
O DIA
Nª 23.956 Preço banca: R$ 2,30

Jornal SP

Ministros do TSE ainda não definiram
se incluem delações como prova em ação

Game Over: Sefaz combate
sonegação em venda de videogame
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Safra de grãos pode ser recorde
com 234,3 milhões de toneladas

Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável é desafio

para o Brasil

Esporte

São Paulo, sexta-feira, 9 de junho de 2017www.jor nalodiasp.com.br

DÓLAR

OURO

EURO

Comercial
Compra:   3,26
Venda:       3,26

Turismo
Compra:   3,13
Venda:       3,40

Compra:   3,65
Venda:       3,66

Compra: 124,45
Venda:     156,97
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

20º C

13º C

Sexta: Sol com
muitas nuvens du-
rante o dia. Perío-
dos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Previsão do Tempo

A paulista Beatriz Haddad
Maia (Expressa/ Pro-Style/
Eurofarma/ Head/ Solinco/
CBT/ IMG/ Tennis Route) con-
quistou mais uma boa vitória
no WTA 125 de Bol.

Na quinta-feira, a tenista

Bia Haddad Maia elimina
principal favorita e alcança

as quartas em Bol
número 1 do Brasil eliminou
a principal favorita ao título,
a sueca Johanna Larsson, 59º
do mundo, por 7/6(3) 6/1, em
1h30min de partida, e avan-
çou às quartas de final do tor-
neio croata.              Página 8

TRIDAY SERIES
São Carlos terá cerca

de 400 atletas
A estreia do Circuito TRI-

DAY SERIES 2017 no interior
paulista será neste domingo, dia
11 de junho,  no Parque Eco-Es-
portivo Damha, em São Carlos,
na região de Araraquara. Será a
terceira etapa da temporada e
não poderia ser melhor, com a
participação de cerca de 400
competidores, divididos pelas
duas distâncias, Sprint - 750m
de natação, 20km de ciclismo e
5km de corrida - e Olímpico -
1,5km/40km/10km. As duas
opções visam abrir o leque e
atrair mais atletas para a prática
do triatlo, envolvendo inician-
tes e experientes.         Página 8
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TRIDAY SERIES 2017

Cacá Bueno busca nova
conquista na Stock, agora

com Cimed Racing
Pentacampeão da Stock Car,

Cacá Bueno busca neste final de
semana sua segunda vitória con-
secutiva em Cascavel: o piloto da
Cimed Racing venceu a corrida
na temporada passada e foi jus-
tamente em um duelo emocio-
nante contra Marcos Gomes,
hoje seu companheiro no time
que é o atual bicampeão da cate-
goria por equipes.          Página 8

F
ot

o/
 B

ru
no

 T
er

en
a/

 R
F

1

Cacá Bueno homenageia os
30 anos da primeira vitória
de Senna em Mônaco

24 Horas Rental Kart
Interlagos: Tartarugas

Racing Team
anuncia formação

Alberto  Cesar Otazú pilotou oito horas nas 24 Horas
Rental Kart Interlagos

Exatamente um mês antes da
realização da segunda edição da
24 Horas Rental Kart Interla-
gos, que terá largada as 15 ho-
ras de 8 de julho no Kartódro-
mo Ayrton Senna, na zona sul de
São Paulo (SP), o Tartarugas
Racing Team anuncia a sua for-
mação, com a pretensão de su-
bir no pódio em sua segunda par-

ticipação. O time paulista será
formado por nove pilotos: Al-
berto Cesar Otazú (16 anos),
André Alves (32), Cadu Gui-
marães (33), Cesar Mercate-
lli (32), João Ulisses dos San-
tos (59), Johnny Neves (31),
Marcos Gelsi (46), Rodrigo
Caldeira (28) e Vitor Merca-
telli (32).                  Página 8
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Merkel diz
que apoiará
“de forma
intensa”

negociações
UE-Mercosul

A chanceler da Alemanha,
Angela Merkel, afirmou na
quinta-feira (8), em Buenos
Aires, que vai apoiar “de for-
ma intensa” as negociações
da União Europeia (UE) para
concluir um acordo de inte-
gração com o Mercosul.  “A
Alemanha ratifica o desejo
da Argentina de conseguir
rápidos progressos neste
sentido”, afirmou Merkel
em entrevista coletiva reali-
zada após seu encontro com
o presidente argentino, Mau-
ricio Macri. A informação é
da EFE.                       Página 3

Transparência
Internacional

vê erros
no caso

Odebrecht na
República

Dominicana
O movimento dominica-

no  Par t i c ipação  Cidadã
(PC), braço local da Trans-
parênc ia  In te rnac iona l ,
apontou na quinta-feira (8)
“erros injustificáveis” no
inquérito sobre subornos da
Odebrecht, pelo qual ontem
foram detidos preventiva-
mente oito dos 14 indicia-
dos .  A in formação  é  da
EFE.                           Página 3

A safra de grãos 2016/2017
pode chegar ao recorde de
234,3 milhões de toneladas,
com aumento de 25,6% (47,7
milhões de toneladas) em rela-
ção à safra passada. A nona
estimativa, realizada pela Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab), foi divulgada
na quinta-feira (8), em Brasília.

Os responsáveis pela
supersafra atual foram o cres-
cimento de área e as produti-
vidades médias, informou a
Conab. A previsão é de ampli-

ação de 3,7% na área total,
podendo chegar a 60,5 milhões
de hectares, incluídas as cultu-
ras de segunda e terceira sa-
fras e as de inverno.

A produção da soja deve
crescer 19,4% atingindo 113,9
milhões de toneladas, com
ampliação de 1,9% na área
plantada estimada em 33,9 mi-
lhões de hectares. No caso do
milho total, a produção deve
alcançar 93,8 milhões de tone-
ladas, 41% acima da safra
2015/2016.              Página 3

Bandeira  com  os  17  Objetivos  de  Desenvolvimetno 
Sustentável  da  ONU 
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O Brasil corre o risco de re-
troceder nos índices de erradi-
cação da fome e redução da po-

breza e pode não alcançar as me-
tas de sustentabilidade estabele-
cidas pela Organização das Na-

ções Unidas (ONU). O alerta foi
dado por integrantes do Grupo de
Trabalho da Sociedade Civil para
a Agenda 2030, durante seminá-
rio sobre os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável na Câma-
ra dos Deputados.

O grupo, formado por dife-
rentes organizações sociais,
apresentou na quinta-feira (8) a
prévia do relatório Luz da Soci-
edade Civil sobre os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentá-
vel, que reúne informações so-
bre os desafios da implemen-
tação das metas que devem ser
alcançadas pelo Brasil  até
2030. A íntegra do relatório
será apresentada em julho no
Fórum Político de Alto Nível
da ONU, responsável pelo mo-
nitoramento da implementação
dos objetivos.               Página 4
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Banco Central poderá aplicar
multa de até R$ 2 bilhões em

processos administrativos

Lava Jato denuncia seis por
desvio de R$ 150 milhões na

área de gás da Petrobras

Página 2

A crise é na União e não
apenas nos estados e

municípios, afirma Alckmin

Petrobras cancela contrato de
fornecimento de gás para

UTE Cuiabá
Página 3



Game Over: Sefaz combate
sonegação em venda de videogame
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cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

Apesar do ‘semáforo verde’ que os colegas acenderam pras
‘avenidas políticas’ pelas quais o vereador Police Neto pode ‘ca-
minhar’ em 2018, o líder do PSD não tá ’acelerado’ pra ‘estacio-
nar’ na Assembleia (SP) ou Câmara Federal via Estatuto do Pe-
destre.     

P R E F E I T U R A  ( S P ) 

Se Doria (PSDB) ’incorporar’ de vez o ‘espírito’ de Jânio -
que estaria com 100 anos de idade - um dos bilhetinhos eletrôni-
cos seria “quem não estiver comigo no inferno das cracolândias
não estará nos céus do Palácio dos Bandeirantes ou do Planalto”.
 

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

Quem parece desistir da vida pública é o jornalista e profes-
sor (Comunicação) José Américo (PT). O deputado talvez não
seja mais candidato a nada, a não ser - caso Lula voltar a disputar
a Presidência - voltar a comandar a comunicação da campanha.    
 

G O V E R N O  ( S P )

Quem tem o tipo de ‘apoio’ que algumas ditas ’lideranças’
evangélicas dizem estar dando pra Alckmin (PSDB) ser o candi-
dato tucano à Presidência não precisa de adversários externos.
Alckmin vai precisar de lideranças com poder de levar milhões
de votos.    

C O N G R E S S O 

Uma das perguntas que tão fazendo ao deputado federal Rus-
somanno (PRB), é por que não bota a cara no jornalismo da Re-
cord (tv), bombardeada por querer ainda mais propaganda do go-
verno Temer pra defender o governo no qual tem Ministério ? 

