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Preço banca: R$ 2,30

Banco Mundial diz que economia
brasileira crescerá este ano 0,3%
Sete em cada dez homicídios no Brasil
em 2015 foram com armas de fogo
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Dia dos Namorados deve injetar R$ 11,5 bi
na economia, estimam entidades

O Banco Mundial reduziu
a previsão de crescimento da
economia brasileira este ano. A
atualização do documento
Perspectivas Econômicas
Mundiais, divulgado no domingo (4), prevê crescimento
do Produto Interno Bruto
(PIB), a soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
de 0,3%. A estimativa ficou 0,2
ponto percentual menor do que
a informada em janeiro e está
abaixo da projeção do mercado financeiro (0,5%).
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Temer diz que Plano Nacional
de Segurança começará pelo
Rio com ações integradas

O governo da Arábia Saudita decidiu na segunda-feira (5)
fechar o escritório da rede de
televisão catariana Al Jazeera
no país e revogar sua licença,
depois que o reino cortou as
relações diplomáticas com o
Catar pelo seu suposto apoio
ao terrorismo. A informação é
da agência EFE.
A agência estatal de notícias saudita SPA informou que o
Ministério de Cultura e Informação do país além de fechar
a sucursal também retirou a
permissão para a emissora operar na Arábia Saudita. A medida
foi tomada, segundo as autoridades sauditas, porque a Al Jazeera “promoveu planos de
grupos terroristas e apoiou os
rebeldes houthis no Iêmen “,
explicou a agência. Página 3

“Agora, [com o plano] sistematizado, nós vamos começar
experiências nas várias cidades
brasileiras. Não uma interferência, mas uma produção operacional mais intensa em cada estado. Será um experimento muito
concentrado. Não será nada pirotécnico, e sim planejado para
fazer operações inicialmente na
cidade do Rio de Janeiro”, afirmou. Temer disse que o governo
estadual e a prefeitura da capital
estão “de comum acordo” com
o plano.
O presidente não chegou a
descrever detalhes do que será
feito, mas disse que após diversas reuniões sobre o assunto foi
possível dar um início “mais concreto” às ações do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado no início deste ano. Página 4

Previsão do Tempo
Terça: Sol com
muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.

Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo

DÓLAR

25º C
17º C

Noite

O presidente Michel Temer
disse que o governo federal iniciará a implementação do Plano
Nacional de Segurança Pública
pelo município do Rio de Janeiro e que as ações de combate à
criminalidade não serão “pirotécnicas”, mas sim planejadas. Ao

discursar durante a abertura de
uma reunião com autoridades da
área da segurança e políticos do
estado do Rio de Janeiro, Temer
disse que, após experiências
“pontuais” anteriores, o plano de
segurança pública está “mais sistematizado”.

tendo-se os públicos-alvo previamente definidos. O Ministério da
Saúde destacou que a ampliação da
vacinação foi recomendada, mas
que fica a critério de cada estado
definir a estratégia.
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Há algo errado no fundo de
previdência municipal do Rio,
diz presidente da CPI
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Ex-deputado Pedro Corrêa
reafirma desvios em contratos
da Petrobras
O ex-deputado federal Pedro
Corrêa (PP-PE) voltou a confirmar na segunda-feira (5), em testemunho ao juiz federal Sérgio
Moro, que o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa
atuava para desviar recursos de

contratos da petroleira estatal
para seu partido.
O ex-parlamentar mencionou
desvios em ao menos dois contratos da Petrobras: o da Refinaria
Abreu e Lima, em Pernambuco, e
o da Refinaria do Paraná. Página 4

Esporte

Mundial de Motovelocidade Rotax Max Rookie:
Thiago Oliveira vence
teve disputas acirradas
com Mega Kart
em todas categorias
No Mundial de Motovelocidade no último domingo,
em Mugello, Itália, aconteceu
uma trifeta italiana. Nas três
categorias o lugar mais alto
do pódio foi ocupado por pilotos da casa. Na categoria
principal, a Motogp, foi uma
vitória de um piloto italiano,
Andrea Dovisioso, com uma
moto italiana, a Ducati que
colocou três motos nas cinco primeiras colocações. A
festa só não foi maior para os
“tifosi” porque, o maior ídolo do motociclismo daquele
país, Valentino Rossi, não subiu ao pódio, terminando a
prova em quarto. Página 6

Atual campeão do Torneio
de Verão na classe Rookie da
categoria Rotax Max, Thiago
Lopez Oliveira (Oficina
Box100/Oka Blindagens/Mega
Kart/Kartzoom) voou baixo na
quinta etapa da Copa São Paulo de Kart Granja Viana. No

Outro pódio para os brasileiros
Reinaldo Varela e Gustavo
Gugelmin no México
Foto/Divulgação

Turismo
Compra: 3,16
Venda:
3,43

EURO
Compra: 3,71
Venda:
3,71

OURO
O carro dos brasileiros não teve problemas

Os brasileiros Reinaldo
Varela (Divino Fogão/Blindarte/Tecmin) e Gustavo Gugelmin garantiram o segundo
pódio consecutivo no Score
Desert World Championship.
Desta vez com a colaboração
do estreante Gabriel Varela,
eles terminaram na quinta colocação no 49º Baja 500, disputado no último final de semana (04) em Ensenada, cidade na Baixa Califórnia, no
México.
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último sábado (03) ele venceu as três baterias disputadas
e entra de vez na briga pelo título também do Torneio de
Inverno, que terá seu encerramento no dia 24 de junho,
novamente no kartódromo de
Cotia (SP).
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Priscilla Stevaux
conquista a prata no
Pan-Americano de
BMX da Argentina

Andrea Dovisioso vence em casa

Comercial
Compra: 3,28
Venda:
3,28

Compra: 122,55
Venda: 154,67

A vacina contra a gripe ainda
não será disponibilizada para toda
a população em São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde do
estado, a campanha foi prorrogada até esta sexta-feira (9), man-

Foto/ Alemão Silva

O principal grupo de empresários do Panamá, a Câmara de Comércio, Indústrias e
Agricultura do país, pediu na segunda-feira (5) que a Corte Suprema de Justiça resolva, “o mais
rapido possível”, os recursos
apresentados pelos envolvidos
no caso da Odebrecht, cuja existência supostamente impede que
prisões preventivas sejam decretadas. A informação é da Agência EFE.
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Presidente Michel Temer coordena reunião sobre o Plano
Nacional de Segurança, com a presença do governador do Rio,
Luiz Fernando Pezão, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia

São Paulo ainda não
oferecerá vacina contra gripe
para toda a população

Foto/ Divulgação Motogp.com

Empresários
panamenhos
pedem solução
para recursos
do caso
Odebrecht

Antonio Cruz/ABr

Arábia Saudita
fecha escritório
local da rede de
TV Al Jazeera,
do Catar

Mesmo com expectativa de
crescimento menor, o banco
ressalta que o Brasil deve sair
“lentamente” da recessão neste ano. “Indicadores de atividade melhoraram, incluindo a
retomada do crescimento da
produção industrial e expansão
das exportações, assim como
ganhos de confiança. Entretanto, o país continua a lutar contra o crescimento do desemprego e as consideráveis necessidades de ajuste fiscal”, diz o
documento.
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Isabella Lacerda
A ciclista Priscilla Stevaux
(Shimano / Dougtraining /
CCSJC) fez bonito neste fim de
semana em Santiago del Estero,
na Argentina. A atleta sorocabana subiu no pódio duas vezes,
uma no Campeonato Pan-Ame-

ricano de BMX e outra na Copa
Latino-americana de BMX,
ambas com a conquista das medalhas de prata, em duas disputas intensas com a argentina
Gabriela Díaz, campeã nos dois
dias.
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Prefeitura inaugura estação de
ginástica para pessoas com deficiência
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA R A
Justificativa do projeto de lei apresentado ontem na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Mário Covas (PSDB) é
didático quanto a adequação dos cargos, atribuições e vencimentos dos nomeados nos 55 gabinetes e demais cargos de livre provimento, sobre cargos ... nomeados pelos vereadores ...
P A U L I S T AN A
... e ganhos. Assim como na ALESP, fica bem claro quais as
funções de assessoria, direção ou chefia dos que desempenham
funções de confiança, sem que implique em aumento do numero
de cargos ou de despesa. Agora é discutir e votar, pra que
as interpretações não rolem mais.
PR E F E I T U RA ( S P)
Em alta nas pesquisas Datafolha sobre ’cracolândia’ e Paraná
sobre ir pro 2º turno (SP) pra Presidência em 2018 e ganhar em
1º turno pro governo de São Paulo, o candidatíssimo Doria
(PSDB) faz hoje mais um visita mensal ao parlamento paulistano
presidido por Milton Leite (DEM).
CONGRESSO
Com tanta prisão e ‘colaboração’ premiada rolando entre parlamentares da Câmara Federal e Senado, há os que - por incrível
que pareça - não têm o que temer porque suas relações desde o
início do 1º governo Lula (PT) nunca passaram de meros coadjuvantes do baixíssimo clero.
PR E S I D Ê N C I A
Michel Miguel Elias Temer Lulia, 37º Presidente da República do Brasil, pode passar a compor a galeria dos ‘ex’ a partir de
hoje, quando o Tribunal Superior Eleitoral tem tudo pra cassar a
chapa dele com Dilma Roussef (ex-PDT no PT) em 2014: uso de
‘caixa 2’ nas doações de campanha.
PA R T I D O S
1ª mulher eleita - por Lula ainda dono do PT - president(a)
nacional, atropelando homens históricos como Dilma (ex-PDT
de Brizola) atropelou companheiros de Lula, a advogada Gleisi
Hoffmann começou a carreira política no PC do B. Junto com o
marido, tá citada na ‘Lava-Jato’.
H I S T Ó R I AS
Presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano) não precisou de mais de 4 meses pra se tornar porta-voz de
‘armagedons’ que podem rolar na história da humanidade até o
final do seu 1º mandato (2020). Além de ameaçar com armas
atômicas muito mais potentes ...
DA
... que as do ditador norte-coreano que segue fazendo testes,
foi dos árabes ricos que compraram armas da indústria bélica que
faz lobby junto ao Congresso, passando pela ‘autoridade’ palestina, sendo 1º Presidente (USA) a bater cabeça nos muros em Israel, visitando o papa católico ...
PO L Í T I C A
... e finalmente rompendo o chamado Acordo (climático) de
Paris, afirmando que não tá nem aí com os ‘politicamente corretos’, abandonando os países que se comprometeram a reduzir a
poluição / aquecimento global. Ainda este ano, Trump visitará a
China e talvez a Russia. É mole ?
EDITOR
Desde 1992 que o jornalista CESAR NETO vem publicando
esta coluna de política. Ela foi se tornando - diariamente - referência e uma via das liberdades possíveis entre Comunicação,
Sociedade e Instituições. Ele está dirigente na Associação dos
Cronistas de Política de São Paulo (BR).
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A Prefeitura de São Paulo
inaugurou neste domingo (4), no
Centro Esportivo Tietê, Zona Norte da capital, a primeira estação de
ginástica ao ar livre gratuita para
pessoas com deficiência. A iniciativa é realizada em parceria com
o Santander.
“Eu tive um pai que foi cadeirante nos últimos oito anos
de vida e que nunca perdeu o entusiasmo pela vida e nunca deixou de fazer tudo aquilo que ele
sempre quis fazer. Sempre nos
dando as melhores lições do
amor. As pessoas que por alguma razão tem uma limitação demonstram na prática que não há
nenhuma limitação para o exercício do coração. O coração não
tem limite. Não tem restrição”,
disse o prefeito João Doria.

