Jornal
www.jor nalodiasp.com.br

O DIA
São Paulo, quinta-feira, 8 de junho de 2017

SP
Nª 23.955

Preço banca: R$ 2,30

TSE rejeita preliminares no
julgamento da chapa Dilma-Temer
SPC: 58% dos consumidores
planejam reduzir gastos em junho
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Planalto confirma viagem de Temer
em jatinho particular em 2011
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Manhã
Tarde
Fonte: Climatempo
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Noite

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vitali Janes
Vescovi, se reúne com parlamentares da Comissão de Finanças
e Tributação da Câmara dos Deputados
Após participar de reunião na Deputados, a secretária do Tesouquarta-feira (7) na Comissão de Fi- ro Nacional, Ana Paula Vescovi,
nanças e Tributação da Câmara dos disse que a reforma da Previdência

Compra: 3,68
Venda:
3,68

OURO
Compra: 124,45
Venda: 156,97

O governo federal anunciou
na manhã de quarta-feira (7)
R$190,25 bilhões em recursos
para o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018. Apesar do contingenciamento feito em diversas pastas, o valor supera os R$
185 bilhões disponibilizados

para o período entre julho de
2016 e junho de 2017. O anúncio foi feito pelo presidente
Michel Temer e pelo ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, em cerimônia no Palácio do
Planalto.
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Na Cracolândia, carros de
som chamam usuários de
drogas para internação
Após duas semanas da operação policial feita na Cracolândia,
na região da Luz, para retirada
dos usuários de drogas, a prefeitura de São Paulo tem se voltado
para a internação e tratamento
deles. Nos últimos dias, circulam
pela região carros de som com
mensagens convidando pessoas
para atendimento nos postos instalados na Rua Helvétia, onde há

Traçado mais veloz da
temporada acirra as
disputas na 5ª etapa
A quinta etapa da Copa São
Paulo de Kart foi disputada no
último sábado no Kartódromo
Granja Viana em Cotia e teve o
recorde de baterias na temporada: foram 23 corridas e muitas emoções no traçado mais
veloz do ano. A rodada fez parte do Torneio de Inverno, que
selecionará pilotos para a decisão do campeonato. O dia de
provas começou com a disputa
da categoria Rok Cup, onde
Thiago Riberi venceu a primeira e ficou em segundo na corrida 2, que teve vitória da dupla
Emilio Padron e Beto Monteiro, pilotos da Senior. Página 8

maior concentração de usuários.
Segundo o balanço da administração municipal, desde o dia
21 de maio, foram feitas 181 internações voluntárias, sendo 18
somente na terça-feira (6).
Os usuários de crack voltaram a se agrupar na Praça
Princesa Isabel, a menos de
500 metros do ponto original.
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Ingressos para a Corrida do
Milhão estarão à venda a
partir desta quinta-feira
O fã da principal categoria
do automobilismo brasileiro já
pode
adquirir
pelo
site www.ticketsforfun.com.br
os ingressos para a corrida
mais esperada do ano. No primeiro final de semana de julho,
Curitiba será palco, pela primeira vez, da tradicional Corrida do
Milhão. Durante o domingo

Corrida Eu Atleta terá
meia maratona de
revezamento noturna
Um dos principais eventos
do calendário nacional, a provas
do Eu Atleta terão uma novidade
neste ano. Depois de corridas de
5 e 10 quilômetros, agora será a
vez de uma meia maratona noturna de revezamento, programada
para o dia 15 de julho, a partir das
18h, com percurso todo na Cidade Universitária de São Paulo
- USP.
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Meia Maratona de
Revezamento Noturna Eu
Atleta São Paulo

(02/07) a Stock Car irá premiar o vencedor com R$
1.000.000,00 (um milhão de
reais). Das oito provas milionárias, disputadas desde 2008,
seis pilotos já venceram, sendo o atual líder do campeonato, Thiago Camilo, o recordista com três vitórias (2011,
2012 e 2015).
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Jovens velocistas são
atração no Troféu
Brasil Caixa de
Atletismo

Rok Cup Executive

Foto/ MidiaSport

EURO

Governo anuncia R$ 190,25 bi
para Plano Agrícola
e Pecuário 2017/2018
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Comercial
Compra: 3,27
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Turismo
Compra: 3,14
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3,40

é importante para melhorar as contas públicas e para que o país impulsione o crescimento. Segundo
a secretária, o governo mantém a
estratégia de convencer a sociedade sobre a importância da reforma.
“Nosso trabalho é convencer a
sociedade da importância da reforma e sua condição de equacionar a
situação fiscal ao longo do tempo, de melhorar as contas públicas
e de potencializar o crescimento
do país. Então, a estratégia se mantém, é a mesma”, afirmou.
A secretária participou de
reunião mensal da comissão, reservada a parlamentares, para discutir e analisar a execução orçamentária da União e o desempenho das transferências constitucionais dos fundos de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Página 3

Rousseff e de Michel Temer.
Todas contestam a validade
dos depoimentos de executivos da Odebrecht ao TSE.
Dessas três questões preliminares trazidas a plenário na
quarta-feira, os ministros rejeitaram uma, na qual os advogados de Dilma e Temer argumentava que trechos dos depoimentos de alguns executivos
ao TSE não poderiam servir
como provas, por terem sido
vazados para a imprensa, tornando-se ilegais. A decisão pela
legalidade das provas foi unânime.
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Previsão do Tempo
Quinta: Sol e
muitas nuvens à
tarde. À noite o
céu ainda fica com
muita nebulosidade, mas não chove.

Foto/ Marcelo Camargo/ABr

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, propôs
na quarta-feira (7) a organização de uma reunião na Casa
Branca para resolver a crise
gerada pela ruptura de relações
diplomáticas de vários países
com o Catar e ressaltou a necessidade do diálogo na região
para deter o auge do extremismo. A informação é da EFE.
Em outro desdobramento
da crise, o Parlamento da Turquia deu sinal verde ao envio
de mais militares a uma base
no Catar, após aprovar dois
acordos com Doha, em um claro gesto de apoio a esse emirado, em meio ao isolamento
que lhe foi imposto por vários
dos seus países vizinhos.
Trump falou por telefone
com o emir do Catar, Tamim
bin Hamad al-Thani, e se ofereceu “para ajudar as partes a
resolver suas diferenças, inclusive por meio de uma reunião
na Casa Branca se for necessário”, segundo um comunicado do governo americano.
“O presidente reiterou que
um Conselho de Cooperação
do Golfo (CCG) unido e uma
aliança forte entre os EUA e
esse conselho são cruciais para
derrotar o terrorismo e promover a estabilidade regional”,
indicou o comunicado.
A Casa Branca não detalhou
se a reunião proposta por
Trump incluiria apenas os países-membros do CCG, composto por Kuwait, Catar, Omã,
Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, ou seria
aberto às nações que estão se
somando ao boicote diplomático ao emirado.
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Reforma da Previdência é
condição para sustentar
crescimento, diz secretária

Foto/ Jackson de Souza

Trump propõe
reunião
regional nos
EUA para
resolver crise
do Catar

Os ministros do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) interromperam no início da tarde de quarta-feira (7) o julgamento da ação que pede a
cassação da chapa Dilma-Temer, vencedora das eleições
presidenciais de 2014. A sessão será retomada nesta quinta-feira (8), às 9h.
O tempo da sessão de
quarta-feira foi ocupado principalmente pela manifestação
do relator da ação, Herman
Benjamin, sobre três questões preliminares interpostas
pelas defesas de Dilma