P R E S I D Ê N C I A 

Temer e ministros do núcleo ‘quase duro’ comemoram vitó-
ria no julgamento do TSE sobre dinheiro sujo na campanha em
que ele foi vice na chapa pela reeleição com Dilma (ex-PDT no
PT), além do apoio total do PTB do ex-preso (‘mensalão’) Je-
fferson.  

J U S T I Ç A S 

Você ainda tem alguma dúvida sobre u’a maioria no TSE li-
vrar também a cara da ‘impedida’ ex-presidente Dilma  (ex-PDT
no PT) perder os direitos políticos só pra não ‘assinar recibo’
de que livraram apenas Temer (PMDB) não cassando a chapa (re-
eleição) 2014 ?

P A R T I D O S 

Tendo cumprido todas as exigências, o Muda Brasil (MB) tá
praticamente pronto pra receber o registro definitivo do
Superior Tribunal Eleitoral, tornando-se o 36º partido brasileiro.
Vai nascer como um ‘irmão menor’ do PR de Antonio Carlos
Rodrigues (ACR).  

H I S T Ó R I A S 

A Associação dos Cronistas de Política (São Paulo) tá com-
pletando 70 anos. Foi fundada em 1947, durante a Assembleia
Constituinte paulista. Esta coluna de política tá completando 25
anos de publicação diária. Muito obrigado leitor. Ela foi feita pra
você !

E D I T O R 

Desde 1992 que o jornalista CESAR NETO vem publicando
esta coluna diária de política. Ela foi se tornando uma via das
liberdades possíveis entre Comunicação, Sociedade e Institui-
ções. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política
(São Paulo - Brasil).  

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m

Jornal        O DIA        S. Paulo
Administração e Redação
Viaduto 9 de Julho, 180
1º andar - Sala 11
CEP: 01050-060
Fone: 3258-1822

Periodicidade: Diária
Exemplar do dia: R$  2,30

Assinatura on-line
Mensal: R$ 20,00
Radiobrás – Agência Brasil

E-mail: jornalodiasp@terra.com.br
Site: www.jornalodiasp.com.br

Publicidade Legal
 Balanços, Atas e
Convocações
 R. Albion, 229 - Cj. 115 -
Lapa
Telefone: 3832-4488

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

A Secretaria da Fazenda  de-
flagrou nesta quinta-feira a ope-
ração Game Over. Seriam cum-
pridos 14 mandados de busca e
apreensão em empresas, escri-
tórios contábeis e residências,
além de 12 ordens de fiscaliza-
ção.  A ação ocorreu em  São
Paulo, Osasco, Barueri, São Cae-
tano e Guarulhos.

A operação é resultado de
investigação que apurou
um esquema de fraude de um
grupo de 40 empresas que sone-
gavam impostos na venda de vi-
deogames. Em parceria com a

Polícia Civil e o apoio do Mi-
nistério Público do Estado de
São Paulo, distribuidoras e va-
rejistas do ramo de eletrônicos
foram investigadas.

Somente nesta quinta-feira,
foram mobilizados cerca de 100
agentes fiscais de seis delegaci-
as tributárias e 70 policiais civis.

A ação teve como objetivo
apreender livros, documentos
fiscais, controles paralelos e
realizar cópia e autenticação de
arquivos digitais. A intenção foi
ampliar o conjunto de provas a
ser utilizado nas esferas fiscal e

penal. A operação desqualificou
empresas simuladas e pessoas
interpostas, responsabilizando
articuladores e beneficiários†do
esquema, agora desarticulado.

As investigações começa-
ram há um ano e apurou que o
esquema consistia em abrir em-
presas de fachada, com sócios
laranjas, para emitir Notas Fis-
cais e “esquentar” as mercado-
rias para simular o recolhimen-
to do ICMS devido em opera-
ções sujeitas ao regime de subs-
tituição tributária.

Essas mercadorias, aparente-

mente legais, eram entregues a
distribuidoras envolvidas no es-
quema, que as revendiam a gran-
des redes varejistas. Os produ-
tos chegavam ao consumidor fi-
nal por meio de plataformas e-
commerce e lojas físicas desses
varejistas.

Desde 2015, o esquema
fraudulento dessas 40 empresas
teria movimentado ilegalmente
800 milhões de reais em vendas
de videogames. Segundo a apura-
ção, há indícios de sonegação de
aproximadamente 250 milhões
de reais nessas negociações.

A crise é na União e não apenas nos
estados e municípios, afirma Alckmin

O governador Geraldo Alck-
min participou nesta quinta-fei-
ra (8) da 21ª Conferência Naci-
onal dos Legisladores e Legis-
lativos Estaduais (CNLE), em
Foz de Iguaçu, Paraná. O evento
promovido pela União Nacional
dos Legisladores e Legislativos
Estaduais (Unale) tem como
tema “O Brasil e suas reformas.

Alckmin fez parte dos deba-

tes que reuniram outros gover-
nadores sobre as dificuldades
econômicas enfrentadas pelos
estados e a solução para essa
questão, dentro do painel “A crise
econômica nos Estados”.

“A crise é nos municípios,
nos estados e na união, a dife-
rença é que no Rio de Janeiro
não se paga salários, atrasaram
salários, e a união paga porque

não tem lei de responsabilidade
fiscal. Ele fizeram a legislação para
os estados e municípios. A união
este ano vai gastar R$ 139 bilhões
sem pagar um centavo de juros.
Emite títulos, o Congresso aprova
o déficit primário e bola pra fren-
te. A crise da União é ainda mais
grave do que a dos estados e muni-
cípios”, criticou Alckmin.

O governador defendeu as

reformas trabalhista, previdenci-
ária e política. “Este é um mo-
delo esgotado. Não é culpa de
cada um, todos fomos eleitos, é
o modelo que precisa ser corri-
gido e aperfeiçoado. Você não
tem 35 ideologias no país. O que
tem são muitas empresas para
pegar dinheiro do fundo partidá-
rio e gastar dinheiro público”,
disse Alckmin.

Unidade Emergencial de Atendimento a
dependentes químicos  é instalada na Luz

O prefeito João Doria visi-
tou nesta quinta-feira (8) o novo
espaço do projeto Redenção
para acolhida e atendimento de
dependentes químicos na Luz. A
Unidade Emergencial de Atendi-
mento, que passa a operar a par-
tir das 18h desta quinta-feira,
está localizada em um estacio-
namento disponibilizado pela
Guarda Civil Metropolitana
(GCM) na Rua General Couto de
Magalhães, região central.

A estrutura, com espaços de
descanso, banheiros, refeitório e
consultórios para atendimento
de saúde e psicossocial, tem ca-
pacidade para acolher 150 pesso-
as ao longo do dia e 100 pessoas
para pernoite. O espaço faz parte
das ações do projeto Redenção,
cujo objetivo é resgatar e dar

oportunidade de tratamento aos
dependentes químicos. “Trata-se
de uma operação conjunta com as
secretarias de Saúde e de Assis-
tência e Desenvolvimento Soci-
al, exclusivamente para atender
aos dependentes com acolhimen-
to adequado, pelo tempo que for
necessário”, disse o prefeito.

As estruturas foram cedidas
pela DASA do Brasil, empresa
de medicina diagnóstica, e mon-
tadas sob coordenação de Cláu-
dio Carvalho, secretário munici-
pal de Investimento Social. Foi
firmado um contrato de como-
dato até o final do ano, com pos-
sibilidade de renovação, e sem
contrapartida para a Prefeitura.

“Aproveitamos uma área
municipal servida de água, esgo-
to, energia e transporte, para fa-

cilitar a locomoção e o atendi-
mento às famílias, com instala-
ções independentes e dotadas de
toda estrutura necessária para
que essas pessoas tenham uma
nova oportunidade de vida”, dis-
se o secretário de Serviços e
Obras, Marcos Penido.

Os espaços de descanso são
equipados com quatro jogos de
beliche, sendo oito pessoas por
unidade. Há duas baterias de ba-
nheiros, divididos em masculi-
nos e femininos, cada qual com
sete unidades, e duas baterias de
chuveiros elétricos, também di-
vididos por gênero, no total de
20 cabines para banho. Uma
equipe de atendimento médico
estará no local durante 24 horas.

“Essa é mais uma porta de
entrada para as pessoas que que-

rem mudar de vida e sair da de-
pendência química. Aqui, a gen-
te oferece o banho quente, áreas
de descanso, toda a acolhida dos
profissionais de assistência soci-
al, técnicos, educadores, área de
conversa e também para exercíci-
os físicos, justamente para que
essas pessoas, no momento da
abordagem, tenham a chance de
serem encaminhadas a outros ser-
viços já existentes, como interna-
ção, centros de acolhida ou comu-
nidades terapêuticas”, disse o se-
cretário de Assistência e Desen-
volvimento Social, Filipe Sabará.