Adaptada para pessoas com
deficiência, a estação é uma iniciativa das Secretarias Municipais de Esportes e da Pessoa
com Deficiência. Buscando estimular a inclusão de pessoas
com deficiência no esporte,
além de incentivar as atividades
físicas e melhorar a qualidade de
vida, a implantação foi custeada
pelo Santander.
Com uma área total de 27m²
e seguindo a Norma Técnica da
ABNT 9050, a estação de ginástica possui rampa de acesso, barras e paralelas em alturas reduzidas, mecanismos para exercícios aeróbicos de membros superiores, áreas de circulação
ampliadas, além de fitas e limitadores de segurança extras.
Para o secretário municipal

da Pessoa com Deficiência de
São Paulo, Cid Torquato, a prática de atividades para as pessoas com deficiência pode representar muito mais que saúde e
bem estar: “O esporte proporciona a oportunidade de socialização entre as pessoas com deficiência, além de torná-las mais
independentes no dia a dia”, disse o secretário.
A área de circulação foi desenvolvida para possibilitar o deslocamento da cadeira de rodas e a
colocação da fitas elásticas e TRX
- um equipamento que permite
realizar treinos mais complexos
com o auxílio do peso do próprio
corpo. No local, um painel de instruções auxiliará na utilização correta dos equipamentos.
“Uma das mágicas proporci-

onadas pelo esporte é a integração social, além do aumento da
autoestima e da qualidade de
vida. E isso deve ser acessível
para todos, sem exceções. Os
Portadores de Necessidades Especiais são sempre incluídos
com carinho especial nos nossos projetos e eventos. Queremos trazê-los para perto. Para
isso, vamos oferecer equipamentos de qualidade para que
nossos clubes sejam atraentes e
acessíveis para todos os públicos” afirma o secretário de Esportes e Lazer, Jorge Damião.
O espaço permite a entrada
de até 9 usuários e a presença de
3 cadeirantes por vez. Qualquer
pessoa pode usufruir do local,
sem a necessidade de cadastro e
inscrição.

Childhood Brasil recebe doação
do quinto salário do prefeito
A Childhood Brasil, organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), recebeu nesta segunda-feira (5) o
cheque de R$ 17.948, correspondente ao valor do salário líquido do prefeito João Doria.
Esta foi a quinta doação feita
pelo prefeito, colocando em prática a sua promessa de campanha. As outras quatro foram para
a Fundação Gol de Letra, Casa
Hope, Associação de Assistência à Criança Deficiente
(AACD) e o Grupo de Apoio ao
Adolescente e à Criança com
Câncer (GRAACC).
No total, serão doados 52
salários, correspondentes aos
meses de Doria à frente da gestão municipal. As organizações
escolhidas pelo prefeito também receberão as multas de R$
200 por atrasos cobradas de se-

cretários e presidentes de empresas municipais. Neste mês,
não houve multa por atraso.
“Todas as entidades que recebem estas doações de salários são comprovadamente de interesse público, auditadas e com
um histórico de prestação de serviços realizado em diferentes
campos de atuação. É um amplo
espectro da sociedade civil que
atua no âmbito do terceiro setor.
O que nós queremos é estimular,
permitir que outras instituições,
públicas ou privadas, possam também seguir o mesmo gesto e a
mesma iniciativa de doar, apoiar,
contribuir e colaborar”, disse o
prefeito João Doria.
Criada em 1999 pela rainha
Silvia, da Suécia, a organização
tem o objetivo de proteger a infância e garantir que assuntos
relacionados ao abuso e à explo-

ração sexual de crianças e adolescentes sejam pauta de políticas públicas e privadas. Para
isso, oferece informação, soluções e estratégias para diferentes setores da sociedade. A entidade brasileira faz parte da
World Childhood Foundation,
que conta com escritórios nos
Estados Unidos, na Alemanha e
na Suécia.
No Brasil, a organização desenvolve projetos regionais e
nacionais, influenciando políticas públicas e transformando a
vida de muitas crianças e adolescentes. Mais de 120 projetos,
por meio de 68 instituições, já
foram desenvolvidos pela instituição, beneficiando mais de 2
milhões de pessoas, entre crianças e adolescentes, seus familiares e profissionais de diferentes setores. Com doações a par-

tir de R$ 10, é possível contribuir com os projetos socioeducativos da Childhood Brasil.
“As crianças vítimas de violência devem ter um atendimento integrado, mas elas passam
por uma via-sacra no nosso país,
relatando o que elas sofreram
para diversas autoridades, cinco,
seis, sete, oito vezes, imagina
isso. O que nós queremos é que
isso não aconteça mais, que o
sistema cuide da criança e não a
criança tenha que se adaptar ao
sistema. Por isso o dinheiro que
recebemos hoje será investido
em um manual para que diversas
Prefeituras e autoridades saibam
como colocar em prática a Lei
13.431 que fala sobre os atendimentos ligados às crianças”,
afirmou a conselheira fiscal da
Childhood Brasil, Ana Maria
Drummond.

SP comemora Dia Mundial do Meio Ambiente
com novas iniciativas de preservação
Em comemoração ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta segunda-feira (5),
o prefeito João Doria assinou
dois termos com o objetivo de
aumentar as políticas públicas
voltadas ao verde na capital paulista. Um deles é o decreto que
cria a Comissão Municipal para
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O outro é
o projeto Linhas Verdes, que
permitirá o plantio árvores sob
as linhas da Eletropaulo.
Os ODS são parte de uma
agenda mundial que foi definida
por chefes de Estado e de Governo durante a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em 2015. Na
ocasião, foram discutidas ações
para orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional nos próximos
15 anos, sucedendo e atualizando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). A
proposta é que sejam colocadas
em prática até o ano de 2030

uma agenda composta por 17
objetivos e 169 metas.
Na cidade de São Paulo, a
maior metrópole a aderir os
ODS, a criação desta comissão
será fundamental para que sejam
colocadas em práticas medidas
efetivas ligadas ao Meio Ambiente dentro da agenda elaborada. Por isso, a comissão será
composta por um representante
(titular e suplente) de cada uma
das 24 secretarias municipais e
da Controladoria Geral do Município, além de 25 representantes (titulares e suplentes) da sociedade civil.
A escolha dos integrantes
será feita pela indicação dos titulares dos respectivos órgãos
públicos e, no caso dos membros
da sociedade civil, serão escolhidos em processo de seleção
pública coordenado pela Secretaria Municipal do Verde e do
Meio Ambiente.
Os encontros deste grupo
serão trimestrais e caberá à comissão elaborar um plano de