Mateus Sá
O Troféu Brasil Caixa de Atletismo de 2017, que será disputado
desta sexta-feira (09) a domingo
(11), na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista,
mostrará uma geração de velocistas que, pouco a pouco, garante

espaço entre os mais experientes e, principalmente, dá esperanças para o ciclo olímpico de
Tóquio 2020. A entrada na Arena Caixa, localizada na Rua Tiradentes, 1840 - Vila do Tanque, é
livre para o público. Página 8
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Segunda Sem Carne reduz
emissão de gases de efeito estufa
CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Qual a importância dos jovens vereadores Gilbertinho Jr. (líder do PSC) e Goulart (PSD), além do ’carne forte’ de meia
idade Turin (PHS) no futuro imediato de como estarão seus partidos e também PSB, PRB, PR, PTB de AA, Podemos (ex-PTN)
e o PV dos Trípoli em 2018 ?
PR E F E I T U RA ( S P )
Secretaria das Prefeituras Regionais terá mesmo
uma coordenadoria ou pode virar diretoria pra que o ‘PSIU’, em
especial no que diz respeito às igrejas cristãs, faça politicamente o papel de orientar pelo enquadramento se possível sem multas ? Alexandre Mathias Jr. é ‘o cara’ ?
A S S E M B LE IA ( S P)
Deputado Barros Munhoz (PSDB), ex-presidente e líder do
governo do candidato Presidencial Alckmin (PSDB) não só foi
contra o partido deixar o governo Temer (PMDB), como citou o
fato de que o Estado de São Paulo não pode perder o que vem
tendo enquanto verbas federais.
GOVERNO (SP)
Ex-vereador em São Paulo, dono paulista e agora dirigente
nacional do PHS, o advogado e Secretário (Turismo) Laércio
Benko pode e deve ser o candidato à Câmara Federal mais
votado da legenda em 2018. Apesar do cargo, ele não sabe o que
é viajar com a família por lazer.
CONGRESSO
Não são todos os deputados federais e senadores acostumados
a participar da maior das Marchas pra Jesus (São Paulo - Brasil),
este ano no próximo dia 15, que estarão presentes. Medo de serem detectados por cristãos que não idolatram as Odebrecht(s) e
as JBS(s) do mundo.
PR E S I D Ê N C I A
Pelo menos na aparência, o presidente Temer (PMDB) não
dá sinais de que pode ser traído pela conduta de ‘advogado de
defesa’ que o ministro Mendes (Supremo no exercício da presidência do TSE) não faz questão de esconder em relação ao julgamento da chapa com Dilma (PT).
J U S T I ÇAS
Somente uma coisa é certa e líquida em relação ao julgamento no Tribunal Superior Eleitoral - presidido por Mendes (Supremo) da chapa Temer (PMDB) / Dilma (ex-PDT no PT) com dinheiro de corrupção em 2014: entrará pra história como o mais
politizado desde o Império.
PA R T I D O S
No PSD, do ainda dono nacional e todo poderoso ministro
(Comunicações) Gilberto Kassab, há quem não entenda se o exvereador e agora ex-conselheiro no Tribunal paulistano de Contas - Eurípedes Sales - é (propaganda na tv) candidato à ALESP ou
à Câmara Federal.
H I ST Ó R IA S
A Associação dos Cronistas de Política (São Paulo - Brasil)
tá completando 70 anos. Foi fundada em 1947, durante a Assembleia Constituinte estadual por jornalistas que faziam a cobertura. Esta coluna diária de política tá completando 25 anos. Muito
obrigado. Ela é feita pra você.
EDITOR
Desde 1992, o jornalista CESAR NETO publica esta coluna
diária de política. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política (São Paulo – Brasil).

cesar.neto@mais.com
Jornal
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A campanha Segunda Sem
Carne, do programa Bom Prato, já reduziu a emissão de cerca de 3 toneladas de gases de
efeito estufa ao meio ambiente. A quantidade equivale a 46
mil viagens de carro de São
Paulo ao Rio de Janeiro.
Segundo balanço divulgado
no Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06), 37 toneladas
de carne foram poupadas
com a campanha. A redução
ajudou ainda a economizar
762 milhões litros de água,
que atenderiam 19 mil pessoas em um ano; e mais de
922 toneladas de grãos, o suficiente para satisfazer as ne-

cessidades proteicas anuais
de 11 mil pessoas.
“É uma forma de atendermos
aos objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Garantimos segurança alimentar,
boa saúde, respeito ao meio ambiente, incentivo ao consumo
consciente e ainda ajudamos no
combate às alterações climáticas”, disse o secretário de Estado de Desenvolvimento Social,
Floriano Pesaro.
A iniciativa visa estimular a
população a substituir a carne
animal por proteína vegetal uma
vez por semana. Para Pesaro, a
campanha é também uma oportunidade para o público desco-

brir novos sabores sem perder
qualidade e valores nutricionais.
A Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social implementou o projeto em parceria
com a Sociedade Vegetariana
Brasileira (SVB) e as entidades
gestoras das três unidades do
Bom Prato que aderiram à campanha.
“A produção de carnes representa cerca de 15% das emissões de gases efeito estufa em
todo o mundo. No Brasil é a principal causa de desmatamento e
desperdício de água”, comentou
a gerente de campanhas da Sociedade Vegetariana Brasileira
(SVB), Mônica Buava. “A cam-

panha do Bom Prato beneficia
não apenas a saúde das pessoas,
mas também a saúde do planeta”, completou.
O cardápio vegetariano completo custa R$ 1, sendo servido
toda segunda-feira, a partir das
11h, nas unidades Santo Amaro,
São Miguel Paulista e Lapa.
Primeiro a abraçar a campanha, em dezembro de 2015, o
Bom Prato de Santo Amaro serve 2.240 almoços por dia. Desde julho de 2016, São Miguel
Paulista oferece 1.600 cotas diárias do almoço vegetariano, a
mesma quantidade da Lapa, que
três meses depois aderiu à Segunda Sem Carne.

Prefeito faz visita surpresa a
UBS e EMEI na Vila Carioca
A Unidade Básica de Saúde
(UBS) Vila Carioca e a Escola
Municipal de Educação Infantil
(EMEI) Princesa Isabel, na Vila
Carioca, Zona Sul da capital, receberam visitas surpresas do
prefeito João Doria e do viceprefeito, Bruno Covas, na tarde
desta quarta-feira (7). A iniciativa tem o objetivo de conhecer
as demandas dos bairros e dos
servidores que fazem o atendimento da população nos serviços públicos.
A visita começou na UBS,
onde o prefeito conheceu as de-

pendências, e conversou com os
gestores e pacientes que aguardavam o atendimento para entender as demandas do serviço. A
relação com alguns materiais
que estão em falta na unidade foi
encaminhada ao secretário da Saúde, Wilson Pollara. “Na nossa avaliação, é um atendimento nota
oito. Um atendimento com empenho, dedicação, presença de todos
os funcionários. A qualidade física do espaço é deficiente, a casa é
pequena e com difícil acessibilidade. Felizmente, já está programada a mudança a partir de agos-

to”, disse o prefeito.
Na sequência, o prefeito seguiu para EMEI Princesa Isabel,
onde acompanhou um atendimento emergencial do Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a um aluno que
lesionou um dos braços, além
de conhecer salas de aula, espaços para recreação e a cozinha
da escola.
Para o prefeito, a escola, apesar de antiga, oferta um bom
atendimento, com professores
comprometidos, alunos felizes.
“Vou conversar com o secretá-

rio de Educação para checar a
estrutura da escola, a pintura foi
feita recentemente, mas pode ser
refeita até o final do ano”, finalizou.
Outras ações como esta já
foram realizadas nas regiões da
Aclimação, Penha, Mooca,
Lapa, Jabaquara, Cachoeirinha, Santo Amaro, Sé, Casa
Verde, Vila Maria, Capela do
S o c o r r o , G u a i a n a s e s , Vi l a
Mariana, Santana/Tucuruvi,
Mooca, Campo Limpo, Butantã, Sapopemba, M’ Boi Mirim
e Perus.

Na Cracolândia, carros de som chamam
usuários de drogas para internação
Após duas semanas da operação policial feita na Cracolândia, na região da Luz, para retirada dos usuários de drogas, a
prefeitura de São Paulo tem se
voltado para a internação e tratamento deles. Nos últimos dias,
circulam pela região carros de
som com mensagens convidando pessoas para atendimento
nos postos instalados na Rua
Helvétia, onde há maior concentração de usuários.
Segundo o balanço da administração municipal, desde o dia
21 de maio, foram feitas 181
internações voluntárias, sendo
18 somente na terça-feira (6).
Os usuários de crack voltaram a se agrupar na Praça Princesa Isabel, a menos de 500
metros do ponto original. A
quantidade de pessoas e de barracas improvisadas já é igual ou

superior à anterior, no chamado
fluxo da Cracolândia.
As abordagens no entorno
dos quarteirões se intensificaram, segundo os usuários de drogas. “Eles estão batendo, machucando e levando as pessoas para
a cadeia”, disse Luciana*, uma
usuária de 54 anos, sobre a postura dos policiais militares.
O movimento diminuiu na
tenda onde funcionava o serviço
de atendimento do programa De
Braços Abertos, da prefeitura,
mas o local ainda oferece atendimento de saúde e assistência
social aos usuários de drogas.
Em frente ao serviço, foi instalado contêiner do Centro de
Apoio Psicossocial Álcool e
Drogas (Caps AD), com psiquiatras de plantão.
Vinte contêineres com espaço para pernoite e banheiros

também foram instalados a 800
metros do centro de apoio. O
espaço c onta com aparelhos
para ginástica ao ar livre, mas
ainda não começou a funcionar. A prefeitura não informou
quando será inaugurado, nem
deu detalhes sobre os equipamentos.
Para o coordenador de redes da organização não governamental (ONG) É de Lei, Leôncio Nascimento, os contêineres
podem ser uma iniciativa interessante, mas “falta planejamento”. Ele acha que em vez de se
fortalecer os equipamentos que
já existem no local, e que são
deficientes, a ação parece “despreparada”.
Abordagem
O coordenador da ONG disse ainda disse que uma equipe de

pelo menos 100 pessoas, entre
médicos e assistentes sociais já
estava designada anteriormente
para fazer abordagens na área, de
forma “mais direta e humana”.
“Percebemos que o governo não
está preparado de fato para lidar
com a questão, uma vez que não
conhece o próprio serviço que
tem à disposição”, afirmou Nascimento.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo os
carros de som circulam pela região como um complemento às
ações de convencimento dos
usuários. Além das internações,
a prefeitura já contabiliza 6,3
mil encaminhamentos para acolhimento nos equipamentos da
rede assistencial, como o Complexo Prates e o Centro Temporário de Acolhimento (CTA).
(Agencia Brasil)