As abordagens são feitas in-
dividualmente, baseadas na cri-
ação de vínculo com os agentes
especializados, com disponibi-
lização de transporte para des-
locar os usuários até a unidade.

Campanha Junho Lilás para reforçar
 a importância do Teste do Pezinho

A União Nacional dos Servi-
ços de Referência em Triagem
Neonatal (UNISERT) e a APAE
de São Paulo realizam neste
mês a campanha Junho Lilás,
que destaca a importância do
Teste do Pezinho, um exame
rápido, gratuito e obrigatório
por lei, que detecta doenças em
recém-nascidos antes de os
sintomas aparecerem. A inici-
ativa conta com o apoio da Pre-
feitura de São Paulo.

A campanha contará com di-
versas ações durante todo o
mês, e busca conscientizar a so-
ciedade que o teste é o primeiro
passo para definir o futuro do
bebê. O exame é realizado a par-
tir da coleta de gotinhas de san-
gue do calcanhar do recém-nas-
cido e é fundamental na preven-
ção da Deficiência Intelectual e
na melhoria da qualidade de vida

das crianças.
O filme sobre a importância

do teste está disponível no
link https://www.youtube.com/
watch?v=OggSPrV6yEI

Referência no Teste do Pe-
zinho

A APAE de São Paulo im-
plantou o Teste do Pezinho no
Brasil em 1976 e, desde 2001,
é um Serviço de Referência em
Triagem Neonatal (SRTN) cre-
denciado pelo Ministério da Saú-
de. Atualmente, a organização é
responsável pela realização do
teste de 77% dos bebês nasci-
dos na capital paulista, 64% dos
recém-nascidos do Estado de
São Paulo e 16% do total de cri-
anças triadas no Brasil por meio
do Sistema Único de Saúde
(SUS) e de maternidades e hos-
pitais privados.

O Laboratório da APAE de
São Paulo é o maior da Amé-
rica Latina em número de exa-
mes realizados e, desde a sua
implantação, triou mais de
15,5 milhões de crianças bra-
sileiras. Apenas em 2016, fo-
ram cerca de 2,5 milhões de
testes realizados.

- Teste do Pezinho Básico: é
obrigatório e gratuito em todo
o país. Identifica, no Estado de
São Paulo, as seguintes doenças:
Fenilcetonúria, Hipotireoidis-
mo Congênito, Fibrose Cística,
Anemia Falciforme e demais
Hemoglobinopatias, Hiperplasia
Adrenal Congênita e Deficiên-
cia de Biotinidase.

- Teste do Pezinho
MAIS: além do que se detecta no
teste Básico, inclui mais quatro
diagnósticos: Deficiência de G-
6-PD, Galactosemia, Leucinose

e Toxoplasmose Congênita.
- Teste do Pezinho

SUPER: é o único a triar 48 do-
enças e um dos mais completos
testes de Triagem Neonatal exis-
tentes no mundo. Ele inclui em
seu painel, além das dez doen-
ças identificadas nos Testes do
Pezinho Básico e MAIS, outros
38 diagnósticos realizados por
meio da avançada tecnologia de
Espectrometria de Massas em
Tandem – MS/MS.

- Teste do Pezinho para SCID
e AGAMA: detecta um grupo de
doenças genéticas graves nas
quais não há produção de célu-
las de defesa T e/ou B nem de
anticorpos protetores. O teste
pode ser realizado associado a
qualquer dos testes acima ou a
critério médico.

Saiba mais em: http://
www.apaesp.org.br/

Prefeitura de SP e Instituto Sou da Paz promovem
campanha de entrega voluntária de armas

Como parte da campanha glo-
bal para redução da violência ar-
mada, a Prefeitura de São Paulo,
em parceria com Instituto Sou da
Paz, promove na próxima quinta e
sexta-feira, 8 e 9 de junho, uma
campanha de entrega voluntária de
armas. Cerca de 40 mil pessoas
morrem vítimas de armas de fogo
no Brasil por ano, e muitas destas
mortes poderiam ser evitadas se
não fosse a presença de uma arma.

Com o mote Silence the guns,
que dialoga com a realidade brasi-
leira, a IANSA - International Acti-
on Network on Small Arms (Rede
Internacional de Ação sobre Armas
de Pequeno Porte, em tradução li-
vre), realiza entre 5 e 12 de junho a
Week of Action (Semana de Ação),
em que anualmente organizações de
todo o mundo promovem atividades
pró redução da violência armada.

A cidade de São Paulo tem
centenas de postos de recebimen-

to fixos cadastrados, onde os ci-
dadãos podem entregar voluntari-
amente suas armas durante todo o
ano, mas nesta semana quatro pos-
tos da Guarda Civil Metropolita-
na (GCM) estarão especialmente
preparados para receber a popula-
ção: dois na Zona Sul (Vila Mari-
ana e Santo Amaro), um na Zona
Norte (Santana) e um na Zona Les-
te (Aricanduva/Formosa).

“O Brasil é um dos líderes
mundiais em número de mortes
por armas de fogo. Ao fortalecer
a iniciativa da IANSA, além de
comunicar a população sobre a
entrega voluntária de armas, cha-
mamos a atenção também para a
necessidade de implementação de
políticas eficazes para prevenir a
violência letal no país“, comenta
Ivan Marques, diretor-executivo
do Instituto Sou da Paz.

O estado de São Paulo se des-
taca como primeiro colocado no

ranking nacional de recebimentos
de armas. Segundo o Ministério
da Justiça, de 2011 a 2016, ape-
nas a Guarda Civil Metropolitana
de São Paulo recebeu 7.365 ar-
mas, o que representa 17% do to-
tal recolhido no estado e 5,4% do
total do país, o que a colocaria em
7º lugar nacional se fosse uma
unidade da federação.

Campanha Last Shots
No posto da Vila Mariana, na

Zona Sul da capital, haverá uma
exposição da campanha Last
Shots, promovida pelo Instituto
Sou da Paz, que visa chamar a aten-
ção para os números da violência
armada no Brasil e cobrar por po-
líticas públicas de redução de ho-
micídios. Serão exibidos barris
amarelos com girassóis plantados,
que simbolizam as vidas que po-
deriam não ter sido perdidas para
a violência armada e mensagens

que trazem números do Mapa da
Violência de 2016: “5 pessoas
morrem por hora vítimas de armas
de fogo”, “116 pessoas morrem
por dia no Brasil vítimas da vio-
lência armada” e “morrem no Bra-
sil mais vítimas de armas de fogo
do que em países que estiveram
em guerra recente” são algumas
das mensagens exibidas.

Saiba onde entregar sua arma
durante a Week of Action:

Das 8h às 17h nos seguintes
locais:

Vila Mariana – R. Capitão
Macedo, 553

Santo Amaro – R. Darwin, 221
Norte Santana – Praça Heróis

da FEB s/nº
Aricanduva Formosa – Praça

Haroldo Daltro s/nº
Saiba como e onde entregar

sua arma em qualquer dia do
ano: http://bit.ly/2qYMSgh
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Merkel diz que
apoiará “de forma

intensa” negociações
UE-Mercosul

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou na quin-
ta-feira (8), em Buenos Aires, que vai apoiar “de forma inten-
sa” as negociações da União Europeia (UE) para concluir um
acordo de integração com o Mercosul.  “A Alemanha ratifica
o desejo da Argentina de conseguir rápidos progressos neste
sentido”, afirmou Merkel em entrevista coletiva realizada após
seu encontro com o presidente argentino, Mauricio Macri. A
informação é da EFE.

A chanceler advertiu que as negociações de acordos de livre
comércio são complicadas e admitiu que a Alemanha nem sem-
pre é um parceiro fácil. “Da perspectiva da UE há bons motivos
para concluir um acordo, mas também é preciso aceitar compro-
missos e soluções”, declarou. E reiterou a necessidade deste tipo
de parceria para render “mais empregos e prosperidade”.

Por sua vez, Macri apontou que é “muito importante” que o
acordo entre a União Europeia e o Mercosul avance ainda este
ano porque representaria um “grande passo à frente” após “mais
de 20 anos de conversas”.

“Construímos relações com o mundo inteiro, e esperamos
algo especial por parte dos nossos irmãos europeus nesta inte-
gração. O parceiro natural para a América Latina é a Europa”,
disse Macri.

Após a visita à Argentina, Merkel irá ao México, onde se en-
contrará amanhã com o presidente Enrique Peña Nieto. (Agencia
Brasil)

Transparência
Internacional vê

erros no caso
Odebrecht na

República Dominicana
O movimento dominicano Participação Cidadã (PC), braço

local da Transparência Internacional, apontou na quinta-feira (8)
“erros injustificáveis” no inquérito sobre subornos da Odebre-
cht, pelo qual ontem foram detidos preventivamente oito dos 14
indiciados. A informação é da EFE.

