczyk e o britânico Tom
Blomqvist. Já no #42, terá a
companhia do português Antó-
nio Félix da Costa, do alemão
Timo Scheider e do britânico
Alex Lynn.

Além da vitória geral na cor-
rida, o brasileiro marcou a pole
position em 2015 e seu quarteto
largou na primeira fila no ano
passado. Neste ano, Farfus tam-
bém participou de duas etapas do

VLN - campeonato regional com
provas de 4 horas de duração -,
como preparação para a corrida
de endurance, e está confiante
em um bom desempenho de seu
carro na busca por um resultado
positivo na prova.

Na 45ª edição das 24 Horas
de Nürburgring, realizada no tra-
çado longo do circuito, conhe-
cido como Nordschleife - que
tem mais de 25 quilômetros de
extensão -, a montadora bávara
vem com força total, com nove
BMW M6 GT3 inscritas na ca-
tegoria SP9, a principal do even-
to, com um total de mais de 40
carros da BMW em todas as ca-
tegorias, em meio a um grid ge-

ral de mais de 200 carros.
Augusto tem uma motivação

extra para a prova, que é dar a
volta por cima após uma etapa
difícil na segunda rodada do
DTM, disputada em Lausitzring,
no último fim de semana. No sá-
bado, o piloto largou em 15º e
completou a corrida em 12º,
numa prova em que cinco dos
seis representantes da BWM fi-
caram fora da zona de pontos. No
domingo, o curitibano conseguiu
o 9º lugar na classificação, mas
durante a segunda corrida não
contou com o ritmo esperado, e
terminou em 14º, sendo o 3º
melhor colocado entre os pilo-
tos da montadora. A próxima eta-

pa do DTM acontece entre os
dias 16 e 18 de junho, em Buda-
peste, Hungria, na primeira cor-
rida do ano fora da Alemanha.

De volta a Nordschleife, as
atividades de pista têm início
nesta quinta-feira, com um trei-
no livre e a primeira sessão clas-
sificatória. Na sexta-feira, acon-
tece mais uma sessão classifi-
catória, e então, os 30 melho-
res colocados na soma desses
dois treinos disputam a pole
position em uma sessão de 40
minutos. A corrida tem início
às 10h30 do sábado (27 de
maio, no horário de Brasília),
e término, obviamente, no mes-
mo horário do dia seguinte.

“As 24 Horas de Nürburgring
é um dos maiores destaques da
minha temporada neste ano, é
uma corrida extremamente im-
portante para a BMW. Esse ano
vai ser ainda mais especial por
estar correndo em dois carros
(#42 e #43), com a equipe Sch-
nitzer, com quem já venci. Então,
não tem nada melhor para esque-
cer um fim de semana difícil no
DTM, do que focar numa prova
de longa duração, na pista mais
desafiadora de todas. Sem dúvi-
da nenhuma, será um evento úni-
co, a BMW está com força total,
e acho que temos um carro bem
equilibrado e bem preparado para
tentar lutar por essa vitória,” dis-
se o piloto.
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A disputa do Torneio de
Qualificação masculino será
o destaque do primeiro dia da
etapa de abertura do IV Cir-
cuito Paulista de Vôlei de
Praia. A partir das 13h, 15 du-
plas brigarão por sete vagas
para a chave principal, pro-
gramada para o final de sema-
na no Parque Maracá, em
Guaíra, no interior paulista.
Os destaques do Quali 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. Ao todo, incluindo
o feminino, 40 duplas parti-
ciparão da primeira etapa da
temporada 2017.

As equipes classificadas
no Torneio de Qualificação
se juntarão às oito pré-clas-
sificadas pelo ranking, além
da duplas convidada. A lista é
a seguinte: 1) Gustavo/Tiago
(880+880), 1760 pontos; 2)
Bruno Malta/Guto Dulinski
(640+680), 1320; 3) Manu-
el 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.

O Circuito Paulista de
Vôlei de Praia foi criado pela
Federação Paulista de Vol-
leyball para fortalecer o vô-
lei de praia paulista. O even-
to ganha força a cada ano,

IV Circuito Paulista
de Vôlei de Praia:
Qualificatório é

atração desta sexta
Programação começará de tarde, no Parque Maracá
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IV Circuito Paulista de Vôlei de Praia

contribuindo para o surgi-
mento de novos valores para
a modalidade. A expectati-
va é repetir o sucesso das
edições anteriores,  apre-
sentando jogos de alto ní-
vel e bastante equilíbrio na
briga pelos títulos de eta-
pas e no geral.