São Paulo ainda não oferecerá
vacina contra gripe para
toda a população
A vacina contra a gripe ainda
não será disponibilizada para
toda a população em São Paulo.
Segundo a Secretaria de Saúde do
estado, a campanha foi prorrogada até esta sexta-feira (9), mantendo-se os públicos-alvo previamente definidos. O Ministério da Saúde destacou que a ampliação da
vacinação foi recomendada, mas
que fica a critério de cada estado
definir a estratégia.
Em São Paulo foram aplicadas 9,4 milhões de doses entre
os grupos prioritários. A meta é
imunizar 10 milhões de paulistas. De acordo com a secretaria,
restam 3,6 milhões de doses que
serão destinadas aos públicos
definidos pelo Programa Nacional de Imunização, são eles: trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, crianças, gestantes, professores e puérperas.
A secretaria apontou que a
ampliação dos públicos da vacinação dependeria do envio de
mais doses para o estado. O ministério, por sua vez, reforçou
que a recomendação de ampliar

o público é apenas até ao fim do
estoque já distribuído. Não há
previsão de novas doses de vacina, nem de redistribuição.
Outros estados
Os estados que optarem poderão, a partir de segunda-feira
(5), aplicar a vacina contra a gripe para toda a população enquanto durarem os estoques. No
Brasil, 76,7% do público-alvo
foi vacinado. A medida só é válida neste ano e foi adotada porque ainda há um estoque disponível de 10 milhões de doses.
A vacina disponibilizada pelo
Ministério da Saúde desde o dia
17 de abril protege contra os
três subtipos do vírus da gripe
determinados pela Organização
Mundial da Saúde para este ano
(A/H1N1; A/H3N2 e influenza
B). Segundo a pasta, estudos demonstram que a vacinação pode
reduzir entre 32% e 45% o número de hospitalizações por
pneumonias e de 39% a 75% a
mortalidade por complicações
da influenza. (Agencia Brasil)

ação para a implementação da
Agenda 2030 no município, propor estratégias, programas, iniciativas que colaborem para a
implementação e alcance dos
ODS, entre outras atividades.
Todo acervo do trabalho desenvolvido será registrado pela
comissão e encaminhado para o
Arquivo Histórico de São Paulo
e à Coordenação do Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Linhas Verdes
O Projeto Linhas Verdes de
São Paulo tem por objetivo arborizar as faixas de domínio
das Linhas de Transmissão Aéreas de energia elétrica da cidade de São Paulo.
A parceria entre a Secretaria
do Verde e do Meio Ambiente
(SVMA) e a AES Eletropaulo
consiste na disponibilização das
respectivas áreas pela AES para
plantio de árvores de espécies
nativas de pequeno porte, frutíferas não comestíveis, classifi-

cadas como pioneiras, selecionadas pela SVMA, que não venham a prejudicar os serviços de
operação e manutenção das linhas de transmissão.
A parceria também visa priorizar áreas para o plantio compensatório, o mais próximo do
local da ocorrência do dano ambiental, bem como de linhas que
venham a permitir a ligação entre áreas verdes instituídas
como: parques, reservas, unidades de conservação, praças, etc.
A utilização desses espaços
para plantio requalifica essas
áreas, que passarão a contribuir
com o ambiente, tanto na permeabilidade do solo quanto no
aumento da cobertura vegetal
da cidade, minimização dos
efeitos das mudanças climáticas, implementação da função
paisagística, proteção contra
os ventos, redução da poluição
sonora, absorção de raios solares, sombreamento, ambientação às aves e absorção da
poluição atmosférica.

Unicamp terá cotas
étnico-raciais para graduação
a partir de 2019
A partir de 2019 o princípio
das cotas étnico-raciais será adotado para ingresso nos cursos de
graduação da Unicamp.
A decisão foi aprovada pelo
Consu, o Conselho Universitário da Universidade Estadual de
Campinas. Agora, um Grupo de
Trabalho (GT) será constituído
para desenvolver uma proposta
de implementação progressiva
das cotas.
Depois de o modelo sugerido pelo GT ser debatido nas unidades de ensino e pesquisa e nos
órgãos colegiados específicos
da instituição, o Consu decidirá
o formato a ser adotado até novembro deste ano.
“Demos um passo importante com a aprovação do princípio
das cotas étnico-raciais. Agora,
vamos discutir com profundidade e serenidade o modelo para
implementá-las. Nosso esforço
será no sentido de fazer com que
a sociedade esteja representada
na instituição”, disse o reitor
Marcelo Knobel.
Para o reitor, a decisão foi

“histórica”, por avançar em relação às ações já mantidas pela
Unicamp, como o Programa de
Ação Afirmativa para Inclusão
Social (Paais), criado em 2004,
e o Programa de Formação interdisciplinar Superior (ProFIS),
instituído em 2011.
“Esta é uma das maneiras de
aproximar a instituição da sociedade. Temos que estabelecer
um diálogo transparente com os
cidadãos e, na medida do possível, dar respostas às suas aspirações”, disse Knobel.
Além de sugerir o modelo
do sistema de cotas a ser adotado, o GT apresentará sugestões
acerca de outras questões relacionadas ao tema.
A expectativa é que seja
elaborado um programa de suporte socioeconômico e acadêmico a universitários com
tais necessidades. Entre as
ideias previstas estão a concessão de bolsas moradia,
transporte, alimentação, além
de auxílios psicológico, pedagógico e acadêmico.
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Banco Mundial diz que economia
brasileira crescerá este ano 0,3%
O Banco Mundial reduziu a
previsão de crescimento da economia brasileira este ano. A atualização do documento Perspectivas
Econômicas Mundiais, divulgado
no domingo (4), prevê crescimento do Produto Interno Bruto (PIB),
a soma de todos os bens e serviços
produzidos no país, de 0,3%. A estimativa ficou 0,2 ponto percentual menor do que a informada em
janeiro e está abaixo da projeção
do mercado financeiro (0,5%).

Mesmo com expectativa de
crescimento menor, o banco ressalta que o Brasil deve sair “lentamente” da recessão neste ano.
“Indicadores de atividade melhoraram, incluindo a retomada
do crescimento da produção industrial e expansão das exportações, assim como ganhos de
confiança. Entretanto, o país
continua a lutar contra o crescimento do desemprego e as consideráveis necessidades de ajus-

te fiscal”, diz o documento.
Em 2018, o Banco Mundial
espera que o crescimento do
Brasil chegue a 1,8%, a mesma
projeção divulgada em janeiro.
“O crescimento na América Latina e no Caribe deverá se fortalecer para 0,8% em 2017, quando o Brasil e a Argentina emergem da recessão e o aumento
dos preços das commodities
[matérias-primas com cotação
internacional] apoia os exporta-

dores agrícolas e de energia”,
diz o relatório. A previsão para
o crescimento da região em
2018 é 2,1%.
A previsão para o crescimento da economia mundial é de
2,7% em 2017, estimulado pela
indústria e comércio, aumento
da confiança do mercado e estabilização do preço de commodities. Para 2018, a previsão de
expansão do PIB mundial é de
2,9%. (Agencia Brasil)

O Relatório de Sustentabilidade 2016, divulgado na segunda-feira (5), pela Petrobras, no
Rio de Janeiro, prioriza as iniciativas voltadas para a redução
de emissões diretas e o apoio a
iniciativas direcionadas para a
preservação ambiental. Ele indica que a estatal e as empresas
parceiras investiram em projetos de pesquisas e desenvolvimento (P&D) R$ 1,8 bilhão no
ano passado.
A publicação reúne informações sobre o desempenho operacional, econômico, social e
ambiental da companhia e, pela
primeira vez, o relatório faz correlação com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU) e que contém 17 objetivos que envolve
temas como mudança do clima,
uso sustentável dos oceanos e
dos ecossistemas terrestres,
crescimento econômico, consumo e produção sustentáveis.
O documento apresenta, ainda, como novidade, a representação, por meio do modelo de
negócios, da atuação da companhia em sustentabilidade e fatores determinantes para seus resultados e capacidade de gerar

Foto/ Agencia Brasil/Arquivo

Relatório de Sustentabilidade da Petrobras
indica investimentos de R$ 1,8 bilhão

Ações da Petrobras contemplam projeto Tamar que completa
37 anos este ano com 35 milhões de filhotes protegidos
valor. Os avanços obtidos na gestão ambiental da companhia também estão entre os dados divulgados hoje.
Investimentos
Segundo o Relatório de Sustentabilidade 2016, que apresenta as linhas gerais de pesquisa
desenvolvidas pela companhia e
instituições parceiras, R$ 1,8
bilhão investido na evolução dos
negócios e no avanço tecnológico do setor de petróleo e gás
levou a uma redução de 15% das

emissões absolutas de gases de
efeito estufa em relação a 2015.
“Ações de reuso de água também obtiveram resultados relevantes. Em 2016, a Petrobras
reutilizou 24,8 milhões de metros cúbicos de água (m³), o que
corresponde a 11,5% da demanda total de água doce da companhia, volume suficiente para
abastecer, por exemplo, uma cidade de aproximadamente 600
mil habitantes por um ano”.
Do total investido em projetos de P&D, de um total de R$

1,8 bilhão, R$ 548,5 milhões
foram aplicados em parcerias
com 90 universidades e institutos de pesquisa no Brasil e com
21 instituições internacionais.
Ao longo de 2016, foram feitos
pela Petrobras 24 pedidos de
patente no Brasil e 38 no exterior.
A nota informa, ainda, que na
área socioambiental foram investidos R$ 120 milhões por
meio do Programa Petrobras
Socioambiental, contemplando
470 iniciativas. Entre elas, o projeto Tamar, que completou 35
anos de parceria com a Petrobras em 2017 e espera atingir a
marca de 35 milhões de filhotes protegidos até o final do ano.
O Tamar, segundo a Petrobras, é membro da Rede Biomar,
grupo composto também pelos
Projetos Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo e Golfinho Rotador. Referência em conservação
da biodiversidade marinha no
Brasil, a Rede Biomar abrange
12 espécies ameaçadas de extinção, com classificações que vão
de vulnerável a criticamente em
perigo. Nesses dez anos de trabalho, a rede atuou diretamente
em 10 estados, compreendendo
54 municípios. (Agencia Brasil)

Mais de 1,8 milhão de trabalhadores
ainda não sacaram abono salarial de 2015
Termina no dia 30 deste mês
o prazo para o saque do abono
salarial ano-base 2015. Segundo o Ministério do Trabalho, até
a segunda-feira (5) mais de 1,8
milhão de trabalhadores ainda
não retiraram o benefício. O número representa 7,58% dos 24,2
milhões de pessoas com direito
ao saque e equivale a R$ 1,2 bilhão que não foram retirados. No
total, já foram liberados R$ 15,7
bilhões.
“Quem tem direito ao saque
tem que ficar atento para não
perder o prazo, porque os recursos não ficam acumulados de um

ano para o outro”, disse o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Os trabalhadores podem
consultar o site do ministério
para saber se têm recursos disponíveis.
Para isso, o trabalhador, munido do número do CPF e do PIS
e da data de nascimento, pode
acessar a opção Abono Salarial
e na sequência clicar em Consulta Abono Salarial. O abono
está sendo pago a quem trabalhou com carteira assinada por
pelo menos 30 dias em 2015 e
teve remuneração média de até
dois salários mínimos.