Prefeitura abre inscrições para
o programa Recreio nas Férias
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está
com as inscrições abertas para
o programa Recreio nas Férias. A iniciativa vai promover,
entre os dias 10 e 14 de julho,
diversão para crianças e adolescentes durante o período

de recesso escolar. O objetivo é proporcionar aos participantes vivência cultural e
recreativa em ambientes de
convivência lúdica elaborados
pelos equipamentos municipais participantes.
Nesta edição serão oferecidas atrações como espetáculos

teatrais, brinquedos infláveis e
contação de histórias nos 46
CEUs, 3 CECIs e associações
de bairro.
Para participar do Recreio
nas Férias não é preciso ser aluno de uma escola municipal.
Basta se inscrever em um dos
56 polos até o dia 23 de junho

levando autorização assinada
pelos pais. Podem participar
crianças e adolescentes de 4 a
14 anos.
Além da programação cultural e esportiva, serão servidos diariamente lanches e refeições para os cerca de 20
mil participantes.

Alckmin autoriza construção de duas
barragens na Região de Campinas
O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quarta-feira
(07) um contrato para a construção de duas barragens na região
de Campinas. Ambas na bacia do
PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), a barragem de Pedreira e
Duas Pontes. No evento o governador do Estado também
anunciou a construção do piscinão RB-05, na bacia do rio Baquirivu-Guaçu, em Guarulhos.
“Nós teremos uma capacidade quase dobrada para o abastecimento de Campinas. E com a
obra concluída vai trazer também
mais segurança hídrica para toda
a Região Metropolitana de Campinas”, disse o governador Geraldo Alckmin.

Os recursos fazem parte de
contrato assinado entre o DAEE
e o CAF (Banco de Desarrollo
da América Latina). Serão investidos R$ 782 milhões na construção dos reservatórios e 157,7
milhões no piscinão RB-05. As
barragens devem entrar em licitação ainda esta semana, e o piscinão RB-05 em 2018.
Novas Barragens
Os novos reservatórios da
bacia do PCJ – Pedreira, no rio
Jaguari, e Duas Pontes, no rio
Camanducaia, em Amparo –
serão construídos abaixo do
complexo Cantareira. O objetivo é criar uma reserva hídrica estratégica na bacia do Pi-

racicaba, Capivari e Jundiaí.
Com isso permite aprimorar a
operação do Sistema Cantareira, especialmente nas épocas
de estiagem.
O reservatório de Pedreira
ocupará uma área de 4,3 km² e
terá capacidade para acumular
31,9 milhões m³ de água. As
comportas vão permitir uma vazão regularizada de 8,5 mil l/s.
O reservatório Duas Pontes
deverá ocupar uma área de 8,8
km², com capacidade para 53,4
milhões m³. Já a vazão regularizada será de 8,7 mil l/s.
O conjunto vai beneficiar diretamente mais de 5,5 milhões
de habitantes em 22 municípios
da região. As cidades diretamen-

te beneficiadas são: Amparo,
Americana, Arthur Nogueira,
Campinas, Campo Limpo, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba,
Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo.
Piscinão RB-05
O piscinão RB-05 deverá
ocupar uma área de 275 mil m²
e terá capacidade para acumular
600 mil m³ de água das chuvas.
Assim vai diminuir o risco de
alagamentos na região, que é vizinha ao aeroporto internacional
de Guarulhos.
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Reforma da Previdência é
condição para sustentar crescimento
Após participar de reunião na
quarta-feira (7) na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, a secretária
do Tesouro Nacional, Ana Paula
Vescovi, disse que a reforma da
Previdência é importante para
melhorar as contas públicas e
para que o país impulsione o
crescimento. Segundo a secretária, o governo mantém a estratégia de convencer a sociedade
sobre a importância da reforma.
“Nosso trabalho é convencer
a sociedade da importância da
reforma e sua condição de equacionar a situação fiscal ao longo do tempo, de melhorar as

contas públicas e de potencializar o crescimento do país.
Então, a estratégia se mantém, é
a mesma”, afirmou.
A secretária participou de
reunião mensal da comissão, reservada a parlamentares, para
discutir e analisar a execução
orçamentária da União e o desempenho das transferências
constitucionais dos fundos de
participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
Concessões
Questionada sobre o impacto da
crise política no programa de concessões do governo, Ana Paula des-

tacou que são investimentos de longo prazo e que as medidas ajudaram
a melhorar as regras regulatórias e
a governança das empresas.
“O programa de concessões
está sendo monitorado muito de
perto. Temos cronogramas, é um
trabalho bastante rigoroso. O que
percebemos é que são investimentos de longo prazo. Temos
investidores observando as categorias regulatórias que estamos
empreendendo, as melhorias de
governança, todas já aplicadas.
Então, é bastante clara a aprovação de medidas recentes que melhoram tanto a governança das
empresas, como as regras regula-

tórias. São elementos que ajudam
a ditar essa percepção de atratividade de longo prazo dos negócios
atrelados às concessões”.
Meta fiscal
A secretária descartou qualquer mudança na meta fiscal, este
ano, mesmo se não forem aprovadas medidas provisórias que aumentam as receitas do governo.
“Não haverá qualquer mudança na
meta fiscal. A meta fiscal foi estabelecida e o governo mantém o
monitoramento rigoroso sobre
todas as ações que impactam nas
estimativas de receitas e despesas”, disse. (Agencia Brasil)

Em Paris, Meirelles afirma que
agenda econômica continua avançando
A agenda econômica continua em andamento, independentemente das discussões de ordem política, avaliou o ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles,
em Paris, onde participa da reunião da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
Em entrevista coletiva à imprensa, Meirelles destacou que
a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado concluiu a votação do texto da reforma trabalhista na terça-feira
(6) e a reforma da Previdência
está em discussão no Congresso Nacional. “Continuamos trabalhando normalmente. O Brasil continua a funcionar, independente de discussões de ordem política”, disse.
Para Meirelles, a aprovação
da reforma da Previdência, mes-

mo que fique para o segundo semestre deste ano, trará “um resultado extremamente favorável”
para as contas públicas. “Do ponto de vista de formação de expectativa, se for aprovada de fato –
como têm sinalizado alguns líderes do Congresso – este mês, é
um cenário positivo e seria o
melhor para o país”, acrescentou.
“Não é meramente uma posição política de cada um [dos
parlamentares] - contra ou favor.
O que existe é uma discussão
objetiva sobre a necessidade de
se fazer uma reforma da Previdência no Brasil”, enfatizou.
Meirelles disse ainda que a
economia brasileira já mostra
sinais de retomada do crescimento e os mercados, na última
semana, ficaram “relativamente
estáveis”, o que indica expectativa de continuidade da evolução

da economia brasileira.
Juros
O ministro disse ainda que é
uma característica normal do
Banco Central (BC) ser cauteloso. Na ata da última reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom), o BC indicou que pode
fazer uma redução moderada em
ritmo de cortes na taxa básica de
juros, a Selic.
Para Meirelles, o BC seguiu
o que estava previsto pelo mercado, ao reduzir a Selic em 1
ponto percentual, para 10,25%
ao ano, e “deu a indicação clara
aos mercados” de que vai monitorar a atividade econômica e as
perspectivas de inflação.
País-membro
Pelo Twitter, o ministro disse que a candidatura do Brasil

como país-membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
está sendo “muito bem recebida”.
“Entrada na #OCDE faz parte da
nossa agenda de reformas”, disse, na rede social, onde abriu na
quarta-feira (7) uma conta.
No final do mês passado, o
governo confirmou que o Brasil
apresentou pedido para aderir à
organização internacional de 35
países, baseada nos princípios da
democracia representativa e da
economia de livre mercado. De
acordo com o porta-voz da Presidência da República, Alexandre
Parola, o governo brasileiro
acompanha as atividades da
OCDE desde 1994 e, em 2007,
foi convidado a um “engajamento ampliado” com vistas justamente a uma possível entrada na
organização. (Agencia Brasil)