O juiz Francisco Ortega ditou prisão preventiva contra oito
políticos e empresários dominicanos, entre eles o ministro da
Indústria, Temístocles Montás; o presidente do principal partido
de oposição, Andrés Bautista; e o empresário Ángel Rondón, as-
sinalado como a pessoa que recebeu e entregou os subornos.

A PC disse hoje em nota que, ainda que o inquérito do Minis-
tério Público tenha apresentado “suficientes indícios” contra os
acusados, “foi notório o cometimento de erros injustificáveis
que, mesmo que não tenham afetado a solicitação realizada nem
as investigações por realizar, ajudam a desacreditar, não só o caso
mais importante do país, mas também o trabalho dos procurado-
res”.

A Participação Cidadã ressaltou no entanto que o caso se en-
contra em uma etapa processual “que permite remediar qualquer
erro cometido, pois o Ministério Público ainda conta com um
prazo de pelo menos oito meses para completar a investigação e
apresentar a acusação, cuidando para não cometer novos erros e
incluir os responsáveis que ainda não foram identificados”.

Para o braço local da Transparência Internacional “foi notória
a exclusão de parentes de dois dos principais indiciados, com
fatos descritos que os vinculam aos fatos investigados”. A PC
também criticou que a Procuradoria Geral da República não te-
nha identificado o senador e o deputado que supostamente rece-
beram subornos para a obtenção e aprovação do financiamento
no Congresso Nacional da termoelétrica Punta Catalina, cons-
truída por um consórcio liderado pela Odebrecht.

Além disso, a ONG criticou que os documentos recebidos
do Brasil não apresentam a lista de todos os subornados, “e que
foi objeto e justificação do pacto de leniência assinado e homo-
logado com a Odebrecht, cujo cumprimento não foi exigido pela
Procuradoria”.

Mediante este acordo, a Odebrecht, que deverá pagar US$ 184
milhões, o dobro do que desembolsou em subornos, se compro-
meteu a revelar os nomes dos beneficiados, em troca de que seus
funcionários não sejam julgados no país caribenho.

“As múltiplas implicações do escândalo Odebrecht revelam
o nível de decomposição e corrupção do sistema partidário, o
transbordado custo da política e a inoperância dos organismos
de controle (do país)”, disse a Participação Cidadã.

Ao mesmo tempo, a PC considerou que os líderes locais, in-
cluindo o presidente do país, Danilo Medina, e seus antecesso-
res “não podem refugiar-se na exigência do respeito ao devido
processo, que todos devemos preservar, e reconhecer a gravida-
de do escândalo que gerou tanta indignação na sociedade, à qual
estão obrigados a pedir desculpas e atuar firme e decididamente
para implementar reformas estruturais para conjurar a enorme
corrupção e a impunidade que nos agoniam”. (Agencia Brasil)

A safra de grãos 2016/2017
pode chegar ao recorde de 234,3
milhões de toneladas, com au-
mento de 25,6% (47,7 milhões
de toneladas) em relação à safra
passada. A nona estimativa, rea-
lizada pela Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), foi
divulgada  na quinta-feira (8), em
Brasília.

Os responsáveis pela super-
safra atual foram o crescimento
de área e as produtividades mé-
dias, informou a Conab. A previ-
são é de ampliação de 3,7% na
área total, podendo chegar a 60,5
milhões de hectares, incluídas as
culturas de segunda e terceira
safras e as de inverno.

A produção da soja deve cres-
cer 19,4% atingindo 113,9 mi-
lhões de toneladas, com ampli-
ação de 1,9% na área plantada
estimada em 33,9 milhões de
hectares. No caso do milho to-
tal, a produção deve alcançar
93,8 milhões de toneladas, 41%
acima da safra 2015/2016.

A estimativa é de 30,3 mi-
lhões de toneladas para a primei-
ra safra e de 63,5 milhões para a
segunda. A área total deve ser de
17,3 milhões de hectares, com
uma ampliação de 8,9%. Milho
e soja respondem por quase 90%
dos grãos produzidos no país.

O feijão primeira safra, que
está no final da colheita, deve

alcançar uma produção de 1,39
milhão de toneladas, resultado
34,1% superior ao produzido
em 2015/2016. Já a segunda sa-
fra deve ser de 1,31 milhão de
toneladas, sendo 639,4 mil to-
neladas do grão cores, 208,6 mil
toneladas do preto e 460,1 mil
toneladas do feijão caupi.

A produção do feijão total
teve atingir 3,4 milhões de to-
neladas, numa área de 3,1 mi-
lhões de hectares. Com referên-
cia ao algodão pluma, o cresci-
mento é de 15,4%, podendo
chegar a 1,5 milhão de tonela-
das, mesmo com uma estimati-
va de redução de 1,7% na área
cultivada.

Culturas de inverno
Há previsão de queda de

8,8% na área de trigo, podendo
ser de 1,93 milhão de hectares.
Com isso, a produção sofre re-
dução de 22,6% e chega a 5,2
milhões de toneladas. A aveia, ao
contrário do trigo, apresenta
crescimento de área de 3,4%,
podendo alcançar 301,5 mil
hectares. A produção está esti-
mada em 705,7 mil toneladas.

A pesquisa foi realizada no
período de 21 a 27 de maio em
todas as regiões produtoras,
quando foram consultadas diver-
sas instituições e informantes
cadastrados em todo o país.
(Agencia Brasil)

OCDE pretende abrir escritório no
Brasil, diz  Henrique Meirelles

A Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) pretende abrir
um escritório no Brasil, infor-
mou o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles. Ele disse
que, de fato, a OCDE tem esse
interesse. “Nós concordamos e
vamos formalizar isso rapida-
mente”, afirmou, após encontro
com o secretário-geral da
OCDE, Angél Gurría na quinta-
feira (8) em Paris.

No fim do mês passado, o

governo apresentou pedido para
o Brasil aderir à organização in-
ternacional de 35 países, base-
ada nos princípios da democra-
cia representativa e da econo-
mia de livre mercado. De acor-
do com o porta-voz da Presi-
dência da República, Alexandre
Parola, o governo brasileiro
acompanha as atividades da
OCDE desde 1994 e, em 2007,
foi convidado a um “engajamen-
to ampliado” com vistas justa-
mente a uma possível entrada na

organização.
Meirelles disse ainda que a

reunião de hoje foi “extrema-
mente positiva” e Gurría “ex-
pressou satisfação muito gran-
de” com a iniciativa do Brasil
de pedir para ingressar no gru-
po. “A entrada na OCDE faz
parte de uma agenda de moder-
nização da economia, de adoção
de padrões modernos de admi-
nistração e normatização econô-
mica”, afirmou.

“A ideia da OCDE é ser uma

organização que congrega os
países mais relevantes do mun-
do. O Brasil é hoje um desses
países. Uma organização que
pratica e demanda normas mo-
dernas de administração econô-
mica, de gestão, de transparên-
cia, abertura e ética, etc. E, cla-
ramente, o Brasil se enquadra.
Tudo aquilo que a OCDE propõe
já estamos aplicando, faz parte
da agenda de reformas do país”,
acrescentou Meirelles. (Agen-
cia Brasil)

Capacidade de armazenagem de
alimentos cresce 0,9%, diz IBGE
O Brasil fechou o segundo

semestre de 2016 com uma ca-
pacidade de armazenagem agrí-
cola de 168 milhões de tonela-
das. Com isso, a capacidade de
guardar esses alimentos cresceu
0,9% em relação ao primeiro
semestre do ano, segundo dados
divulgados na quinta-feira (8), no
Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Os principais locais de esto-

cagem de itens agrícolas foram
os silos, que alcançaram a capa-
cidade de armazenamento de
77,3 milhões de toneladas, 3,2%
a mais do que no primeiro se-
mestre. Já os armazéns granelei-
ros atingiram 64,3 milhões de
toneladas, 0,2% a mais do que
no semestre anterior.

Os armazéns convencionais,
estruturais e infláveis somaram 26,5
milhões de toneladas, o que repre-
sentou queda de 3,6% em relação

ao primeiro semestre de 2016.
Em relação ao número de

estabelecimentos ativos, houve
um leve acréscimo de 0,1%, ao
passar de 7.818 no primeiro se-
mestre para 7.829 no segundo
semestre.

Produtos
Em 31 de dezembro de

2016, o maior estoque nas uni-
dades armazenadoras era de mi-
lho em grão (8,4 milhões de to-

neladas), o que, apesar disso,
teve uma queda de 16,7% no vo-
lume estocado em comparação
à mesma data no ano anterior,
por conta da queda na produção
da segunda safra do produto.