De acordo com o ministério,
poderá retirar o dinheiro quem
está inscrito no PIS/Pasep há
pelo menos cinco anos e a empresa ter informado os dados do
trabalhador corretamente na Relação Anual de Informação Social (RAIS).
O benefício está disponível
nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. A Caixa paga os trabalhadores da iniciativa privada,
vinculados ao PIS. Quem tem o
Cartão do Cidadão e registrou
senha pode retirar o benefício
em caixas eletrônicos e casas
lotéricas. Quem ainda não tem

o cartão deve se dirigir a uma
agência da Caixa. O Banco do
Brasil paga os servidores públicos, vinculados ao Pasep.
“Se o trabalhador atende aos
critérios, mas seu nome não
consta entre os que podem fazer o saque, deve verificar se
o crédito foi feito diretamente na conta. Se ainda tiver dúvidas, poderá ligar para o número 158, ou se dirigir aos
postos da Superintendência
Regional do Trabalho, além
das agências da Caixa e do
Banco do Brasil”, alerta o ministério. (Agencia Brasil)

Dia dos Namorados deve injetar R$ 11,5 bi
na economia, estimam entidades
As vendas para o Dia dos Namorados devem injetar R$ 11,5
bilhões na economia em todo o
país, segundo levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). De acordo
com a pesquisa, 61% dos brasileiros, cerca de 92 milhões de
pessoas, presentearão alguém no
próximo dia 12 de junho.
Segundo o levantamento, a
maior parte dos consumidores
não pretende aumentar os gastos
com relação ao ano passado. Apenas 9% desses consumidores disseram que têm a intenção de gastar mais com os presentes. A maior parte (32%) planeja gastar a
mesma quantia que em 2016, enquanto 24% pensam em diminuir.
Os consumidores indecisos sobre o valor do presente são 16%.
A situação financeira ruim é
a principal justificativa para 44%
dos entrevistados que vão gastar
menos no Dia dos Namorados
deste ano, seguida de 37% que
pretendem economizar, 25% devido ao aumento da inflação e da
economia instável e 18% por causa de dívidas em atraso. Entre aqueles que pretendem aumentar os gastos na data, 56% querem comprar
um presente melhor e 40% dizem
que os presentes estão mais caros.
Só 8% vão gastar mais porque tiveram melhoria na renda.
Os dados também mostram
que 69% dos consumidores pre-

tendem pagar à vista, sendo que em
56% das compras o pagamento
será em dinheiro e 13% no cartão
de débito. O cartão de crédito será
usado por 24% dos entrevistados,
seja em parcela única (9%) ou em
várias parcelas (15%). Entre os
que dividirão as compras, seja no
cartão de crédito ou de loja, a
média é de três prestações. O gasto médio deve ser de cerca de R$
124,00, valor que aumenta para R$
158 entre os entrevistados das
classes A e B e diminui para R$
114 entre as classes C, D e E.
“Em um momento em que as
pessoas estão inseguras em seus
empregos, comprar o presente à
vista é uma boa alternativa para
fugir do endividamento. O ideal
é não abusar dos parcelamentos
para evitar o comprometimento
da renda com prestações”, disse
a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti.
A maioria dos consumidores
deve comprar apenas um único
presente (87%). Metade dos consumidores ouvidos pela pesquisa (50%) acredita que os produtos este ano estão mais caros do
que em 2016, sendo a crise econômica o principal motivo para a
elevação dos preços (73%), seguido do fato de o Dia dos Namorados ser uma data comemorativa, o que consequentemente
aumenta o preço dos presentes
(18%). Por outro lado, 28% dos
consumidores consideram que
os presentes estão na mesma fai-

xa de preço do ano passado e apenas 5% acreditam que os produtos estão mais baratos.
Endividamento
A pesquisa sinaliza que muitos dos consumidores que vão
presentear estão com problemas
financeiros: quase três em cada
dez (26%) entre os que pretendem comprar presentes têm contas em atraso atualmente e 22%
estão com o nome sujo. Além
disto, 8% afirmam que deixarão
de pagar alguma conta para poder
presentear. Por outro lado, 78%
dos entrevistados declararam que
não têm o hábito de passar do limite e estourar o próprio orçamento com a data.
Os consumidores que afirmam ter a intenção de fazer pesquisa antes de comprar os presentes são 68%, dos quais a maioria são mulheres (75%). “Vale
reforçar a importância deste comportamento responsável, tendo
em vista que a inadimplência é
prejudicial tanto para o consumidor, que tem seu acesso ao crédito limitado; quanto para o lojista, que deixa de receber por
uma venda já concretizada. Sobretudo em momentos de recessão, o consumidor deve respeitar o tamanho do próprio bolso,
fazendo pesquisas de preço e pagando as compras de preferência
à vista”, recomenda Kawauti.
Preferidos

Segundo o levantamento, os
presentes mais procurados por
quem vai presentear serão as roupas (30%), perfumes, cosméticos
e maquiagem (18%), calçados
(11%), acessórios como cinto,
óculos e bolsas (9%), flores
(7%), bombons e chocolates
(5%), jantares (4%) e celulares
e smartphones (3%). Os presentes que as pessoas mais gostariam de receber ficam na mesma
ordem: roupas (23%), perfumes
(15%), calçados (10%) e acessórios (9%).
Os shopping centers estão
no destaque como os principais
locais de compras, com a preferência de 32% dos entrevistados. As lojas de rua (22%),
shoppings populares (10%),
lojas de departamento (7%) e
lojas online (4%) aparecem em
seguida. Para escolher o local,
os fatores mais decisivos são o
preço (56%), a qualidade dos
produtos ofertados (37%) e as
promoções e descontos (32%).
Cerca de 36% pretendem fazer as
compras de última hora.
A maior parte dos entrevistados (37%) pretende comemorar
a data em sua própria casa. A comemoração em restaurantes foi
a opção escolhida por 22% dos
entrevistados e 8% vão optar pela
casa do namorado(a). Dois em
cada dez entrevistados (19%) ainda não sabem ou não decidiram
onde vão celebrar a data. (Agencia Brasil)

Arábia Saudita fecha
escritório local da
rede de TV Al
Jazeera, do Catar
O governo da Arábia Saudita decidiu na segunda-feira (5) fechar o escritório da rede de televisão catariana Al Jazeera no
país e revogar sua licença, depois que o reino cortou as relações
diplomáticas com o Catar pelo seu suposto apoio ao terrorismo.
A informação é da agência EFE.
A agência estatal de notícias saudita SPA informou que o Ministério de Cultura e Informação do país além de fechar a sucursal também retirou a permissão para a emissora operar na Arábia
Saudita. A medida foi tomada, segundo as autoridades sauditas,
porque a Al Jazeera “promoveu planos de grupos terroristas e
apoiou os rebeldes houthis no Iêmen “, explicou a agência.
Além disso, o governo saudita responsabilizou a rede de TV
do Catar por tentar romper sua unidade nacional e agir contra a
soberania do reino.
Relações rompidas
Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Emirados Árabes, Iêmen e
Líbia romperam hoje relações diplomáticas com o Catar, país
acusado de apoiar o terrorismo e ameaçar a segurança e estabilidade regional. A Arábia Saudita também ordenou o fechamento
da sua fronteira terrestre com o Catar e a proibição do trânsito
de barcos e aviões de bandeira catariana por seus portos e aeroportos.
As mesmas medidas foram adotadas pelos Emirados Árabes
Unidos e pelo Bahrein. As três monarquias do Golfo Pérsico pediram aos seus cidadãos no Catar para que retornem para casa, e
aos catarianos para que deixem seus territórios em um prazo de
duas semanas.
Já o Egito só cortou as relações diplomáticas, mas já havia
fechado o escritório local da Al Jazeera e perseguia os funcionários da emissora por seu apoio à Irmandade Muçulmana. O Catar
foi acusado de apoiar grupos terroristas, entre eles a própria Irmandade Muçulmana, que governou o Egito em 2012 e 2013.
(Agencia Brasil)