SPC: 58% dos consumidores
planejam reduzir gastos em junho
Os consumidores que planejam reduzir os gastos em junho
chegam a 58%, de acordo com
o Indicador de Propensão ao
Consumo, calculado pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) e pela Confederação Nacional dos Dirigentes
Lojistas (CNDL).
Segundo a pesquisa, os principais motivos são a tentativa de
economizar (23%), os preços
mais elevados (18%), o fato de
estarem endividados (15%) ea
redução de renda (10%).
A maior parte dos entrevistados diz que não tem sobra nem
falta de dinheiro (42%) e 37%
dizem estar no “vermelho”, sem
conseguir pagar todas as contas.
Somente 15% dizem estar com
sobra de dinheiro. Excluindo
itens de supermercado, na lista
dos produtos que os consumidores pretendem comprar em junho, roupas, calçados e acessórios foram citados por 23%. Em
seguida, aparecem os itens de
farmácia (22%), recarga de celular (18%) e perfumes e cosméticos (13%).
“A quantidade de consumidores no limite de seu orçamento
pode ser reflexo da crise econô-

mica, mas também não se pode
desconsiderar a falta de organização financeira, que leva ao acúmulo de dívidas e a todas as consequências que decorrem do
aperto, como o stress e até o desentendimento familiar”, afirmou
a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. “O tempo
que o consumidor passa cuidando de suas finanças pode determinar se, no final do mês, ele
estará em aperto e em dificuldades ou com as contas em dia.”
O levantamento também
apontou que 42% dos consumidores utilizaram algum tipo de
crédito em abril. O cartão de
crédito foi a modalidade mais
usada (36%), seguido de cartão de loja e crediário (14%) e
limite do cheque especial
(6%). Houve também utilização de empréstimos (4%) e financiamentos (3%), modalidades com critérios de concessão mais rigorosos.
Entre os consumidores que
usaram o cartão de crédito em
abril, 36% relataram aumento
do valor da fatura, enquanto que
para 38%, o valor permaneceu
o mesmo, e para 25% houve diminuição.

O valor médio reportado foi
de R$ 917,30, desconsiderandose os 30% que não souberam
responder exatamente quanto
gastaram no cartão. Os itens de
supermercado lideraram a lista
de bens comprados, citados por
mais da metade desses entrevistados (59%). Em seguida, 58%
mencionaram a compra de remédios e itens de farmácias.
Para Marcela Kawauti, uma
forma de evitar o desequilíbrio
é não contratar um limite que
comprometa toda a renda.
“O consumidor com dificuldades de exercer o autocontrole na hora das compras deve
evitar limites muito altos. Se
o valor da fatura for igual ou
próximo à sua renda, são grandes as chances de esse consumidor acabar no rotativo, pagando juros que excedem
400% ao ano”, afirmou.
A maior parte dos entrevistados (46%) disse que é difícil
ou muito difícil contratar empréstimos e financiamentos no
banco, enquanto apenas 16%
avaliam como fácil. Um quinto
(21%) dos consumidores afirmou que, em abril, teve crédito
negado em alguma loja, sendo

que 9% foram barrados por estarem negativados, 4% devido à
renda insuficiente e 3% por não
poder comprovar a renda.
De acordo com o indicador
do SPC Brasil e da CNDL, 47%
dos consumidores que têm essas modalidades de crédito ativas atrasaram o pagamento de
parcelas, sendo que 18% ainda
estão com parcelas atrasadas.
Para economista-chefe do
SPC Brasil, se o empréstimo
não visa a cobrir uma necessidade emergencial, pode ser o
caso de esperar mais um pouco
para tomá-lo.
“Convém analisar a real necessidade de assumir um compromisso que, muitas vezes, só
acaba depois de anos. Se o objetivo é a realização de um sonho
de consumo, o mais prudente é
constituir, antes, uma reserva financeira com esse propósito. Já
se o objetivo for o pagamento de
dívidas, o consumidor deverá
optar por condições mais favoráveis, com juros menores e um
plano de pagamento que caiba no
seu orçamento. Caso contrário,
pode cair no endividamento novamente”, disse Marcela. (Agencia Brasil)

Ribeirinhos recebem título de uso sustentável
da terra em município do Amazonas
O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão entregou 343 termos de autorização de uso sustentável da
terra a famílias que vivem em
comunidades ribeirinhas no município de Codajás, no Amazonas. Os certificados, que foram
entregues na última semana a
famílias agroextrativistas das
margens do Rio Solimões, regu-

larizam o uso da área onde vivem
os ribeirinhos.
Os terrenos à margem de rios
pertencem à União. Com a autorização de uso sustentável,
seus ocupantes, além de ter a
posse garantida, ficam aptos a
participar de políticas públicas,
tendo, por exemplo, acesso à
aposentadoria e ao crédito do
Programa Nacional de Fortale-

cimento da Agricultura Familiar
(Pronaf).
O cadastramento das famílias de Codajás começou em maio
de 2016, por meio de um acordo de cooperação entre a Secretaria de Patrimônio da União
(SPU) do Planejamento e a prefeitura do município. A SPU
concede a autorização de uso
sustentável dos terrenos ribeiri-

nhos desde 2005.
Para receber o título, é preciso comprovar o uso equilibrado dos recursos naturais. Após
o cadastramento, que verifica se
as famílias praticam o uso sustentável, o Ministério do Planejamento autoriza a emissão do
título e a oficializa por meio do
Diário Oficial da União .
(Agencia Brasil)

Rio diz que União vai bloquear mais
R$ 109,5 milhões esta semana
A União deverá bloquear
mais R$ 109,5 milhões das contas do estado do Rio de Janeiro
esta semana. Segundo informação da Secretaria Estadual de
Fazenda e Planejamento, o blo-

queio - previsto pela União para
a quarta-feira (7) e nesta quintafeira- tem como motivo o não
pagamento de uma dívida do estado com o governo federal.
Segundo a secretaria, até o mo-

mento já foram pagos os vencimentos de abril de 260,5 mil servidores
ativos, inativos e pensionistas. No
entanto, ainda falta pagar os salários
de 207,2 mil funcionários e aposentados, somando R$ 560 milhões.

O governo do Rio enfrenta
uma crise orçamentária desde
2015, o que tem afetado o pagamento dos salários dos servidores desde o fim daquele ano.
(Agencia Brasil)