A estocagem de soja em grão
cresceu 97,4% no período, che-
gando a 6,3 milhões de tonela-
das. O trigo em grão apresentou
um acréscimo de 20,8% nos es-
toques, enquanto o café teve alta
de 17%. (Agencia Brasil)

Banco Central poderá aplicar multa
de até R$ 2 bi em processos administrativos

O Banco Central (BC) pode-
rá aplicar multa de até R$ 2 bi-
lhões a instituições financeiras
em processos administrativos
punitivos. O limite anterior era
de R$ 250 mil. O novo limite foi
estabelecido em medida provi-
sória, publicada na quinta-feira
(8) no Diário Oficial da União,
que atualiza o marco legal de
punições do Sistema Financei-
ro Nacional (SFN).

Segundo o BC, a atualização
aumenta a “eficiência e a eficá-
cia dos processos administrati-
vos punitivos do Banco Central
do Brasil como instrumento de
supervisão, além de reduzir cus-
tos na condução desse proces-
so, decorrente de estudos que se
iniciaram em 2012. O texto tam-
bém alcança a competência da
Comissão de Valores Mobiliári-
os (CVM) no âmbito do merca-
do de capitais”. No caso da

CVM, o limite para as multas
subiu de R$ 500 mil para R$ 500
milhões.

Segundo o texto da medida
provisória, constituem infrações
puníveis praticas como “negoci-
ar títulos, instrumentos financei-
ros e outros ativos ou realizar
operações de crédito ou de ar-
rendamento mercantil em pre-
ços destoantes dos praticados
pelo mercado, em prejuízo pró-
prio ou de terceiros”; “simular
ou estruturar operações sem fun-
damentação econômica, com o
objetivo de propiciar ou obter
para si ou para terceiros vanta-
gem indevida”.

A edição da medida provisó-
ria ocorre em meio à crise polí-
tica causada pela delação de exe-
cutivos da J&F, empresa que
controla o frigorífico JBS. Nos
últimos dias, a Comissão de Va-
lores Mobiliários abriu inquéri-

tos administrativos contra a JBS
para investigar suspeita de que a
empresa tenha lucrado com efei-
tos da delação premiada em ope-
rações envolvendo dólar e
ações.

Multas
O novo valor das multas será

aplicado “considerando elemen-
tos como o porte da instituição,
a capacidade econômica do in-
frator, a gravidade da infração e
o grau de lesão ao SFN [Sistema
Financeiro Nacional]”.

A autarquia acrescentou que
a “nova legislação, que faz par-
te da Agenda BC+, pilar Le-
gislação Mais Moderna, anun-
ciada em dezembro passado,
torna o rito processual mais
moderno e ágil e introduz re-
gras específicas para o pro-
cesso eletrônico, aprimoran-
do a aderência do processo

administrativo punitivo aos
princípios da finalidade, da razo-
abilidade e da eficiência”.

“Aumenta também a seguran-
ça jurídica para os administrados
e para o próprio BC, ao definir
os tipos administrativos e ao dis-
criminar os efeitos capazes de
caracterizar uma infração como
grave”, acrescentou.

O BC passa a dispor do Ter-
mo de Compromisso, meio al-
ternativo de solução de contro-
vérsias, nos mesmos moldes
adotados por outras autoridades
de supervisão do setor financei-
ro do país e do exterior. Esse
termo visa conferir maior agili-
dade na supervisão do Sistema
Financeiro Nacional, facilitando
a adoção de medidas corretivas,
inclusive, a indenização de pre-
juízos porventura causados, fi-
nalizou o Banco Central. (Agen-
cia Brasil)

Petrobras cancela contrato de
fornecimento de gás para UTE Cuiabá

A Petrobras notificou  na
quinta-feira (8) a empresa Âm-
bar Energia, do grupo J&F Inves-
timentos, da extinção antecipa-
da de contrato de fornecimento
de gás natural para a Usina Ter-
melétrica Mário Covas, conhe-
cida como UTE Cuiabá, em fun-
ção de violação de cláusula con-
tratual que trata de legislação
anticorrupção. A informação
consta de fato relevante enviado
pela estatal ao mercado.

A Petrobras pretende cobrar
indenização pelo descumpri-
mento das cláusulas contratuais,
avaliada em torno de R$ 70 mi-
lhões. Para isso, considera o
prazo contratual remanescente
entre a data da extinção contra-
tual, que acontece dez dias após

a notificação, e o término origi-
nal, que seria em 31 de dezem-
bro próximo.

O contrato com a Âmbar foi
firmado no dia 13 de abril deste
ano. Na cláusula estabelecida no
contrato, a empresa declarou não
ter feito pagamento ou ofereci-
do qualquer vantagem indevida a
qualquer autoridade pública.

A Petrobras salienta, porém,
ter tomado conhecimento das
gravações de delações premia-
das de executivos do grupo J&F,
nas quais relatam ter cometido
atos que violam a legislação an-
ticorrupção vigente no país.

A estatal esclareceu que, du-
rante as negociações contratuais,
não aceitou pautar o preço con-
tratual de acordo com os preços

de importação do gás da Bolívia,
conforme demandado pela Âmbar,
porque estaria abaixo das condi-
ções de preços da companhia.

“Desta maneira, as condições
de preço acordadas foram base-
adas em critérios de mercado e
que espelham contratos assina-
dos pela Petrobras com outros
clientes. No contrato que está
sendo rescindido, o preço vigen-
te é de US$ 6,07/MMBtu (mi-
lhão de Unidades Térmicas Bri-
tânicas), enquanto o valor das
importações bolivianas é de
US$ 4,29/MMBtu”.

Próximos passos
Em nota, a Âmbar Energia

confirmou ter recebido notifica-
ção da Petrobras sobre o cance-

lamento do contrato de forneci-
mento de gás para a UTE Cuiabá.
A companhia está avaliando o co-
municado da estatal para decidir
quais serão os próximos passos.

A empresa esclareceu que
“não é nem nunca foi alvo de in-
vestigações de atos de corrup-
ção”, acrescentando que todos
os fatos relatados na delação pre-
miada por executivos da J&F se
dão no âmbito da holding, e não
da Âmbar.

Salientou, também, que, no
acordo de leniência assinado
pela J&F com o Ministério Pú-
blico Federal (MPF), “todas as
controladas da holding estão
autorizadas a celebrar contratos
com instituições e empresas
públicas”. (Agencia Brasil)
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O Brasil corre o risco de re-
troceder nos índices de erradi-
cação da fome e redução da po-
breza e pode não alcançar as
metas de sustentabilidade esta-
belecidas pela Organização das
Nações Unidas (ONU). O aler-
ta foi dado por integrantes do
Grupo de Trabalho da Socieda-
de Civil para a Agenda 2030,
durante seminário sobre os Ob-
jetivos do Desenvolvimento
Sustentável na Câmara dos De-
putados.

O grupo, formado por dife-
rentes organizações sociais,
apresentou na quinta-feira (8) a
prévia do relatório Luz da So-
ciedade Civil sobre os Objeti-
vos do Desenvolvimento Sus-
tentável, que reúne informa-
ções sobre os desafios da im-
plementação das metas que de-
vem ser alcançadas pelo Brasil
até 2030. A íntegra do relatório
será apresentada em julho no
Fórum Político de Alto Nível da
ONU, responsável pelo moni-
toramento da implementação
dos objetivos.

Segundo documento, entre-
gue na quinta-feira (8) por re-
presentantes de organizações
não governamentais (ONGs) à
Comissão de os membros da
Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
da Câmara, o Brasil reúne atu-
almente condições que não le-
vam ao caminho da sustentabi-
lidade e de desconstrução do
contexto de desigualdades.

A Agenda 2030, em vigor
desde janeiro do ano passado,

estabelece 17 objetivos para
melhorar a sustentabilidade,
com 169 metas para os 193 pa-
íses-membros da ONU. Os Ob-
jetivos do Desenvolvimento
Sustentável substituíram os
Objetivos do Desenvolvimento
do Milênio, dos quais o prazo
de cumprimento se encerrou
em dezembro de 2015.

Um dos objetivos mais
ameaçados é o da erradicação
da pobreza e da fome, item que
garantiu o alcance de um dos
Objetivos do Desenvolvimento
do Milênio na última década. De
acordo com dados apresentados
no relatório, baseado em pes-
quisa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
o percentual da população que
vive abaixo da linha de pobreza
aumentou de 12,7%, em 2013,
para 13,9%, em 2015.

“Nosso relatório aponta o
crescimento da pobreza, a vol-
ta da fome, o desmonte do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), as
violações permanentes de gêne-
ro, o crescimento insustentável
das cidades brasileiras, a incapa-
cidade de avaliar o nível de danos
nos oceanos e, finalmente, o nos-
so investimento mínimo e a in-
capacidade de inovar”, afirmou
Alessandra Nilo, uma das coor-
denadoras do grupo de trabalho.