Empresários
panamenhos pedem
solução para recursos
do caso Odebrecht
O principal grupo de empresários do Panamá, a Câmara de
Comércio, Indústrias e Agricultura do país, pediu na segundafeira (5) que a Corte Suprema de Justiça resolva, “o mais rapido
possível”, os recursos apresentados pelos envolvidos no caso da
Odebrecht, cuja existência supostamente impede que prisões
preventivas sejam decretadas. A informação é da Agência EFE.
“Apelamos para que as ações interpostas perante a Corte Suprema de Justiça sejam resolvidas o mais rápido possível para
que as investigações avancem”, diz, em comunicado, a Câmara
de Comércio.
A procuradora-geral do Panamá, Kenia Porcell, disse na semana passada que são 36 réus, no caso de corrupção da multinacional
brasileira, mas qye nenhum está em prisão preventiva, como ocorre em outros países, porque existem pelo menos 10 recursos não
resolvidos, entre os quais, vários pedidos de habeas corpus.
“Tudo que tem a ver com as alegações de corrupção é assunto
sensível e de interesse nacional, portanto, merece atenção prioritária, pois se trata dos nossos recursos econômicos e da decência do país”, diz a nota dos empresários.
Para a Câmara de Comércio, é “inaceitável” que alguns setores da sociedade panamenha “tentem minar os avanços obtidos e
as ferramentas de negociação colocadas à disposição do Ministério Público”, como a recente aprovação de uma lei que permite acordos ou delação premiada.
A Promotoria panamenha analisa 24 investigações sobre a
Odebrecht com pelo menos 36 envolvidos, entre eles dois filhos
do ex-presidente Ricardo Martinelli, Ricardo Martinelli Linares
e Luis Enrique Martinelli Linares, que estão sendo procurados
internacionalmente. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro
prevê que economia
crescerá 0,5% em 2017
O mercado financeiro voltou
a prever crescimento econômico de 0,5% em 2017, após a divulgação, na última sexta-feira
(2), de que o Produto Interno
Bruto (PIB), a soma de todas as
riquezas produzidas pelo país,
avançou 1% no primeiro trimestre deste ano.
Na semana passada, a estimativa das instituições financeiras
para o crescimento do PIB tinha
caído para 0,49%, sob efeito da
crise política. Essa projeção é
do boletim Focus, uma publicação elaborada pelo Banco Central (BC) e divulgada em Brasília às segundas-feiras. A projeção para a expansão do PIB em
2018 caiu de 2,48% para 2,40%.
A estimativa para a inflação,
medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo

(IPCA), passou de 3,95% para
3,90%. Para 2018, a estimativa
permaneceu em 4,40%.
Para as instituições financeiras, a taxa Selic encerrará 2017
e 2018 em 8,5% ao ano. Atualmente, ela está em 10,25% ao
ano. A Selic é um dos instrumentos usados para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a inflação.
Quando o Copom aumenta a
Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos
nos preços, porque os juros mais
altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Já quando
o Copom diminui os juros básicos, a tendência é que o crédito
fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo,
reduzindo o controle sobre a inflação. (Agencia Brasil)
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Sete em cada dez homicídios no Brasil
em 2015 foram com armas de fogo
Temer diz que Plano Nacional
de Segurança começará pelo
Rio com ações integradas
O presidente Michel Temer
disse que o governo federal iniciará a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública pelo município do Rio de
Janeiro e que as ações de combate à criminalidade não serão
“pirotécnicas”, mas sim planejadas. Ao discursar durante a
abertura de uma reunião com
autoridades da área da segurança e políticos do estado do Rio
de Janeiro, Temer disse que,
após experiências “pontuais”
anteriores, o plano de segurança pública está “mais sistematizado”.
“Agora, [com o plano] sistematizado, nós vamos começar experiências nas várias cidades brasileiras. Não uma interferência, mas uma produção
operacional mais intensa em
cada estado. Será um experimento muito concentrado. Não
será nada pirotécnico, e sim
planejado para fazer operações
inicialmente na cidade do Rio
de Janeiro”, afirmou. Temer
disse que o governo estadual e
a prefeitura da capital estão “de
comum acordo” com o plano.
O presidente não chegou a
descrever detalhes do que será
feito, mas disse que após diversas reuniões sobre o assunto
foi possível dar um início
“mais concreto” às ações do
Plano Nacional de Segurança
Pública, lançado no início deste ano. Além de ministros, participam do encontro o governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão, o prefeito
Marcelo Crivella e o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Segundo Temer, o plano
terá, entre suas referências, o
que foi executado durante os
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, “quando as forças nacionais garantiram tranquilidade
absoluta para a realização do
evento”.
O presidente disse que as
medidas adotadas recentemente em episódios como as rebeliões ocorridas em presídios
das regiões Norte e Nordeste,
bem como o problema ocorrido no Espírito Santo, por conta da greve de policiais militares, ganharam “dimensão extra-

territorial e extrajudicial”. Ele
ressaltou a importância de
uma integração entre os governos federal, estadual e municipal,
“Decidimos, segundo as
nossas competências, portanto sem invadir a competência
dos estados, ingressar no tema
da segurança pública nos estados brasileiros”, disse o presidente ao comentar que essas
ações tiveram por objetivo garantir os “princípios constitucionais da lei e da ordem “, por
meio do uso das Forças Nacionais. “Recebemos aplausos
não só de autoridades, mas da
população”, acrescentou.
Bancada do Rio
Rodrigo Maia recebeu em
sua residência cerca de 80 autoridades, entre deputados e
prefeitos de municípios do Rio
de Janeiro. Os ministros da
Educação, Mendonça Filho, e
das Cidades, Bruno Araújo,
também participaram do almoço. Segundo a assessoria da
presidência da Câmara, o encontro foi marcado por iniciativa da bancada parlamentar
do Rio com o objetivo de reivindicar apoio para discutir
projetos de educação e infraestrutura para os municípios
do estado.
“Esta é primeira vez que
um governo assume a responsabilidade sobre esse tema
[segurança pública] que nenhum prefeito ou governador
terá condições de superar sozinhos”, disse Maia, após o
discurso de Temer. De acordo com o presidente da Câmara, o plano em elaboração “garantirá futuro e paz melhores
no Rio de Janeiro”.
Durante a reunião na casa
de Maia, foi formado um grupo permanente com técnicos
da Câmara e do Ministério da
Educação para “destravar” alguns projetos, principalmente
relacionados ao financiamento de crédito e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE). Para dar
andamento às demandas de interesse do estado, o grupo se
reunirá mensalmente em Brasília. (Agencia Brasil)

As armas de fogo são “personagem central” nos números
sobre homicídios no Brasil, afirmou na segunda-feira (5) o pesquisador Daniel Cerqueira, durante o lançamento do Atlas da
Violência 2017 . No estudo, o
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública analisam dados de 2015 e informam que 71,9% dos 59 mil
homicídios registrados no país
naquele ano foram cometidos
com armas de fogo.
“O personagem central desse enredo é a arma de fogo”, disse Cerqueira. Ele acrescentou
que armas de fogo estão relacionadas a acidentes domésticos,
suicídios e crimes decorrentes
de conflitos interpessoais.
“Existe uma ideia de que o cidadão angustiado com a violência
vai se armar e ficar mais seguro,
mas é ledo engano. A arma de
fogo dentro de casa contribui
para aumentar as probabilidades

de alguém sofrer homicídio dentro daquela residência.”
O pesquisador afirma que a
difusão do porte legal de armas
também contribui para que mais
armamentos cheguem ao mercado, seja por meio de roubos ou
de vendas ilegais. Com o aumento da oferta no mercado ilegal,
o preço das armas cai e mais
“criminosos desorganizados”,
como assaltantes, têm acesso a
elas. “Cerca de 40% das armas
apreendidas em crimes são de
procedência nacional e foram
registradas”, destaca Cerqueira.
Se, nacionalmente, 71,9%
dos homicídios se dão com armas de fogo, os estados em
que a violência mais tem
crescido nos últimos dez
anos têm taxas bem maiores.
Em Alagoas, 84,4% dos homicídios foram cometidos
com armas de fogo; no Ceará,
foram 81,5%; na Paraíba,
83,1%; e em Sergipe, 85,1%.
Em números absolutos, as

armas de fogo foram usadas em
41.817 casos de homicídio no
país em 2015. O número de casos é 25,1% maior que o de
2005.
A diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, comparou o número de mortes no Brasil em 2015
com outras tragédias. Segundo
Samira, houve mais de 1 milhão
de assassinatos no país entre
1995 e 2015, intervalo de tempo equivalente ao da Guerra do
Vietnã, que deixou 1,1 milhão de
civis mortos.
“É como se um Boeing 737
caísse com 161 passageiros
todo dia. Agora imagine que
nesse Boeing a maior parte
dos passageiros seja de adolescentes e jovens de até 29
anos”, destacou Samira. “Isso
tem um custo econômico
para o Estado. As perdas anuais em decorrência da mortalidade desses jovens representam 1,5% do Produto Interno

Ex-deputado Pedro Corrêa reafirma
desvios em contratos da Petrobras
O ex-deputado federal Pedro Corrêa (PP-PE) voltou a
confirmar na segunda-feira (5),
em testemunho ao juiz federal
Sérgio Moro, que o ex-diretor
da Petrobras Paulo Roberto
Costa atuava para desviar recursos de contratos da petroleira
estatal para seu partido.
O ex-parlamentar mencionou desvios em ao menos dois
contratos da Petrobras: o da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e o da Refinaria do
Paraná. “Esses contratos tinham
recursos que vinham para o partido”, afirmou o ex-deputado,
que teve o mandato cassado em
2006 por quebra de decoro parlamentar.
Corrêa disse que a bancada
do partido na Câmara escolheu
o deputado José Janene (PPPR), já falecido, e o doleiro Alberto Yousseff como operadores de propina e responsáveis
pelos encontros com executivos de empresas prestadoras de
serviços à Petrobras para combinar os recursos a serem desviados.
Segundo o ex-deputado, a
estratégia servia “para evitar que
o empresário fosse procurado
por vários parlamentares e então ficasse dando desculpa de
que acertou com fulano, acertou com cicrano. Só um inter-