Trump propõe
reunião regional nos
EUA para resolver
crise do Catar
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs na
quarta-feira (7) a organização de uma reunião na Casa Branca
para resolver a crise gerada pela ruptura de relações diplomáticas de vários países com o Catar e ressaltou a necessidade do
diálogo na região para deter o auge do extremismo. A informação é da EFE.
Em outro desdobramento da crise, o Parlamento da Turquia
deu sinal verde ao envio de mais militares a uma base no Catar,
após aprovar dois acordos com Doha, em um claro gesto de apoio
a esse emirado, em meio ao isolamento que lhe foi imposto por
vários dos seus países vizinhos.
Trump falou por telefone com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, e se ofereceu “para ajudar as partes a resolver suas
diferenças, inclusive por meio de uma reunião na Casa Branca se for
necessário”, segundo um comunicado do governo americano.
“O presidente reiterou que um Conselho de Cooperação do
Golfo (CCG) unido e uma aliança forte entre os EUA e esse conselho são cruciais para derrotar o terrorismo e promover a estabilidade regional”, indicou o comunicado.
A Casa Branca não detalhou se a reunião proposta por Trump
incluiria apenas os países-membros do CCG, composto por
Kuwait, Catar, Omã, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Arábia
Saudita, ou seria aberto às nações que estão se somando ao boicote diplomático ao emirado.
Rompimentos
Até agora, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein,
Egito, Mauritânia e Maldivas romperam as suas relações diplomáticas com o Catar, enquanto a Jordânia anunciou que vai reduzir a sua representação diplomática nesse país, e o Senegal chamou para consultas seu embaixador. Também se posicionaram
contra o Catar os governos apoiados pelos sauditas no Iêmen e
na Libia.
A ruptura se sustenta na acusação ao governo catariano de financiar organizações consideradas terroristas, como o Estado
Islâmico, Al Qaeda e Irmandade Muçulmana. O governo de Doha
tachou como “calúnias” as alegações.
O Kuwait está tentando intermediar o conflito e o secretário
de Estado americano, Rex Tillerson, já havia oferecido na segunda-feira a ajuda de Washington para resolver o litígio, mas o próprio Trump não se tinha posicionado até agora como mediador.
“O presidente enfatizou a importância que todos os países na
região trabalhem lado a lado para prevenir o financiamento de
organizações terroristas e deter a promoção da ideologia extremista”, ressaltou a Casa Branca em seu comunicado.
A conversa de Trump com o emir catariano aconteceu um dia
depois de o governante americano falar por telefone com o rei
da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, e lhe expressar
a importância da unidade no Golfo Pérsico contra o terrorismo.
Trump disse no Twitter que a “linha dura” de vários países
com o Catar é, em parte, fruto da sua pressão, uma vez que durante sua visita em maio à Arábia Saudita ele declarou que não poderia haver “nenhum financiamento à ideologias radicais”.
O Departamento de Estado americano tentou depois tirar o
peso do tweet de Trump, ao assegurar que a relação com o Catar
é “sólida” e que Washington “segue cooperando” com esse país,
no qual os Estados Unidos têm sua maior base aérea na região.
Turquia enviará soldados
O Parlamento da Turquia deu sinal verde na quarta-feira ao
envio de mais militares a uma base no Catar, após aprovar dois
acordos com Doha, em um claro gesto de apoio a esse emirado
em meio ao isolamento imposto por vários dos seus países vizinhos.
A assembleia geral da Câmara aprovou dois acordos com o
Catar pelos quais as forças armadas turcas enviarão um contingente militar à base, que já começaram a instalar, e os oficiais
turcos oferecerão formação e treinamento às forças de segurança catarianas.
Os dois pactos, assinados em abril do ano passado, mas então
ainda pendentes de ratificação no Parlamento turco, estavam há
meses na agenda dos deputados, mas seu debate foi antecipado
e realizado na quarta-feira com prioridade.
O plenário turco, dominado pelo islamita Partido Justiça e
Desenvolvimento (AKP), respaldou com este gesto o emirado
do Golfo, dois dias depois de a Arábia Saudita e outros países
romperem relações com Doha..
O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticou o isolamento do Catar e prometeu “manter as relações com o país”,
postura respaldada por seu partido no plenário, enquanto vários
deputados opositores expressaram seu desacordo, salientando
que a antecipação da votação sobre o acordo bilateral seria interpretada como um gesto politico a favor de um lado no conflito.
Desde o ano passado, as forças armadas turcas mantêm um
contingente de 88 militares em uma base catariana, integrado
por 19 oficiais, 13 suboficiais e 56 soldados rasos, segundo
dados divulgados em novembro do ano passado pela TV pública
turca TRT Avaz.
O contingente turco já oferece formação aos militares
do pequeno emirado, mas, após a ratificação do acordo de
quarta-feira, se abre a via para que Ancara estabeleça formalmente uma base no Catar. As forças armadas turcas planejam enviar cerca de 500 ou 600 soldados ao Catar, segundo explicou no mês passado o vice-secretário do Ministério
de Defesa turco, Ihsan Bülbül.
Enquanto acontecia a votação, Erdogan estava reunido com
o ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohamed Yavad Zarif, que viajou a Ancara para uma reunião urgente centrada na
crise do Catar. Ainda que o motivo formal da ruptura com os
vizinhos seja o suposto apoio do Catar a “grupos terroristas”, a
imprensa árabe dá como certo que por trás da escalada de tensões estão os gestos de aproximação de Doha a Teerã, o grande
rival geopolítico de Riad.
Ainda que a Turquia seja uma boa aliada, tanto da Arábia Saudita como do Catar, sempre manteve também uma boa relação
de vizinhança com o Irã, tanto política como comercial. (Agencia Brasil)
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TSE rejeita preliminares no
julgamento da chapa Dilma-Temer
Temer diz estar motivado
para conduzir o governo
até 31 de dezembro
de 2018
O presidente Michel Temer
disse na quarta-feira (7) que,
além de gerar empregos e movimentar a economia, o setor
agropecuário gera otimismo
no país. Ao se dirigir a uma plateia composta por entidades e
produtores do setor, e de máquinas e equipamentos, Temer
se disse motivado para “conduzir o governo até 31 de dezembro de 2018”.
No discurso durante o
anúncio da liberação de R$
190,25 bilhões para o Plano
Agrícola e Pecuário 2017/
2018, o presidente Temer ressaltou a qualidade da agropecuária brasileira e seus efeitos na
geração de emprego, renda e
para o crescimento do país.
“Em 2016, sua participação
[do setor agropecuário] nas
exportações chegou à casa dos
40% [do PIB], daí nossa prioridade dada ao campo”, disse o

presidente ao destacar que a
abertura de mercados para os
produtos brasileiros têm sido
permanente.
Ao se dirigir aos representantes do setor de máquinas e
equipamentos, o presidente
disse que, ao crescer, a agricultura aumenta também a atividade industrial, além de oferecer
mais alimentos à população.
“Quando participo de uma
solenidade dessa natureza,
como participamos há poucos
dias da questão da agricultura
familiar, digo com satisfação
extraordinária que vocês dão
uma injeção de otimismo em
nosso país. E é com essa alma,
essa animação, esse vigor, e
com essa revitalização que esta
solenidade provoca no governo, que nós vamos conduzir o
governo até 31 de dezembro de
2018”, disse Michel Temer.
(Agencia Brasil)

STJ rejeita denúncia contra
governador de Minas Gerais
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou na quarta-feira
(7) denúncia apresentada pelo
Ministério Público Federal
(MPF) contra o governador de
Minas Gerais, Fernando Pimentel.
Por unanimidade, a Corte
Especial do tribunal, responsável pelo julgamento de autoridades com foro privilegiado, entendeu que não há provas da participação de Pimentel em irregularidades em uma licitação
para compra de câmeras de segurança, no período em que ele
foi prefeito de Belo Horizonte,

em 2004. O colegiado seguiu
voto proferido pelo relator, ministro Og Fernandes. A Corte
Especial é formada por 15 ministros.
O julgamento da denúncia
foi retomado após a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF)
que, no mês passado, descartou
a necessidade de autorização prévia das assembleias legislativas
para abrir ação penal contra governadores. Antes da decisão, o
STJ deveria aguardar decisão dos
deputados estaduais para iniciar
o julgamento. (Agencia Brasil)

Planalto confirma viagem
de Temer em jatinho
particular em 2011
O Palácio do Planalto divulgou na quarta-feira (7) nota na
qual confirma a viagem do então vice-presidente Michel Temer em um jatinho particular
em janeiro de 2011, conforme
noticiado pelo site O Antagonista. A nota, no entanto, diz
que Temer não sabia de quem
era a aeronave.
“O vice-presidente não sabia
a quem pertencia a aeronave e
não fez pagamento pelo serviço”, informou a Presidência da
República na nota. De acordo
com a matéria de O Antagonis-

ta, o jato era de Joesley Batista,
delator da Operação Lava Jato e
um dos donos da empresa JBS.
De acordo com a nota divulgada pelo Palácio do Planalto,
Temer usou “aeronave particular
no dia 12 de janeiro de 2011 para
levar sua família de São Paulo a
Comandatuba, deslocando-se
em seguida a Brasília, onde
manteve agenda normal no gabinete”. Ainda segundo o texto, a
família do então vice-presidente retornou a São Paulo no dia
14, “usando o mesmo meio de
transporte”. (Agencia Brasil)

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interromperam no início da tarde de quarta-feira (7) o julgamento da ação
que pede a cassação da chapa
Dilma-Temer, vencedora das
eleições presidenciais de 2014.
A sessão será retomada nesta
quinta-feira (8), às 9h.
O tempo da sessão de quarta-feira foi ocupado principalmente pela manifestação do relator da ação, Herman Benjamin,
sobre três questões preliminares
interpostas pelas defesas de Dilma Rousseff e de Michel Temer.
Todas contestam a validade dos
depoimentos de executivos da
Odebrecht ao TSE.