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 se-
guinte: 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) Camila Rodrigues/Aman-
da (540+360), 900; 6) Val/
Evelyn (720+140),  860;
7 ) D é b o r a / A r i e l e
(680+180), 860; 8) Saman-
tha/Bia (500+300), 800; 9)
Camila Paixão/Welly
(420+320), 740; 10) Jessi-
ca Borges/Gaby (520+100),
620; 11)  Vitória/Cléo
(520+80), 600; 12) Kedma/
Mari (320+0), 320; 13) Lí-
via/Raffaela (50+0), 50; 14)
Jaqueline/ Jessica Tozine
(0+0), 0; 15) Franciele Al-
ves/Letieri (0+0), 0; e 16)
Carol/Pamela (0+0), 0.

O IV Circuito Paulista de
Vôlei de Praia tem organiza-
ção e realização da Federa-
ção Paulista de Volleyball,
com apoio, na etapa de aber-
tura, da prefeitura de Guaí-
ra. Mais informações no site
oficial, www.fpv.com.br

Campeonato Paulista de Kart:
Provas começam nesta sexta-feira

As tomadas de tempo nesta sexta-feira definirão as posições
no grid do Paulista

Agora é pra valer. Depois de
dois dias de treinos livres, nesta
sexta-feira (26) serão realizadas
as tomadas de tempo que defini-

rão a ordem do grid de largada e
a primeira bateria classificatória
para o Campeonato Paulista de
Kart, que prossegue no Kartó-

dromo Ayrton Senna, na zona sul
de São Paulo (SP) até sábado
(27), quando serão disputadas
mais duas baterias e a Final, que
apontará o campeão de cada uma
das dez categorias. Estão parti-
cipando os principais kartistas de
todo o Brasil nas classes Mirim,
Cadete, Junior Menor, Junior,
Sprinter, Graduados, Sênior “B”,
Sênior “A”, Super Sênior e F4.

A tomada de tempos aconte-
ce a partir das 8h30 para a Mi-
rim, com a Cadete, Junior Me-
nor e Junior em seguida. Às 9h30
será disputada a primeira bateria,
obedecendo a mesma sequência.
No período vespertino, as 13h0
será a tomada de tempos da Gra-

duados, com a Sênior A, Sênior
B, Super Sênior e F4 vindo a se-
guir. E a primeira bateria destas
classes terá início às 14h30.

Nesta temporada o Campeona-
to Paulista de Kart é disputado em
quatro baterias. O resultado de cada
bateria determinará o posiciona-
mento do grid da prova seguinte.
Com sistema de pontos perdidos,
sem descartes, e a Final com peso
dois, os campeões serão conheci-
dos apenas na bandeirada de che-
gada da última corrida.

Confira todo o regulamento
e programação do Campeonato
Paulista de Kart no site da Fede-
ração de Automobilismo de São
Paulo: www.faspnet.com.br
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Copa Truck: Adalberto Jardim
comemora parceria e numeral

Um dos principais protago-
nistas das corridas de cami-
nhões, depois de passagem vi-
toriosa pela Stock Car, o pilo-
to Adalberto Jardim seguiu para
Goiânia (GO), que será palco
da etapa de abertura da Copa
Truck neste final de semana (26
a 28/5), com ânimo dobrado.
Afinal, seu profissionalismo
foi mais uma vez reconhecido
e renovou importante parceria,
além de voltar a correr com o
numeral que o deixou famoso
em todas as pistas brasileiras.

“Estou muito feliz pelo re-
conhecimento do nosso traba-
lho. A Morelate Distribuidora,
uma empresa de vanguarda na
distribuição de peças para ca-
minhões enxerga que a Copa

Truck é uma ferramenta de ma-
rketing muito boa, tanto para fi-
xação de imagem como de re-
lacionamento com fornecedo-
res e clientes. Principalmente
com esse novo formato privi-
legiando os parceiros envolvi-
dos e o público que é o que
mais interessa. E concluiu po-
sitivamente pela continuidade
de nossa parceria pelo sétimo
ano consecutivo”, comemora
Jardim.

Com sua equipe AJ5 Sports
voltando ao numeral cinco, que
ficou marcado e reconhecido
pelo público pelas várias vitó-
rias por mais de 20 anos na Sto-
ck Car, Adalberto Jardim pode-
rá utilizar novamente o núme-
ro que sempre o acompanhou.

Adalberto Jardim vai correr com o numeral 5, com apoio da
Morelate

Desta vez na Copa Truck, uma
inovadora categoria de compe-
tições automobilísticas voltada
para promoções, com o envol-

vimento do público com os pi-
lotos e equipes, com muitas
atividades diferenciadas e inte-
rativas.
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