locutor é que fazia esse trabalho, que era o deputado Janene
e, quando ele adoeceu ficou,
então, o senhor Alberto Youssef”.
Corrêa prestou depoimento,
por videoconferência a partir do
Recife, como testemunha de
acusação em um dos processos
em que o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva é réu no
âmbito da Operação Lava Jato,
acusado de receber favorecimentos ilegais da empreiteira Odebrecht por meio da
compra de um apartamento
em São Bernardo do Campo
(SP) e de um terreno para a
construção da sede do Instituto Lula, em São Paulo, no
valor de R$ 12 milhões.
O ex-deputado afirmou que
era próximo de Lula à época e
levou fotos de reuniões do Conselho Político da época e disse
que se encontrava com o então
presidente da República “pelo
menos duas vezes por mês,
como presidente do partido.”
Questionado pelo advogado
de Lula, Cristiano Zanin, sobre
modificações que teria feito
nos depoimentos prestados ao
Ministério Público Federal
(MPF), com o qual negociava
acordo de delação premiada,
Corrêa confirmou que fez retificações nos anexos referentes

ao ex-presidente da República.
Os depoimentos de Corrêa
foram prestados em setembro
de 2016, mas, até o momento,
seu acordo de colaboração com
a Justiça não foi homologado
(tornado válido juridicamente).
Em nota divulgada após o
depoimento, a defesa de Lula
negou que o ex-presidente tivesse encontros frequentes
com Corrêa.
“Diante da manifesta fragilidade de sua versão sobre encontros com Lula, Corrêa mostrou fotos – com a presença de
Lula – de reuniões do Conselho Político, de que participou
como presidente do PP. Perguntado pela defesa, ele não
teve como deixar de admitir que
essas reuniões eram públicas,
com agenda certa e acompanhadas pela imprensa”, diz o texto.
“O ex-presidente sequer
participava desses encontros,
fazendo apenas aparições ao final para o cumprimento aos presentes. Como Corrêa abriu a
audiência mostrando essas fotos, ele se colocou, não com
a isenção de uma testemunha,
mas como pessoa com interesse na causa, buscando a
qualquer custo destravar sua
delação”, acrescenta a nota
assinada por Cristiano Zanin.
(Agencia Brasil)

Bruto [PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país]. E isso é o que a gente gasta com politicas públicas de segurança.”
De cada 100 mortos, 71
são negros
Os pesquisadores dizem ainda que a população negra é a principal vítima dos homicídios. A
cada 100 assassinatos no país em
2015, 71 tiveram negros como
vítimas.
Tanto homens quanto mulheres negras sofrem mais com a
incidência da violência letal.
Segundo a pesquisa, um negro
tem 23,5% mais chances de
morrer do que um branco que
vive no mesmo bairro, com a
mesma escolaridade e o mesmo
estado civil.
“A violência tem cor também. Os negros são a população
que está mais vulnerável à violência letal”, lamentou Samira
Bueno. (Agencia Brasil)

Rocha Loures
será transferido
para a Papuda
na quarta-feira
O ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDBPR) só será transferido para a
penitenciária da Papuda, em Brasília, na próxima quarta-feira
(7). A informação é da Polícia
Federal (PF). Rocha Loures está
preso na Superintendência da PF
e deverá prestar depoimento até
quarta-feira.
A prisão preventiva do ex-parlamentar foi solicitada na noite
de sexta (2), em mandado assinado pelo ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Edson
Fachin, a pedido da ProcuradoriaGeral da República (PGR).
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sustentou
em seu pedido que a prisão de
Loures era “imprescindível para
a garantia da ordem pública e da
instrução criminal”. O ex-deputado foi preso às 6h, em sua residência.
Ex-assessor especial do presidente Michel Temer, Rocha
Loures foi flagrado pela PF recebendo em São Paulo uma mala
com R$ 500 mil que, segundo
delações de executivos da JBS
feitas no âmbito da Operação
Lava Jato, seriam dinheiro de
propina. (Agencia Brasil)
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6RX]D &3)   H &DUORV +HQULTXH GH )UHLWDV &3)   TXH D DomR GH &REUDQoD GH
3URFHGLPHQWR&RPXPDMXL]DGDSRU%DQFRGR%UDVLO6$IRLMXOJDGDSURFHGHQWHFRQGHQDQGRRVDRSDJDPHQWRGD
TXDQWLDGH5 MDQHLURGH (VWDQGRRVH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDLQWLPDomRSRU
HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD HIHWXHP R SDJDPHQWR VRE SHQD GH LQFLGrQFLD GH PXOWD GH
 SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV IL[DGRV HP  H H[SHGLomR GH PDQGDGR GH SHQKRUD H DYDOLDomR
6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
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DTXDQWLDGH5 QRYHPEURGH UHSUHVHQWDGDSHOD&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR&RQWD*DUDQWLGD&&%
Q(VWDQGRRH[HFXWDGRHPOXJDULJQRUDGRH[SHGHVHHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDVVXSUD
SDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRFDVLmRHPTXHDYHUEDKRQRUiULDVHUiUHGX]LGDSHODPHWDGHRXHPGLDVHPEDUJXHRX
UHFRQKHoDRFUpGLWRGRH[HTXHQWHFRPSURYDQGRRGHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRV
SRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWRUHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDFUHVFLGDVGHFRUUHomRPRQHWiULDHMXURV
GH XPSRUFHQWR DRPrVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHHPSHQKRUDRDUUHVWRSURFHGLGRVREUHDVTXDQWLDVEORTXHDGDV
MXGLFLDOPHQWHGH5555H5'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGR
QDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDLRGH
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9,,,7DWXDSpGD&RPDUFDGH623$8/263QDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D&pOLD5HJLQD'LDVGH6RX]D
&DUUDPHQKD &3)  5*  H D -RVp (VWHYHV &DUUDPHQKD 1HWR &3) 
5*TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWDGHXPDDomRGH&REUDQoDSRU3URFHGLPHQWR&RPXPRUDHP
&XPSULPHQWRGH6HQWHQoDPRYLGDSRU6RFLHGDGH%HQHILFHQWH6mR&DPLORHQWLGDGHPDQWHQHGRUDGR+RVSLWDO
H 0DWHUQLGDGH 6mR &DPLOR  3RPSpLD TXH IRL MXOJDGD SURFHGHQWH FRQGHQDQGRRV DR SDJDPHQWR GD TXDQWLD
GH5 PDUoRGH (VWDQGRRVH[HFXWDGRVHPOXJDULJQRUDGRQRVWHUPRVGRDUWLJR
,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHQRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVDIOXLU
GRVGLDVVXSUDSDJXHPDTXDQWLDIL[DGDGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGDVRESHQDGHPXOWDGHVREUHRYDORU
GRGpELWRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWH
DLQGDTXHQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLOWUDQVFRUULGRRSHUtRGRDFLPDLQGLFDGRVHP
RSDJDPHQWRYROXQWiULRLQLFLDVHRSUD]RGH TXLQ]H GLDV~WHLVSDUDTXHRVH[HFXWDGRVLQGHSHQGHQWHPHQWH
GHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHPQRVSUySULRVDXWRVSRUPHLRGHDGYRJDGRVXDLPSXJQDomR6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGH
GH 6mR 3DXOR DRV  GH DEULO GH 
03 e 06/06
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação da executada ANDERSON DE BARROS NASCIMENTO – ME (depositária),
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.231.558/0001-03. O Dr. Sidney da Silva Braga, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível
do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão dos bens móveis,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ORACON COMÉRCIO DE INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA em face
de ANDERSON DE BARROS NASCIMENTO – ME - Processo nº 1107260-91.2015.8.26.0100 – controle nº 2052/2015,
e que foi designada a venda dos bens descritos abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DOS BENS MÓVEIS
- Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na
rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art.
887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA
VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. DO LEILÃO - O Leilão será
realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 11/07/2017
às 15:00h e se encerrará dia 14/07/2017 às 15:00h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor
da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que
terá início no dia 14/07/2017 às 15:01h e se encerrará no dia 18/09/2017 às 15:00h, onde serão aceitos lances com
no mínimo 60% do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr.
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o
nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá
a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial,
dependendo nesta hipótese, de liberação do Juízo para se concretizar a venda. DOS LANCES – Os lances poderão
ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá
efetuar o pagamento do preço dos bens móveis arrematados, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o
encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer
a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando
parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta
não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado,
ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela
inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação
ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá
pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o preço de arrematação dos bens. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está incluída no valor do lance
e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação
judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 24h (vinte
e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, que deverá ser depositado nos autos, através de guia de depósito
que ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail, e será devida tão somente com seu aperfeiçoamento.
Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso
a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos,
será intimado Este documento foi protocolado em 26/05/2017 às 16:18, é cópia do original assinado digitalmente por
Tribunal de Justica de Sao Paulo e FERNANDO JOSE CERELLO GONCALVES PEREIRA. Para conferir o original,
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1107260-91.2015.8.26.0100 e código 318CD35. fls. 132
através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DOS BENS: LOTE Nº 01: TV 32"
Samsung Smart. Valor da Avaliação: R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais) para dezembro de 2016; LOTE Nº
02: caixa amplificada WLS-W10. Valor da Avaliação: R$ 900,00 (novecentos reais) para dezembro de 2016; LOTE Nº
03: projetor Epson 58 HDMI. Valor da Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais) para dezembro de 2016; LOTE Nº 04:
CPU HD2TB com monitor Pentium Core 15. Valor da Avaliação: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para
dezembro de 2016. Os bens encontram-se na Av. Edu Chaves, 687, Parque Edu Chaves - São Paulo/SP, sendo
nomeado depositário o executado. Débitos desta ação no valor de R$ 5.959,37 (março/2017). São Paulo, 26 de maio
de 2017.