Dessas três questões preliminares trazidas a plenário na
quarta-feira, os ministros rejeitaram uma, na qual os advogados
de Dilma e Temer argumentava
que trechos dos depoimentos de
alguns executivos ao TSE não
poderiam servir como provas,
por terem sido vazados para a
imprensa, tornando-se ilegais. A
decisão pela legalidade das provas foi unânime.
O relator também rejeitou as
outras duas preliminares, defendendo a validade dos depoimentos e provas da empreiteira Odebrecht juntados ao processo . Na sessão desta quinta-feira, os outros seis minis-

tros do TSE devem se manifestar sobre essas duas questões
pendentes. Somente em seguida, deve começar a ser discutido o mérito da ação.
A expectativa é que a sessão
de hoje dure o dia todo. O presidente do TSE, ministro Gilmar
Mendes, disse que vai conversar com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Cármen Lúcia, sobre o cancelamento da sessão do STF desta quinta-feira para que os ministros permaneçam no julgamento da chapa Dilma-Temer.
O julgamento deve se estender até a sexta-feira (9) e, se
necessário, também no fim de

semana.
Ação
Após as eleições de 2014, o
PSDB entrou com a ação pedindo a cassação da chapa DilmaTemer, e o TSE começou a julgar suspeitas de irregularidade
nos repasses a gráficas que prestaram serviços para a campanha
eleitoral de Dilma e Temer. Recentemente, Herman Benjamin
decidiu incluir no processo o depoimento dos delatores ligados à
empreiteira Odebrecht, investigados na Operação Lava Jato. Os
delatores relataram que fizeram
repasses ilegais para a campanha
presidencial. (Agencia Brasil)

Polícia Federal deve ouvir ex-deputado
Rocha Loures na sexta-feira
O depoimento do ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDEB-PR), que estava
previsto para a quarta-feira (7),
deve ocorrer na próxima sextafeira (9), às 9h. O ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF)
Edson Fachin atendeu a um pedido da defesa de Loures, que
quer acesso integral às investigações policiais antes de o exdeputado ser ouvido pela Polí-

cia Federal (PF).
“Foi proferida uma decisão
na terça-feira (6) à tarde pelo
ministro Fachin, reconhecendo
o direito da defesa de acesso integral às investigações policiais,
pelo menos, 48 horas antes da
oitiva de Rodrigo, nos termos da
Súmula Vinculante nº14 do próprio STF”, afirmou o advogado
de Loures, Cezar Bitencourt. Ele
havia dito ainda que a transferên-

cia de Loures para a Penitenciária da Papuda, em Brasília, também seria adiada.
A PF confirmou a informação e, atendendo ao STF, não
ouviu o ex-parlamentar, mas
manteve para hoje sua transferência, que ocorreu à tarde. Loures estava preso na Superintendência da PF em Brasília. A prisão preventiva do ex-parlamentar foi solicitada na noite de sex-

ta (2), em mandado assinado por
Fachin, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).
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)

Governo anuncia R$ 190,25 bilhões para
Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018
O governo federal anunciou
na manhã de quarta-feira (7)
R$190,25 bilhões em recursos
para o Plano Agrícola e Pecuário 2017/2018. Apesar do
contingenciamento feito em
diversas pastas, o valor supera
os R$ 185 bilhões disponibilizados para o período entre
julho de 2016 e junho de 2017.
O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer e pelo
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Blairo Maggi, em cerimônia no
Palácio do Planalto.
De acordo com o ministério, o volume de crédito para
custeio e comercialização ficará em R$ 150,25 bilhões.
Deste total, R$ 116,25 bilhões
com juros e taxas fixados pelo
governo. Outros R$ 34 bilhões
serão disponibilizados a juros
livres, por meio de negociações envolvendo as instituições financeiras e o produtor.
“O setor agrícola colocou
mais de 13% no PIB deste trimestre”, disse Maggi ao iniciar seu discurso. “Muitos me
questionam sobre o fato de o
Brasil ser um país de vendas de
commodities. Eu discordo ao
associar isso ao setor agrícola. O setor ferroso é, a meu ver,
extrativista. Mas quando vendemos nossos produtos [agrícolas e pecuários] nós vende-

mos tecnologias de muitos e
muitos anos. O Brasil não seria o produtor de alimentos que
é hoje sem os conhecimentos
tecnológicos que tem hoje. O
Brasil vende muito conhecimento e estudo desenvolvido
em cada tonelada”, completou.
Segundo o Mapa, os juros
cobrados sofreram redução de
um ponto percentual ao ano
nos “programas prioritários”
voltados à armazenagem e à
inovação tecnológica na agricultura – ligados ao Programa
para Construção e Ampliação
de Armazéns (PCA), e ao Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica na Produção Agropecuária (Inovagro), respectivamente. A taxa cobrada nesses
dois programas é a mesma:
6,5% ao ano. Os juros cobrados para o custeio caíram de
8,5% e 9,5% ao ano para 7,5%
e 8,5%.
O Inovagro tem entre seus
objetivos financiar equipamentos de agricultura de precisão
e terá, à sua disposição, R$
1,26 bilhão em recursos, com
limite de R$ 1,1 milhão por
produtor. Ainda no âmbito deste programa, será disponibilizada uma linha de crédito para
facilitar a conectividade no
campo, em ações para informatizar e dar acesso à internet às
propriedades rurais.

O governo estima que a
produção agrícola aumente no
período e fique em 232 milhões de toneladas de grãos: um
aumento de 24,3% na comparação com a safra 2016/2017.
Para dar conta desse aumento
na safra, serão disponibilizados R$1,6 bilhão em recursos
para investimento em armazenagem.
Inicialmente, o Mapa informou que o valor total do plano
seria de R$188,3 bilhões. O
reajuste de última hora se deve
a mais recursos para comercialização e seguro agrícola.
“Nós falamos [inicialmente]
em R$ 188 bilhões, mas o número correto é maior porque
tem R$ 550 milhões disponíveis para o seguro rural e R$
1,4 bilhão para comercialização”, disse o ministro.
Médio produtor
O Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) terá R$21,7 bilhões em recursos a uma taxa
de juros de 7,5% ao ano. Médios produtores rurais terão R$
18 bilhões à disposição para
custeio e R$ 3,7 bilhões em
investimentos.
Uma das novidades desta
versão do Plano Agrícola e Pecuário está a retomada de linha
de crédito do Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para a renovação de canaviais. Serrão
R$1,5 bilhão em recursos.
Já Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) contará com R$ 9,2 bilhões em recursos. Para a compra de máquinas e implementos
agrícolas haverá um limite de
90% do valor financiado, com
prazo de pagamento de 7 anos.
O limite de financiamento
de custeio será de R$ 3 milhões por produtor, por anoagrícola, informa o Mapa. Para
o médio produtor, o limite será
de R$ 1,5 milhão, com um prazo de pagamento é de 14 meses para produtores de grãos.
Além disso o governo anunciou que está ampliando a abrangência de finalidades financiadas
com a fonte Letra de Crédito do
Agronegócio (LCA). A expectativa é que se atinja um montante
de R$ 27,3 bilhões com essa
fonte, para financiamento da cadeia do agronegócio.
O produtor poderá contar
com R$ 550 milhões do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR),
em 2018. Outros R$1,4 bilhão serão disponibilizados
para apoio à comercialização.
(Agencia Brasil)
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EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do
(PROC. Nº 1038769-13.2014.8.26.0053). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central ± Fazenda
Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Emílio Migliano Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem e dele conhecimento tiverem, e quem interessar possa que, por este Juízo, se processam os autos da ação de
Desapropriação proposta pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, em face de ANDRÉ CAMARGO
BONOTTI s/m LUCIANNE DELLA TORRE BONOTTI; IVETE FANGANIELLO DE CAMARGO BONOTTI e s/m JOSÉ GERALDO
KUHN BONOTTI objetivando a desapropriação da área de 220,70² (terreno e benfeitorias), situado na Rua Erasmo Braga, nºs 51 e
49, Penha de França, São Paulo/SP, matrícula nº 61.025 do 12ºCRI da Capital/SP. E para o levantamento da indenização foi
determinada a expedição do presente edital, com o prazo de 10 dias, nos termos do art. 34 do D.L. 3.365/41, contando o prazo a partir
da 1ª publicação no Órgão Oficial, após o que, sem impugnação, a referida quantia será levantada. Ƈ
07 e 08/06

GAIA SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE: 35.300.369.149
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares de Certiﬁcados de
Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A.
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital
de convocação, nos termos do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certiﬁcados de Recebíveis
Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão da Emissora, ﬁrmado em 14 de julho de 2014 (“Termo de Securitização”),
convoca os Srs. Titulares dos Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão (“Titulares de
CRI”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares de CRI, a ser realizada no dia 28 de junho de 2017, às
11:00 horas, em primeira convocação, na sede da Emissora, situada na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º
andar, CEP 04544-051, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre: (i) a proposta de
substituição da QSBC Empreendimentos Imobiliários S/A, sociedade por ações com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, cj. 12, Sala D, Vila Olímpia, CEP 04551-010,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.499.762/0001-02, na qualidade de Garantidora da Emissão (“Garantidora
Original”), pela Quilombo Empreendimentos e Participações S/A, sociedade por ações com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, 195 cj. 12, Vila Olímpia, CEP 04551-010,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 54.843.230/0001-41 (“Nova Garantidora”); e (ii) demais assuntos de interesse dos
Titulares de CRI. Adicionalmente, os documentos relacionados às matérias constantes da Ordem do Dia
encontram-se à disposição dos Titulares de CRI, na sede da Emissora. São Paulo, 08 de junho de 2017
GAIA SECURITIZADORA S.A.