Alessandra argumenta que o
país não desenvolveu os meios
de implementação das metas e
tem seguido na “contramão” do
cumprimento das recomenda-
ções da Agenda 2030. A opinião
é compartilhada por Francisco

Menezes, economista e pesqui-
sador na área de pobreza e se-
gurança alimentar da ActionAid
no Brasil. “Já começam a sair
alguns dados sobre 2016, e pos-
so assegurar que são bastante
assustadores no agravamento da
pobreza e da pobreza extrema.
(….) Nós vamos numa rota que
reverte todas aquelas conquis-
tas que vinham sendo alcança-
das”, afirmou Menezes.

O alto nível de desemprego,
que atualmente atinge mais de
14 milhões de brasileiros, é
uma das causas apontadas pelos
especialistas para um possível
retrocesso nos índices de desi-
gualdade social.

As organizações indicam
também que a falta de acesso à
informação, as medidas de ajus-
te fiscal adotadas a partir de
2015, com a aprovação da PEC
do teto dos gastos, e as refor-
mas que tramitam no Congres-
so Nacional podem agravar o
cenário e impedir o alcance das
metas.

As entidades comemoram,
no entanto o fato de o Brasil ser
o único país a ter uma Comis-
são Nacional dos ODS, criada
em outubro do ano passado e
formada por integrantes do go-
verno e da sociedade civil.

Relatório parcial
O governo brasileiro tam-

bém apresentará voluntariamen-
te o primeiro relatório sobre o
andamento da implementação
das metas durante o Fórum Po-
lítico de Alto Nível da ONU. O

Os ministros do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) con-
tinuam debatendo sobre a ques-
tão preliminar que pode redu-
zir o alcance das provas obti-
das, como a inclusão dos de-
poimentos de delação premia-
da de ex-diretores da empreitei-
ra Odebrecht no processo so-
bre a cassação da chapa Dilma-
Temer, vencedora das eleições
presidenciais de 2014. Na pri-
meira parte de seu voto, o rela-
tor, ministro Herman Benjamin,
argumentou que as cópias das
delações da Odebrecht foram
anexadas ao processo a pedido
das defesas e que a inclusão
“não foi inventada” por ele.

Segundo o ministro, não
como há como separar, para
fins de fiscalização pela Justi-
ça Eleitoral, os valores que fo-
ram recebidos de forma ilícita
e de forma legal. O pedido para
retirar as delações foi feito
durante o julgamento pelos ad-
vogados de defesa da ex-presi-
denta Dilma Rousseff e do pre-
sidente Michel Temer.

“Para a cassação não há ne-
cessidade de o recurso ser deri-
vado de propina, para a cassação
basta que o recurso não tenha
sido declarado, sem qualquer vin-
culação com percentual encon-
trado”, argumentou o relator.

Após o resultado das eleições
de 2014, o PSDB entrou com a
ação, e o TSE começou a julgar
suspeitas de irregularidade nos
repasses a gráficas que prestaram
serviços para a campanha eleito-
ral de Dilma e Temer. Recente-
mente, Benjamin decidiu incluir
no processo o depoimento dos
delatores ligados à empreiteira
Odebrecht investigados na Ope-
ração Lava Jato. Desde quarta-

Lava Jato denuncia seis por desvio de
R$ 150 milhões na área de gás da Petrobras

A força-tarefa da Operação
Lava Jato denunciou  na quinta-
feira(8) os ex-gerentes da Petro-
bras Márcio de Almeida Ferreira,
Edison Krummenauer e Maurício
Guedes pelos crimes de corrup-
ção, lavagem de dinheiro e organi-
zação criminosa. A denúncia tam-
bém inclui os empresários Luis
Mario da Costa Mattoni, Marival-
do do Rozario Escalfoni e Paulo
Roberto Fernandes, administrado-
res da Andrade Gutierrez, Akyzo e
Liderrol, respectivamente.

 Segundo o Ministério Públi-
co Federal (MPF), eles atuaram
em um esquema criminoso na
área de gás e energia da Petro-
bras que levou ao desvio de mais

de R$ 150 milhões. Os ex-ge-
rentes teriam sido responsáveis
por fornecer informações privi-
legiadas às empresas indicadas
por Escalfoni e Fernandes que,
assim, venciam as licitações pro-
movidas pela estatal.

Os empresários, em contra-
partida, repassavam propina aos
ex-gerentes através de interme-
diários, segundo a denúncia.
Quando os pagamentos não eram
realizados em espécie, os ope-
radores quitavam despesas pes-
soais dos agentes públicos ou
transferiam o dinheiro para con-
tas bancárias na Suíça.

Regularização cambial

Na denúncia, a força-tarefa
reforçou a tese de que o ex-ge-
rente da Petrobras Márcio de
Almeida Ferreira usou a Lei de
Repatriação para lavar dinheiro
de propina, conforme já havia
sido apontado pelo MPF no dia
4 de maio. Naquele dia, Almei-
da foi preso por ocasião da 40ª
fase da Operação Lava Jato. A lei
foi sancionada em janeiro do ano
passado e permite que cidadãos
com valores não declarados no
exterior regularizem esses re-
cursos no Fisco.

Os procuradores apontaram
que o patrimônio do ex-gerente
passou de R$ 9,2 milhões para
R$ 54,5 milhões depois que ele

realizou a regularização cambi-
al. A investigação não encontrou
evidências de que Almeida tenha
exercido atividades lícitas que
justificassem esse aumento, se-
gundo a denúncia.

Outro lado
Ao ser questionada sobre a

denúncia, a Andrade Gutierrez
respondeu que “segue colabo-
rando com as investigações em
curso dentro do acordo de leni-
ência firmado pela empresa com
o MPF e reforça seu compro-
misso público de esclarecer e
corrigir todos os fatos irregula-
res ocorridos no passado”.
(Agencia Brasil)

Ministros do TSE
ainda não definiram
se incluem delações
como prova em ação

feira (7) os ministro discutem
se as provas relacionadas aos
depoimentos dos executivos da
Odebrecht fazem ou não parte
da petição inicial e se podem
ser consideradas no processo.

Em sua manifestação, o re-
lator também retirou as impu-
tações sobre o uso indevido
dos meios de comunicação e
de abuso de poder econômico,
como uso de entidades sindi-
cais, transporte irregular de
eleitores e extrapolação do li-
mite de gastos na campanha.

Embate
Durante o julgamento, ao

defender a retirada das delações
da ação, o ministro Gilmar Men-
des reafirmou que a estabilida-
de política deve ser levada em
conta pela Justiça Eleitoral fren-
te às provas que são apresenta-
das. “O mandato não pode ser
colocado em risco sem a justi-
ficativa plausível e sem os fun-
damentos devidos”, disse.

O voto do relator também
foi marcado por bate-boca en-
tre Benjamin e o ministro Ad-
mar Gonzaga. O relator criticou
o voto do colega, que defendeu
a limitação da análise do julga-
mento, por entender que o TSE
só pode analisar recursos rece-
bidos por doações oficiais.
”Não adianta fazer discurso
para a plateia. Tenha respeito
pelo meu voto”, disse Admar.

Após o voto do relator, de-
verão votar os ministros Napo-
leão Nunes Maia, Admar Gon-
zaga, Tarcisio Vieira, Rosa
Weber, Luiz Fux, e o presiden-
te do tribunal, Gilmar Mendes.
Mais seis sessões foram mar-
cadas para sexta-feira (7) e sá-
bado (8). (Agencia Brasil)

foco da primeira apresentação
brasileira estará nas metas que
erradicação da pobreza e da
fome, agricultura sustentável,
saúde e bem-estar, igualdade de
gênero, Indústria, inovação e in-
fraestrutura, vida na água e mei-
os de implementação.

“Os ODS representam uma
agenda positiva e transformado-
ra, e para o Brasil não poderá
ser diferente. Essa mobilização
da sociedade permite visuali-
zar, vislumbrar sua plena execu-
ção”, declarou o embaixador
José Antônio Marcondes de
Carvalho, chefe da Subsecreta-
ria Geral de Meio Ambiente,
Energia, Ciência e Tecnologia
do Ministério das Relações
Exteriores.

O governo, no entanto, re-
conhece que há muitos desafi-
os, entre os quais o de melho-
rar a base de dados e indicado-
res que podem estimular a for-
mulação de políticas públicas e
a adequação das metas globais
à realidade brasileira.