9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9/DSD632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 2 'U 5HQDWR *XDQDHV 6LP}HV 7KRPVHQ -XL] GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO GD
/DSD63)D]6DEHUD$QGHUVRQ/RSHVGRV6DQWRV&3)QTXH6(636RFLHGDGH(GXFDFLRQDO6mR
3DXOROKHDMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 IHYHUHLUR UHIHUHQWHDVPHQVDOLGDGHV
YHQFLGDV H QmR SDJDV GR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV (GXFDFLRQDLV WHQGR FRPR
REMHWRRFXUVRGH(QJHQKDULD(OpWULFDQRSHUtRGRGLXUQR(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomR
SRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRSUD]RVXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLVHP
FDVR GH SDJDPHQWR  DFUHVFLGR GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV HTXLYDOHQWHV D  GR YDORU GR GpELWR DUWLJR  GR
1&3&  RX RIHUHoD HPEDUJRV VRE SHQD GH QmR R ID]HQGR FRQYHUWHUVH R PDQGDGR LQLFLDO HP PDQGDGR H[HFXWLYR
'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUDQRVLOrQFLRVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHGDGRUHJXODUSURVVHJXLPHQWRDRIHLWR DUWLJR
 ,9 GR 1&3&  6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H SXEOLFDGR 6mR 3DXOR  GH PDLR GH 
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(',7$/'(&,7$d235$=2'(',$6352&(6621$00D-Xt]DGH'LUHLWR
GD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO;9%XWDQWm(VWDGRGH6mR3DXOR'UD0{QLFDGH&DVVLD7KRPD]3HUH]5HLV
/RER QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D 5DIDHO (WWRUH 0D]]RQL &3)  TXH OKH IRL SURSRVWD XPD
DomR0RQLWyULDSRUSDUWHGH+6%&%DQ.%UDVLO6$%DQFR0~OWLSORSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 PDUoR
GH   GHFRUUHQWH GR &RQWUDWR GH &KHTXH (VSHFLDO H &RQWUDWR GH &UpGLWR 3DUFHODGR *LUR )iFLO Q 
(VWDQGRRUHTXHULGRHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHHPGLDVDIOXLUGRVGLDV
VXSUDSDJXHRGpELWR ILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVSURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVD
GRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RXRIHUHoDHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHP
PDQGDGR H[HFXWLYR 'HFRUULGRV RV SUD]RV VXSUD QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU
SURVVHJXLPHQWRDRIHLWR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGR
H SDVVDGR QHVWD FLGDGH GH 6mR 3DXOR DRV  GH PDLR GH 
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9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDO632ItFLR&tYHO(GLWDOGH&LWDomR3UD]RGLDV3URFHVVRQ
2'U)HUQDQGR+HQULTXHGH2OLYHLUD%LROFDWL-XL]GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDO
GD &DSLWDO63 )D] 6DEHU D$UULEDWXU7XULVPR H 5HSUHVHQWDo}HV /WGD &13-   )ODYLR 5RJpULR
(VWHYHV/DUD &3) H*ODXFLD3DHV$QGUDGH &3) TXH%DQFRGR%UDVLO6$OKHV
DMXL]RXDomR0RQLWyULDSDUDFREUDQoDGDTXDQWLDGH5 QRYHPEURGH GHFRUUHQWHGR&RQWUDWR
GH$EHUWXUDGH&UpGLWR%%*LUR(PSUHVD)OH[Q(VWDQGRRVUHTXHULGRVHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGD
D FLWDomR SRU HGLWDO SDUD TXH HP  GLDV D IOXLU GRV  GLDV VXSUD SDJXHP R GpELWR ILFDQGR LVHQWRV GH FXVWDV
SURFHVVXDLV DFUHVFLGRGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVHTXLYDOHQWHVDGRYDORUGRGpELWR DUWLJRGR1&3& RX
RIHUHoDPHPEDUJRVVRESHQDGHFRQYHUWHUVHRPDQGDGRLQLFLDOHPPDQGDGRH[HFXWLYR'HFRUULGRVRVSUD]RVVXSUD
QR VLOrQFLR VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO H GDGR UHJXODU SURVVHJXLPHQWR DR IHLWR 6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR H
SXEOLFDGR
06 e 07/06
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 012952522.2006.8.26.0100 (USU. 274) 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)
confrontantes: Fernando José Rinaldi e s/m Ana Maria Mendes Rinaldi e a Orlando Tadeu Rinaldi, réus ausentes, incertos,
desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges,se casados forem,herdeiros e/ou sucessores, que Vera Cristina
Bernardini e s/m Romeu Bernardini Filho e Ana Beatriz Moreira ajuizaram ação de USUCAPIÃO,visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Francisca Biriba (antiga Portugal), nº 502 e 506, Vila Éster, Subdistrito Casa Verde, São Paulo SP, com área de 122,05 m², cadastrado na Municipalidade de São Paulo sob o nº 072.091.0036-9, 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. [6,7]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 005540209.2013.8.26.0100 (1001/13).] 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) réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, q ue Aparecida Mitsue
Tanamati Hiraoka, Melina Taemi Hiraoka e Victor Sigueo Hiraoka ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO em face de
Lurre Empreiteira e Incorporações Ltda, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Piramboia, nº
231, apto 162, Vila Santa Izabel, 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.
[6,7]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 003443630.2010.8.26.0100 ( USUC 793 ) 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 de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o)(s) herdeiros de Augusto Martins, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que João Paulo Capelatto da Silva e Diana Pessoa de
Almeida ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Rodolfo
Teófilo, nº 221, no Subdistrito Nossa Senhora do Ó, São Paulo, SP, com área de 100,57 m2, inscrito no cadastro municipal
sob o nº 076.240.0036-9 (em área maior), 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.
[6,7]
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES JUIZ(A) DE DIREITO MARCIA MAYUMI OKODA OSHIRO
Processo 0031231-96.2010.8.26.0001 (001.10.031231-5) - Inventário - Inventário e Partilha - João Roberto Luiz Miranda EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031231-96.2010.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª
Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE EDUARDO DE CARVALHO, filho de Magali Miranda Soares de Carvalho, que por este Juízo
tramita uma ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de Antonio Luiz Miranda e José Luiz de Miranda, movida por
João Roberto Luiz Miranda. Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para
os atos e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras declarações, podendo arguir
erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído
no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem
manifestação, o processo seguirá em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que
será nomeado curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de março de 2017.
[6,7]
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 032124488.2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leonardo Aigner Ribeiro, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) Valdemar Pereira, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de
Outros Feitos Não Especificados por parte de CONCEIÇÃO MARIA DE JESUS PEREIRA,
alegando em síntese: O requerido encontra-se desaparecido a mais de 45 anos. Requer
o suprimento de consentimento marital para alienação de imóvel. 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 (quinze) dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 03 e 06/06

6ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MARIA DAS NEVES GONCALVES DE OLIVEIRA, REQUERIDO POR SOLANGE GONÇALVES DE
OLIVEIRA HID E OUTRO - PROCESSO Nº1015476-96.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família
e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 06 de março de 2017, foi
decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DAS NEVES GONÇALVES DE OLIVEIRA, RG Nº 2.746.876-8, CPF 357.712.06814, declarando-o(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). SOLANGE GONÇALVES DE OLIVEIRA HID, RG nº
6.352.075-8, CPF nº 949.110.618-04. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2017.
[6,16]
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Mundial de Motovelocidade teve
disputas acirradas em todas categorias

Marquez (93) um discreto sexto lugar atrás de Bautista (19)
dera o campeonato com 13 pontos de vantagem sobre Luthi. A
novidade da categoria Moto2 foi
o anuncio de que, a partir de
2019 contará com os propulsores da Triumph. Os quatro cilindros de 600cc Honda serão substituídos pelos tri-cilíndricos da
empresa britânica, com 765cc e
123HPs. O motor é derivado da
moto de rua Street Triple.
Na categoria principal, a
Motogp, Andrea Dovisioso, conseguiu superar o favoritismo das
Yamahas, que haviam feito a dobradinha nos treinos classificatórios. Foi a terceira vitória do
piloto na categoria, mas prova-

velmente, a mais empolgante e
inesquecível, levando ao delírio
os mais de 100 mil espectadores presentes ao autódromo, na bela região de Florença. “A vitória neste circuito e
com uma moto italiana é um
sono que se realiza. No inicio
da prova, quando tomei a ponta, não precisei dar 100%, o
que me deu energias para o
final da corrida. É muito difícil vencer em Mugello. Agora
entendo porque todos choram
quando triunfam aqui” declarou
o vencedor que, agora aparece
em segundo no campeonato.
O líder, Maverick Viñales

afirmou após a prova que o segundo posto foi muito bom.
“Tentei alcançar Dovi, mas ele e
a Ducati estavam imbatíveis hoje
(domingo). Como Rossi estava
bem atrás achei melhor pensar no
campeonato e assegurar os pontos”. O espanhol correu com o
cotovelo inchado devido a uma
forte queda durante os treinos.
Para o terceiro colocado do dia,
Danilo Petrucci, o pódio foi algo
incrível. O piloto, com lágrimas
nos olhos, afirmou sorrindo: “Se
alguém me perguntasse o que eu
daria por esse pódio, responderia que até venderia minha casa”.
Rossi, que era dúvida para a prova, pois esteve hospitalizado na
semana anterior devido a uma
queda durante treinos com motocross, não teve condições físicas para acompanhar os lideres
e ficou com o quarto posto, estando agora a 35 pontos distante
do seu companheiro de equipe e
líder no campeonato. “Se pensar
que uma semana atrás eu estava
no hospital, não foi um mal resultado. A oito voltas para o final, estava muito difícil pilotar a
moto. Não tinha condições de
atacar Petrucci, mas fiquei contente por ele. É um grande amigo e mereceu o pódio”. A próxima etapa acontece já no próximo domingo na Espanha.