Revita Engenharia S.A.
CNPJ/MF 08.623.970/0001-55 - NIRE 35.300.338.952
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30.12.2016
Data, hora, local: 30.12.2016, 15hs., na sede social, Rua Bela Cintra, 967, 9º andar, conjunto 92, sala 2, São Paulo/
SP. Presenças: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Carlos Leal Villa, Secretário: José Francivito Diniz.
Deliberações aprovadas: (i) Aumento do Capital Social de R$ 137.715.524,00, para R$ 172.715.524,00, sendo
esse aumento de R$ 35.000.000,00, mediante a emissão de 35.000.000 de novas ações ordinárias, todas
nominativas, e com valor nominal unitário de R$ 1,00, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, para
integralização por meio de conversão de créditos, nos termos do item (iv) abaixo, detidos pela acionista a seguir
qualiﬁcada. (ii) Conforme Boletim de Subscrição as ações ora emitidas são neste ato totalmente subscritas pela
acionista Solví Participações S.A., CNPJ/MF 02.886.838/0001-50, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP
NIRE 35.300.158.903, com sede São Paulo/SP, representada por Carlos Leal Villa e Célia Maria Bucchianeri Francini
Vasconcellos. (iii) Referido aumento de capital social é integralizado por SOLVÍ, mediante a conversão de créditos
que possui junto à Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Cessão de Crédito ﬁrmado entre a SOLVÍ e a
Companhia nesta data, no valor de R$ 35.000.000,00. (iv) O caput do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com
a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é
de R$ 172.715.524,00, dividido em 172.715.524 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 30.12.2016. Acionistas: Solví Participações S.A. - Carlos Leal Villa Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos; Servy Participações Ltda. - Lucas Quintas Radel - José Francivito
Diniz. JUCESP nº 223.175/17-1 em 18.05.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Copa SP de Kart KGV

São Paulo, quinta-feira, 8 de junho de 2017

Pro-500
melas fechou na segunda posição. A categoria chegou próxima dos 140 km/h e foi a mais
veloz do final de semana no traçado rápido pelo proposto pela
organização. A média dos pilotos em ritmo de prova superou
os 92 km/h.
Na Rotax Max/ Masters, João
Cunha venceu as três provas do
sábado. Na classe Masters, os
triunfos foram divididos entre
Luiz Antônio, Michel Aboissa e
Fernando Guzzi. O melhor entre
os rookies foi Thiago Lopes, que
ficou na frente de todos os outros estreantes nas três baterias.
Na Rotax Jr Max, Rafael Câmara, que estreia na categoria
nesta temporada, fez a pole po-

sition e venceu as três provas.
Pela DD2/ Masters, Yuri Alves
chegou na frente na primeira bateria e na segunda foi superado
por Caio Collet. Na terceira prova, Yuri voltou a andar na frente
do adversário e venceu. Pela classe Masters, Michel Aboissa foi
quem terminou em primeiro lugar nas duas primeiras corridas.
Na terceira prova, Rafael Xavier
terminou na frente.
As provas da Micro Max ficaram entre as mais disputadas
do final de semana e tiveram três
vencedores diferentes: Lucca
Rossi triunfou na primeira bateria, Antonela Bassani levou o kart
72 para a vitória na corrida 2 e
na corrida final foi Fabrício Fi-

lho quem faturou a vitória após
superar Antonela na linha de chegada por apenas 0s067.
Na Fórmula 4, categoria que
teve o maior grid do final de
semana com 23 karts, Paulo Farias venceu com o kart 64 na
geral e também na classe Senior. O final da prova foi emocionante com mais três pilotos
chegando no mesmo segundo
do vencedor: Thiago Coelho,
Raphael Filizola e Giuliano
Forcolin completaram os quatro
primeiros colocados.
A Mini Max teve domínio de
Gabriel Gomez, que venceu as
três baterias. Entre os rookies, a
disputa foi mais equilibrada: Vinícius Tessaro foi o melhor na
primeira bateria, Matheus Ferreira terminou a segunda prova na
frente e Lucca Zucchini superou
os adversários na corrida 3.
No encerramento da noite de
sábado, a equipe dos Karteiros
venceu a corrida única da Pro500 com o kart 00 após 1h20 de
duração e 95 voltas completadas
pelos líderes. O time dos Karteiros também foi o primeiro colocado da classe Senior. Na Light, o kart 26 da equipe Dom
Camillo e Wilken By Arde ficou
com o primeiro lugar.
A sexta etapa da Copa São
Paulo de Kart será realizada no
Kartódromo da Granja Viana no
dia 24 de junho.

Um dos principais eventos
do calendário nacional, a provas
do Eu Atleta terão uma novidade
neste ano. Depois de corridas de
5 e 10 quilômetros, agora será a
vez de uma meia maratona noturna de revezamento, programada
para o dia 15 de julho, a partir das
18h, com percurso todo na Cidade Universitária de São Paulo USP. Duplas e quartetos poderão
participar da Meia Maratona de
Revezamento Noturna Eu Atleta
São Paulo com os atletas correndo num circuito de 5.274m. O Eu
Atleta ainda terá mais um evento
na temporada: Corrida Eu Atleta
Rio (5k e 10k) dia 12 de novembro e já com inscrições abertas.
As inscrições estão abertas e
com preço promocional de R$
90,00 por atleta, sendo R$
180,00 para a dupla e R$ 360,00
para o quarteto. As confirmações
poderão ser feitas pelo site
www.corridaeuatleta.com.br. A
entrega do kit de participação

juntamente com a cortesia do
Chip será realizada no dia 14 de
Julho de 2017, das 11h00min às
20h00min na Loja Centauro Ibirapuera - Av. Ibirapuera, 3103 lojas 84-85 - Shopping Ibirapuera - São Paulo / SP, podendo ser
alterada para outra loja da rede.
Não haverá entrega de ki no dia
do evento, nem depois dele.
Para definição do tempo,
cada equipe receberá dois chips
de cronometragem, no caso de
revezamento em dupla, ou quatro chips de cronometragem, no
caso do revezamento em quarteto. O algarismo final impresso no
chip representará a volta que deverá ser completada pela atleta.
Eu Atleta Rio de Janeiro A prova do Rio de Janeiro, no dia
12 de novembro, terá as distâncias de 5k e 10, além de uma caminhada de 5k, com a programação começando a partir das 7h05.
A largada e a chegada serão no
Aterro do Flamengo, em frente

Foto/ MidiaSport

Corrida Eu Atleta terá meia
maratona de revezamento noturna

Meia Maratona de Revezamento Noturna Eu Atleta São Paulo
ao Monumento Nacional aos lor é de R$ 77,00.
Mortos da 2ª Guerra Mundial
O Meia Maratona de Reveza(Monumento aos Pracinhas) - Av. mento Noturna Eu Atleta São
Infante Dom Henrique, 75 - bair- Paulo é uma realização e organiro da Glória - Parque do Flamen- zação da Yescom, com promoção
go ao lado do M.A.M. - Museu de do EuAtleta, Globo e SporTV. A
Arte Moderna. As inscrições es- supervisão é da Federação Pautão abertas a preço promocional até lista de Atletismo. Mais informao dia 10 de julho, no site ções
no
site
www.coridaeuatleta.com.br. O va- www.corridaeuatleta.com.br