O Secretário Nacional de
Articulação Social da Secreta-
ria de Governo da Presidência
da República, Henrique Ferrei-
ra, destacou que é impossível
assumir que algumas metas se-
rão cumpridas até 2030, como
a ampliação total da cobertura
de saneamento básico. Ele
apostou, no entanto, que a agen-
da abre oportunidades para o
Estado brasileiro, mas que pre-
cisa ser implementada com boa
governança e apoio dos estados
e municípios. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1011828-82.2014.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento Comum
- Condomínio em Edifício Requerente: Condomínio Paulistânia Bosque Residencial Requerido: SOCIEDADE
PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS – SOMEMA LTDA . EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011828-82.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SOCIEDADE PAULISTA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
AGROPECUÁRIOS – SOMEMA LTDA, CNPJ 55.790.786/0001-80, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por CONDOMÍNIO PAULISTANIA BOSQUE RESIDENCIAL, objetivando o recebimento
da quantia de R$ 41.792,44 referente ao débito condominial do apartamento nº 204 – bloco 3 “Torre Mirante,
localizado na Rua Pensilvânia, 114. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os
atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito. Não
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 24 de maio de 2017. 09 e 10/06EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1089773-45.2014.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Compra

e Venda Requerente: Uniland Comercial Ltda. Requerido: CAFE COM HISTORIAS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA . EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1089773-
45.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAFÉ COM HISTORIAS COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ 02.192.923/0001-18, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Uniland Comercial Ltda., para cobrança da quantia de R$ 974,33, referente ao não pagamento do Título.
Encontrando-se a ré 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, pague o débito (acrescido de 5% de honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 23 de maio de 2017. 09 e 10/06

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 Certifi cados 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 Certifi cados de Recebíveis 
Imobiliários da 1ª Série da 6ª Emissão da Emissora, fi rmado em 14 de julho de 2014 (“Termo de Securitização”), 
convoca os Srs. Titulares dos Certifi cados 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.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025212-41.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Rogério Marrone de Castro Sampaio, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jair Atanazio de Souza EPP CNPJ 18.775.333/0001 -58 e Jair Atanazio de 
Souza CPF 056.268.028-43, que JT Textil Ltda ajuizou ação monitória, objetivando a cobrança de R$ 10.377,97 
(mar/2016), referente aos cheques anexados aos autos. Estando a parte ré em lugar ignorado, expede -se edital, 
para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, paguem o valor acima, ficando consignado, neste caso, a isenção de 
custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereçam embargos, sob pena de ser constituído de pleno 
direito o título executivo judicial, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de abril de 2017.       [8,9] 

S.H. Empreendimentos e Imóveis S.A.
CNPJ/MF nº 03.563.797/0001-23 

NIRE 35.300.321.669
Edital de Convocação – AGO/E

Ficam convocados os Srs. Acionistas a reunirem-se em 
sua sede social na Rua Jeronimo da Veiga, 164, conjunto 
7D, São Paulo, SP, para a AGO/E a serem realizadas em 
16/06/2017, às 17h30, para deliberar, em AGO sobre 
as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31/12/2016 e, em 
AGE sobre a ratificação das deliberações tomadas pela 
diretoria em reunião realizada em 01/03/2017, registrada 
na Jucesp sob nº 171.639/17-0. São Paulo, 07/06/2017. 
Os Diretores. (08, 09 e 10/06/2017)
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CBLA Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 – NIRE 35.300.444.868
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data, Hora e Local: 26/01/2017, às 11 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença 
de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos 
acionistas: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 150.683.610,86 para R$ 152.883.610,86, com um aumento efetivo de 
R$ 2.200.000,00, mediante a emissão de 2.200.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por 
ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda. ratificou expressa e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido 
pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em 
Participações, CNPJ/MF 11.288.558/0001-30. (ii) em virtude do aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5° O capital social é de R$ 152.883.610,86, 
dividido em 150.058.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da 
lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud – Presidente; e Rodrigo Avila Sarti – Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento 
em Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners 
Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. JUCESP n° 72.746/17-8. Em 07/02/2017. Flávia R. Britto Gonçalves. Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A. 0 CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 – NIRE 35.300.444.868
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data, Hora e Local: 21/02/2017, às 11 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença 
de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos 
acionistas: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 152.883.610,86 para R$ 156.163.610,86, com um aumento efetivo de 
R$ 3.280.000,00, mediante a emissão de 3.280.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por 
ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda. ratificou expressa e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido 
pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em 
Participações, CNPJ/MF 11.288.558/0001-30. (ii) Em virtude do aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5° O capital social é de R$ 156.163.610,86, 
dividido em 153.338.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud – Presidente; e Rodrigo Avila Sarti – Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em 
Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners Ltda. 
por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. JUCESP n° 129.910/17-0. Em 15/03/2017. Flávia R. Britto Gonçalves. Secretária Geral.

CBLA Empreendimento Imobiliário S.A. - CNPJ/MF nº 15.308.280/0001-77 – NIRE 35.300.444.868
Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Data, Hora e Local: 24/03/2017, às 15 horas, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da presença 
de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações: Restaram aprovadas pela unanimidade dos 
acionistas: (i) o aumento do capital social, totalmente integralizado, de R$ 156.163.610,86 para R$ 159.363.610,86, com um aumento efetivo de 
R$ 3.200.000,00, mediante a emissão de 3.200.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por 
ação. (i.i) a acionista Breof Partners Ltda. ratificou expressa e previamente sua renúncia ao respectivo direito de preferência que lhe é conferido 
pela Lei 6.404/76, na subscrição das novas ações, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Breof Fundo de Investimento em 
Participações, CNPJ/MF 11.288.558/0001-30. (ii) em virtude do aumento do capital social aprovado no item “i” acima, a alteração da redação do 
caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passou a vigorar conforme abaixo: “Artigo 5° O capital social é de R$ 159.363.610,86, 
dividido em 156.538.706 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. 
Assinaturas: Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud - Presidente; e Rodrigo Avila Sarti - Secretário. Acionistas: Breof Fundo de Investimento em 
Participações por VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti; e Breof Partners Ltda. 
por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti. JUCESP n° 169.408/17-6, em 07/04/2017. Flávia R. Britto Gonçalves. Secretária Geral.

Southern Cross
Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 11.074.641/0001-07 - NIRE 35.300.371.968
Extrato da Ata de Assembleia Geral 

Extraordinária de 02/05/2017
Data, Hora e Local: 02/05/2017, às 10 horas, Rua Gomes 
de Carvalho, nº 1.356, conjunto 82, Vila Olímpia, São Paulo/
SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: 
Gustavo Pereira de Freitas Santos; Secretário: Pedro 
Henrique Endo Nicolini. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (i) Aumento do capital, no montante de 
R$1.500.000,00, passando de R$ 185.622.024,32 para R$  
187.122.024,32, com a emissão de 1.500.000 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de R$1,00 por ação, conforme Boletim de Subscrição, 
totalmente subscrito e integralizado pelo SCG I Fundo de 
Investimento em Participações, mediante transferência 
de recursos imediatamente disponíveis na conta corrente, com 
expressa anuência dos demais acionistas, que renunciaram 
ao seu direito de preferência na subscrição de novas ações. 
(ii) Alterar a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social: 
“Artigo 5º. O capital da sociedade é de R$ 187.122.024,32, 
dividido em 187.122.024 ações ordinárias nominativas sem 
valor nominal, as quais poderão ser representadas por títulos 
múltiplos ou singulares que serão assinados por dois direto-
res.” (iii) Consolidar o Estatuto Social. Lavratura: Nada mais. 
São Paulo, 02/05/2017. Acionistas: SCG I Fundo de In-
vestimento em Participações, Molar Capital Invest-
ments LP, Implant Capital LP e Fondo de Inversion 
Privado SBA. JUCESP 242.809/17-0 em 29.05.2017. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

R004 São Mateus Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 08.723.088/0001-81 - NIRE 35.221.309.119

Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora e Local: 29.05.2017, às 18:00 horas, na sede da Sociedade. Convocação: Dispensada em virtude da presença 
de sócias representando a totalidade do capital social. Ordem do Dia: Com fundamento no artigo 1.082, inciso II do 
Código Civil em vigor, deliberar acerca da proposta de redução do capital da Sociedade. Deliberações: Foi unanimemente 
aprovada, a proposta de redução do capital social de R$ 7.890.136,00 para R$ 4.346.552,00, com uma redução efetiva 
de R$ 3.543.584,00, mediante o cancelamento de 3.543.584 quotas de titularidade das sócias, de forma proporcional às 
respectivas participações no capital da Sociedade, sendo-lhes entregue, em contrapartida às quotas canceladas, quantia, 
em moeda corrente nacional, equivalente ao valor da redução das respectivas participações societárias. A presente ata 
é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas - Mesa: Rodrigo Lacombe Abbud – Presidente; Augusto 
Ferreira Velloso Neto – Secretario. Sócias: Breof Residencial Ltda., por Rodrigo Lacombe Abbud e Rodrigo Avila Sarti e 
Augusto Velloso Empreendimentos Imobiliários Ltda., por Ricardo Machado Ferreira Velloso e Augusto Ferreira Velloso Neto.