Off Road

Outro pódio para os brasileiros Reinaldo
Varela e Gustavo Gugelmin no México
Os brasileiros Reinaldo Varela (Divino Fogão/Blindarte/
Tecmin) e Gustavo Gugelmin garantiram o segundo pódio consecutivo no Score Desert World
Championship. Desta vez com a
colaboração do estreante Gabriel Varela, eles terminaram na
quinta colocação no 49º Baja 500,
disputado no último final de semana (04) em Ensenada, cidade
na Baixa Califórnia, no México.
“Foi uma prova bastante dura
e difícil, passando por caminhos em péssimas condições.
Foi a Especial mais longa que
fizemos em nossas carreiras,
sem ter nenhum problema no
carro. Correu tudo bem e alcançamos o nosso objetivo de
andar no top5. Estamos andando bem e melhorando”, comentou o navegador catarinense Gustavo Gugelmin. “Foi
uma corrida bem difícil, mas
subimos para terceiro no
campe onato”, comemorou o piloto Reinaldo Varela, bicampeão
mundial de Rally Cross Country.
A segunda etapa do Score
Des ert World Championship largou

as 11 horas (horário local do Pacífico) de sábado, percorreu 830 km
em linha e terminou por volta das
duas horas da madrugada de domingo. A Baja 500 é uma prova tradicional na América do Norte, dificílima e a mais longa que os brasileiros participaram até o momento. E
um dos filhos de Reinaldo Varela estreou neste desafio com uma
função diferete.
Reinaldo, Gabriel Varela e
Gustavo Gugelmin participaram
do Baja 500 com um Buggy
leve, equipado com motor GM
Ecotec de 4 cilindros e 2.5 litros,
com 250 hp, tração 4x2 e câmbio sequencial de 6 marchas.
A próxima etapa do Score
Desert World Championship será
dia o Rosarito Beach Desert Challenge, nos dias 17 e 18 de setembro, novamente no México.
Os seis primeiros no Baja 500
México foram: 1) Broc Dickerson, 11h44min14s663; 2) Cody
Reid, 11h54min28s346; 3) Rafael Navarro, 12h16min14s284; 4)
Chip Prescott, 12h20min52s217;
5)
Reinaldo
Varela,
12h34min55s892; 6) Steve Baron,

Foto/Divulgação

Brasileiros agora são Top 3 no Score Desert World Championship

Gustavo Gugelmin (E), Reinaldo Varela (C) e Gabriel Varela
(D) comemoram pódio
14h33min18s194.
naldo Varela; 4) Chip Prescott; 5)
Os cinco primeiros no Sco- Justin
Davis.
Curta
re Desert World Championship www.facebook.com/DivinoFoVisite
após a segunda etapa são: 1) Broc gaoRallyTeam.
Dickerson; 2) Cody Reid; 3) Rei- www.score-international.com

Foto/ Luiz Pinheiro

Rotax Max Rookie: Thiago Oliveira
vence com Mega Kart
Atual campeão do Torneio de
Verão na classe Rookie da categoria Rotax Max, Thiago Lopez
Oliveira (Oficina Box100/Oka
Blindagens/Mega Kart/Kartzoom)
voou baixo na quinta etapa da Copa
São Paulo de Kart Granja Viana.
No último sábado (03) ele venceu
as três baterias disputadas e entra
de vez na briga pelo título também
do Torneio de Inverno, que terá seu
encerramento no dia 24 de junho,
novamente no kartódromo de Cotia (SP).
Thiago Oliveira foi bem
agressivo para vencer

“Ainda dá para vencer o Torneio de Inverno. Está difícil, mas
vamos atrás. Evoluímos o acerto
do chassi Mega, que uso pela segunda vez, e posso conquistar o
segundo Torneio consecutivo”,
avisa Thiago Oliveira, que assumiu a vice-liderança do certame.
Thiago Lopez Oliveira deixou de garantir a pole position
por apenas 27 milésimos de segundo em favor de Guilherme
Peixoto, atual líder do Torneio de
Inverno. No entanto, nas corridas
ele deu o troco para três vitórias
incontestáveis.

Priscilla Stevaux
conquista a prata no
Pan-Americano de
BMX da Argentina
Foto/Divulgação

Foto/ Divulgação Motogp.com

Jarcio Baldi
O domingo começou bastante disputado no Mundial de Motovelocidade logo com a prova
da categoria Moto3. Durante
toda a prova o grupo da liderança
foi composto por mais de 15
motos que se alternavam em
primeiro. A cada curva acontecia uma ultrapassagem emocionante. Ao final, Andrea Migno obteve sua primeira vitória
na categoria. Di Giannantonio,
outro italiano, ficou em segundo, com o espanhol Guevara
fechando o pódio. O hino italiano começava a ecoar na bela
região da Toscana.
Em seguida a categoria
Moto2, teve uma prova inesquecível, com disputas emocionantes e belíssimas ultrapassagens
até a última volta onde, Matia
Pasini, cruzou a linha com uma
vantagem de 0,05segundos sobre
o suíço Tomas Luthi e Alex Marquez completando o pódio. Pasini obteve sua segunda vitória na
categoria. Coincidentemente, a
primeira aconteceu no mesmo
circuito há oito anos.
O piloto fez duas ultrapassagens espetaculares na última volta para chegar ao topo do pódio.
O ítalo-brasileiro Morbidelli terminou em quarto, mas ainda li-

Chegada da final no Pan-Americano
A ciclista Priscilla Stevaux
(Shimano / Dougtraining /
CCSJC) fez bonito neste fim
de semana em Santiago del Estero, na Argentina. A atleta sorocabana subiu no pódio duas
vezes, uma no Campeonato
Pan-Americano de BMX e outra na Copa Latino-americana
de BMX, ambas com a conquista das medalhas de prata,
em duas disputas intensas com
a argentina Gabriela Díaz, campeã nos dois dias.
As histórias de ambas as
competições foram semelhantes, com Priscilla Stevaux e
Gabriela Díaz decidindo as corridas decisivas no sprint final.
No sábado (3), no Pan-Americano, Priscilla foi ultrapassada
por Gabriela alguns metros antes da chegada. Já no domingo
(04), na Copa Latino-Americana, foi a vez da brasileira tentar
a recuperação, ficando muito
próxima de tomar o ouro da
adversária. Enquanto no primeiro dia a brasileira Julia Alves
completou o pódio, no segundo a colombiana Andrea Escobar foi a terceira colocada.
“As provas foram muito disputadas e contaram com atletas experientes de vários países.
Consegui chegar com antecedência na Argentina e, com a
supervisão do meu treinador,
Douglas Stevaux, estava me
sentindo muito bem. Fiz uma
boa largada e acabei liderando
parte da prova, mas fui surpreendida nos metros finais pela
argentina Gabriela Diaz”, comentou Priscilla a respeito do
Campeonato Pan-Americano.
“Na Copa Latino-Americana também venci todas as classificatórias e, novamente, foi
hora de decidir a competição
contra a adversária que havia me
ultrapassado no dia anterior.
Desta vez ela largou muito
bem e tentei acompanhar, porém estava por fora. Ganhei
muita velocidade e, na última
curva, repeti a mesma jogada
que fez comigo. Por meia
roda ela venceu a corrida. De
qualquer forma, fiquei contente com meu desempenho e
com tudo que venho evoluindo recentemente. Agora é voltar para o Brasil e me preparar
para o Campeonato Mundial,
no final julho”, complementou

a atleta Shimano.
Campeonato Paulista de
Resistência - O ciclista Gideoni Monteiro (Adi Indaiatuba / HTPro Nutrition / Shimano) conquistou neste domingo
a segunda etapa do Campeonato Paulista de Resistência, realizado em Santa Bárbara
d’Oeste. A competição na elite masculina contou com 15
voltas em um circuito de 1,8
km. Gideoni cruzou a linha de
chegada em 1h31min48, garantindo mais uma vitória na
temporada após 27 km pedalados. Os atletas Márcio Ferreira, José Wladimir Toledo, Samitto Vargas e Fábio Xavier
completaram as cinco primeiras colocações da prova no interior de São Paulo.
Warriors
Outdoor
Sports - Os atletas Ricardo Pscheidt (Trek/Shimano) e Isabella Lacerda (Groove/Shimano)
competiram neste fim de semana na ultramaratona de MTB
Warriors Outdoor Sports. O
percurso da elite contou com
123 km e altimetria acumulada de mais de 3.000 metros.
Enquanto na feminina Isabella
Lacerda foi a campeã, entre os
homens Ricardo Pscheidt ficou em quarto lugar na prova
vencida por Hugo Prado Neto,
campeão em pouco mais de 5h
e 15 minutos de corrida.
Campeonato Argentino
de Pista - A equipe Ladies
Power Cycling Junior Devo
Team foi destaque do Campeonato Argentino de Pista para
as categorias de base no velódromo de Pan-Americano Julio Polet, em Mar del Plata. Na
abertura, a júnior Antonella
García garantiu o ouro na perseguição individual e a juvenil
Lara Zúñiga foi bronze no
scratch. No segundo dia, foi a
vez de Trinidad Betique competir, a mais jovem do trio da Ladies Power, conquistando o
bronze na prova por pontos,
para as atletas nascidas em
2003, 2004 e 2005. Enquanto
Antonella levou o ouro, nos
500 metros, e bronze na prova
por pontos, Lara garantiu outros
dois bronzes, também nos 500
metros e na prova por pontos.