Stock Car

Ingressos para a Corrida do Milhão
estarão à venda a partir desta quinta-feira
O fã da principal categoria do
automobilismo brasileiro já pode
adquirir
pelo
site
www.ticketsforfun.com.br os ingressos para a corrida mais esperada do ano. No primeiro final de semana de julho, Curitiba será palco,
pela primeira vez, da tradicional
Corrida do Milhão. Durante o domingo (02/07) a Stock Car irá premiar o vencedor com R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Das oito provas milionárias,
disputadas desde 2008, seis pilotos já venceram, sendo o atual
líder do campeonato, Thiago Camilo, o recordista com três vitórias (2011, 2012 e 2015). Destaque também para Rubens Bar-

richello que venceu em 2014 e
para Felipe Fraga, atual campeão
do milhão. Completam a lista,
Valdeno Brito (2008), Ricardo
Mauricio (2010) e Ricardo Zonta (2013).
Os ingressos para as modalidades arquibancada custarão antecipadamente R$ 50 (inteira) e
R$ 25 (meia entrada) por pessoa.
No final de semana da etapa, os
valores serão de R$ 60 (inteira)
e R$ 30 (meia entrada). Há a opção de entrada de arquibancada
com visitação aos boxes, em horário determinado pela organização do evento, por R$ 120, até a
sexta-feira (30 de junho). A partir de sábado (1º de julho) o va-

lor será de R$ 140.
A opção pelo ingresso de
Camarote Paddock, espaço premium do autódromo, decorado
com serviço de buffet e TVs para
uma melhor visão da corrida em
pontos estratégicos, custará R$
360 antecipadamente, e R$ 390
no final de semana da Corrida do
Milhão. A credencial do paddock também permite a visitação
aos boxes no domingo, também
em horário pré-determinado.
Estudantes de ensino regular,
idosos, maiores de 60 anos e aposentados têm direito à meia entrada mediante a apresentação de
documento que comprove a concessão do desconto na compra e

também no acesso ao autódromo. O evento é para maiores de
5 anos, sendo proibida a entrada
de crianças abaixo desta idade.
Menores entre 5 e 14 anos não
pagam ingresso na categoria arquibancada, mas devem estar
acompanhados dos pais ou representantes legais maiores de 18
anos (parentes de primeiro grau).
Ambos devem portar documento original com foto ou certidão
de nascimento original. Não há
modalidade “meia entrada” para
os ingressos de visitação e paddock. Nessa categoria, crianças
a partir dos 5 anos devem pagar
valor integral. Mais notícias
em: www.stockcar.com.br

Jovens velocistas são
atração no Troféu Brasil
Caixa de Atletismo
Foto/ Ricardo Bufolin

A quinta etapa da Copa São
Paulo de Kart foi disputada no
último sábado no Kartódromo
Granja Viana em Cotia e teve o
recorde de baterias na temporada: foram 23 corridas e muitas emoções no traçado mais
veloz do ano. A rodada fez parte do Torneio de Inverno, que
selecionará pilotos para a decisão do campeonato.
O dia de provas começou
com a disputa da categoria Rok
Cup, onde Thiago Riberi venceu
a primeira e ficou em segundo na
corrida 2, que teve vitória da dupla Emilio Padron e Beto Monteiro, pilotos da Senior. A primeira bateria da Senior foi vencida por Welson Jacometti e
Renato Russo. Na classe Masters, Vicente Borges faturou as
duas provas.
Nas baterias com os pilotos
mais jovens do grid da Copa SP,
Enzo Viedmontine venceu as
duas corridas da Mirim, categoria que anda no mesmo grid
dos pilotos da Cadete. Vinícius
Tessaro triunfou na corrida 1
da Cadete e Guilherme Quinteiro ganhou a disputa emocionante contra Matheus Ferreira na corrida 2, superando o adversário na linha de chegada por
apenas 0s080.
Na Shifter, Bruno Grigatti
venceu as duas corridas de 20
voltas e em ambas Leonardo La-

Foto/ Jackson de Souza

Traçado mais veloz da temporada
acirra as disputas na 5ª etapa

Vitória Rosa
O Troféu Brasil Caixa de
Atletismo de 2017, que será
disputado desta sexta-feira
(09) a domingo (11), na Arena
Caixa, em São Bernardo do
Campo, no ABC paulista, mostrará uma geração de velocistas que, pouco a pouco, garante espaço entre os mais experientes e, principalmente, dá
esperanças para o ciclo olímpico de Tóquio 2020.
A entrada na Arena Caixa, localizada na Rua Tiradentes, 1840 - Vila do Tanque, é livre para o público.
Para os 100 m masculinos,
dois corredores sub-20 (até
19 anos) se destacam. O paulista Paulo André de Oliveira,
de 18 anos, venceu o GP Brasil Caixa, com 10.23 (0.3),
tempo que lhe garante a liderança do Ranking Nacional
Absoluto da prova, obtido em
São Bernardo. O outro é o carioca Derick de Souza Silva, de
19 anos, com 10.35 (0.7),
quinto lugar na lista. Os dois
atletas estão inscritos nos 100
m, 200 m e 4x100 m pelo Pinheiros.
Na prova dos 200 m, além
de Paulo André, 4º colocado
no Ranking, com 20.82 (0.3),
outro destaque é o matogrossense Aliffer Junior dos
Santos (APEFS Sinop), de 20
anos, 3º lugar na lista, com
20.82 (-2.9), marca alcançada a 30 de abril, em Campinas (SP).
Entre os jovens velocistas,
Vitor Hugo dos Santos (B3
Atletismo), de 21 anos, está
fora do Troféu Brasil. Ele sofreu uma lesão muscular na
disputa do Campeonato Mundial de Revezamentos de Bahamas, em abril, quando representava a Seleção adulta, e não
se recuperou a tempo de competir em São Bernardo.
No feminino, o grande
nome da nova geração é a carioca Vitória Cristina Rosa
(B3), de 21 anos. Qualificada
para o Campeonato Mundial
de Londres, ela lidera o
Ranking Nacional dos 200 m,
com 23.09 (0.8), marca obtida no GP Brasil, no último sábado. Está em segundo lugar
nos 100 m, com 11.38 (0,4).
Outra grande revelação é a
carioca Lorraine Barbosa
Martins (EMFCA), de apenas
17 anos, que ocupa o 5º lugar
no Ranking dos 200 m, com
23.65 (1.6). Neste fim de semana, no Sul-Americano Sub20, disputado em Georgetown,
na Guiana, ela ratificou os índices dos 100 m e dos 200 m
para o Mundial Sub-18 de Nairóbi, no Quênia, que será disputado em julho.
Ela venceu os 100 m em

Georgetown, com 11.56 (3.1), e os 200 m, com 23.89
(-2.6). No ano passado, em
Concórdia, na Argentina, foi
campeã do Sul-Americano
Sub-18.
O paulista Mateus Daniel
Adão de Sá (Pinheiros) é o
primeiro no salto triplo, com
16,87 m (0.5). Aos 21 anos,
está qualificado para o Mundial. Ele obteve a marca no GP
Brasil, no sábado.
Nos 110 m com barreiras,
a liderança é do carioca Gabriel Constantino (Orcampi
Unimed), também de 21 anos,
com 13.52 (1.2), marca alcançada em Gainesville, nos Estados Unidos, a 28 de abril. Ele
divide o primeiro lugar com o
experiente Eder Souza, também da Orcampi.
O paranaense Mikael de
Jesus aparece em 3º lugar no
Ranking dos 400 m com barreiras. Com 19 anos, ele tem
50.12. No ano passado terminou na 4ª colocação na prova
no Mundial Sub-20 de Bydgoszcz, na Polônia.
Mais três atletas fecham o
grupo masculino: o paulista
Bruno Spinelli (B3), de 20
anos, 3º no salto com vara,
com 5,42 m, marca alcançada
no dia 10 de maio passado; o
paranaense Douglas Junior
dos Reis (Orcampi Unimed),
de 21, 1º no lançamento do
disco, com 59,90 m, resultado de 22 de março; e Jefferson de Carvalho Santos (Pinheiros), 1º no decatlo, com
7.728 pontos, obtidos a 29 de
abril, de 21, em Florença, na
Itália.
No feminino, Liliane dos
Santos Mariano (Pinheiros),
de 20 anos, é 2ª colocada nos
800 m, com 2:06.81, tempo
registrado a 3 de maio, em
São Bernardo, mesmo lugar
em que a mineira Nubia Aparecida Soares (B3), de 21,
obteve 14,35 (-0.4) no salto
triplo, 1º lugar no Ranking
Brasileiro e índice para o
Mundial de Londres.
A CBAt divulgou o novo
Programa-Horário da competição, que será aberta com os
100 m do decatlo, às 09 horas da sexta-feira. A final do revezamento masculino do 4x400
m fechará o evento às 17 horas
de domingo. O Programa-Horário definitivo será confirmado após o Congresso Técnico
do evento, marcado para as 15
horas desta quinta-feira (8), no
Auditório do Céu Regina Rocco Casa, que fica ao lado da Arena Caixa (Rua Tiradentes,
1853).Mais informações:
http://www.cbat.org.br/competicoes/trofeu_brasil/2017/
default.asp