Transbia Transportes Baldan S/A
CNPJ/MF nº 55.539.555/0001-06 - NIRE 35300111095

Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Data, hora e local: Aos 28/04/2017, às 10h00 na sede social da Transbia Transportes Baldan S/A, situada na Avenida 
Tiradentes, nº 848, Centro, em Matão/SP. Convocação: Convocação por Carta. Dispensada a publicação dos Balan-
ços e Demonstrações Financeiras por força do artigo 176, §6º e artigo 294, ambos da Lei 6.404/76. Ordem do dia: a) 
Exame, Discussão e Votação do Balanço Geral, Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração referente ao 
exercício de 2016; b) Fixação dos honorários da Diretoria. Livro de Presença: Assinaram os acionistas representando 
100% do capital social votante da Companhia. Mesa: Presidente: Walter Baldan Filho. Secretário: Cleber Baldan. Deli-
berações: a) Depois de examinados e discutidos, foi aprovado sem ressalvas e por unanimidade dos presentes, os do-
cumentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/.2016, apresentados pelos Administradores da Companhia, 

b) Os 
honorários da Diretoria serão objeto de nova deliberação na próxima AGO. Quorum das Deliberações: todas as maté-
rias constantes na ordem do dia foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. Encerramento: Observa-
das todas as formalidades legais, oferecida à palavra a quem dela pretendesse fazer uso e sem qualquer manifestação 
adicional, foram encerrados os trabalhos. Suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, 
foi à mesma reaberta na ordem de deliberações, lida esta Ata na presença de todos e aprovada pela unanimidade dos 
presentes, sendo autorizada a publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes. Matão, 28/04/2017. 
Jucesp nº 238.024/17-9, em sessão de 26/05/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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TRIDAY SERIES São Carlos
terá cerca de 400 atletas

Prova será no domingo, no Parque Eco-Esportivo Damha. Programação começará nesta sexta, com a entrega de kits, em São Paulo

TRIDAY SERIES 2017

A estreia do Circuito TRI-
DAY SERIES 2017 no interior
paulista será neste domingo, dia
11 de junho,  no Parque Eco-Es-
portivo Damha, em São Carlos,
na região de Araraquara. Será a
terceira etapa da temporada e não
poderia ser melhor, com a parti-
cipação de cerca de 400 compe-
tidores, divididos pelas duas dis-
tâncias, Sprint - 750m de nata-
ção, 20km de ciclismo e 5km de
corrida - e Olímpico - 1,5km/
40km/10km. As duas opções vi-
sam abrir o leque e atrair mais
atletas para a prática do triatlo,
envolvendo iniciantes e experi-
entes. A etapa terá início às 7h,
com o Sprint, vindo depois, às
7h45, a Olímpico.

A programação oficial come-
çará já nesta sexta-feira, dia 9,
com a entrega de kits, das 10h às
20h, na Decathlon Raposo Tava-
res - Rod. Raposo Tavares, 6008
- Conjunto Residencial Butantã
(próximo ao km16).  No sábado,
dia 10, essa programação se re-
petirá, mas desta vez no Hotel
Nacional Inn, na Av. Getúlio Var-
gas, 2330, Recreio - São Judas

Tadeu, já em São Carlos. O Con-
gresso Técnico (haverá transmis-
são online) será às 17h, no mes-
mo local. No dia 11, a Área de
Transição será aberta às 5h30.

A boa presença de atletas em
São Carlos dá sequência ao su-
cesso das duas primeiras etapas,
na USP e no Riacho Grande.  “Se-
guimos trabalhando firme para
que o triatlo ganha, realmente,
fôlego. O bom número em São

Carlos mostra que estamos no
caminho certo. Tenho certeza
que todos gostarão da etapa no
Damha”, ressalta Carlos Galvão,
CEO da Unlimited Sports, cria-
dora e organizadora do TRIDAY
SERIES.

O Parque Eco-Esportivo Da-
mha, que receberá a etapa, tem
uma função estratégica na pro-
posta, pois é 100% dentro do
complexo, o percurso não sofre

a interferência do trânsito co-
mum e garante maior seguran-
ça aos atletas. O fácil acesso,
por meio da Rodovia Washing-
ton Luis, faz da prova uma op-
ção de entretenimento para o
final de semana, permitindo que
o atleta possa estar acompanha-
do da família, indo e voltando
no mesmo dia.

*Caso não possa retirar o seu
kit pessoalmente, a retirada po-
derá ser feita por um terceiro.
Para isso é imprescindível que o
responsável pela retirada apre-
sente durante os dias e horários
oficiais de entrega de kits os Ter-
mos de autorização assinados e
uma cópia do documento oficial
com foto do atleta. Para a retira-
da do kit pessoalmente, é neces-
sário apresentar o comprovante
de inscrição e documento origi-
nal com foto.

O Circuito TRIDAY SERIES
é uma realização da Unlimited
Sports, com o patrocínio da
Omint e Porsche e apoio da Shi-
mano, Aqua Sphere, Trek, Fits e
Lindoya. Mais informações no
site www.tridayseries.com.br
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Exatamente um mês antes
da realização da segunda edi-
ção da 24 Horas Rental Kart
Interlagos, que terá largada as
15 horas de 8 de julho no Kar-
tódromo Ayrton Senna, na
zona sul de São Paulo (SP), o
Tartarugas Racing Team anun-
cia a sua formação, com a pre-
tensão de subir no pódio em
sua segunda participação.

O time paulista será for-
mado por nove pilotos: Alber-
to Cesar Otazú (16 anos), An-
dré Alves (32), Cadu Guima-
rães (33), Cesar Mercatelli
(32), João Ulisses dos Santos
(59), Johnny Neves (31),
Marcos Gelsi (46), Rodrigo
Caldeira (28) e Vitor Merca-
telli (32).

“Já estamos com pratica-
mente tudo pronto para uma
grande apresentação. Pou-
quíssima gente conhece a
nossa equipe, por isto, quere-
mos surpreender fazendo uma
prova bem planejada, organi-
zada e consistente, que pode-
rá resultar num pódio”, decla-
ra João Alberto Otazú, chefe
da equipe Tartarugas Racing
Team, que terá o apoio de
Marcelo Povreslo como Co-
ordenador.

A II 24 Horas Rental Kart
Interlagos terá a participação
de 50equipes, reunindo um
mínimo de quatro e máximo
de 12 pilotos, que deverão
cumprir cerca de 1.240 vol-
tas pelo circuito de 1.150
metros do kartódromo. A Tar-
tarugas Racing Team terá oito
pilotos atuando na pista, en-
quanto Marcos Gelsi atuará
também na estratégia. 

Piloto mais jovem do
time, com 16 anos de idade,
Alberto Cesar Otazú empres-

24 Horas Rental Kart
Interlagos: Tartarugas

Racing Team
anuncia formação

Equipe com nove pilotos quer brigar pelo pódio na prova
de gala do kartismo amador
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Tartarugas Racing Team nas 24 Horas Rental Kart
Interlagos 2017

tará a sua boa experiência no
circuito de Interlagos e ao
lado de Cadu Guimarães se-
rão os responsáveis pela to-
mada de tempos. “No ano pas-
sado corri em dois times, ao
lado de jornalistas na equipe
Imprensa e ao lado de pilo-
tos profissionais na equipe
Stock Car. Mesmo só com
quatro meses e com menos
de 20 corridas de experiên-
cia naquela ocasião consegui
largar em 18º. Agora a nossa
meta é largar no top 10 para
andar entre os ponteiros des-
de o começo”, avisa.

O Tartarugas Racing Team
participou da prova do ano
passado, terminando na 26ª
posição entre os 42 partici-
pantes da primeira edição da
prova de gala do kartismo
amador. “Depois de uma par-
ticipação despretensiosa no
ano passado, quando junta-
mos alguns amigos para virar
a noite pilotando kart, resol-
vemos nos organizar e enca-
rar esta edição com serieda-
de, elaborando um planeja-
mento e realizando treinos
específicos. Estamos pron-
tos para entrar no rol dos
grandes times de Endurance
no Brasil”, contou João Ulis-
ses dos Santos, o piloto mais
maduro da equipe, e que terá
os seus filhos gêmeos, Cesar
e Vitor, como companheiros
nesta prova de longa duração.

O Tartarugas Racing Team
tem o apoio de Aldeia da Ser-
ra Biscoitos / Maximus Ca-
misaria / Vem Bijux / HTPro
Nutrition.

Visite http://
www.kartodromogranjaviana.com.br/
5 0 0 - m i l h a s - a m a d o r a s /
24hs.php

Cacá Bueno busca nova conquista
na Stock, agora com Cimed Racing

Etapa em Cascavel acontece neste final de semana e piloto carioca da Cimed Racing foi o último a vencer no circuito
paranaense após uma disputa justamente com Marquinhos, hoje seu companheiro de equipe

Cacá Bueno no pódio do Velopark

Pentacampeão da Stock Car,
Cacá Bueno busca neste final de
semana sua segunda vitória con-
secutiva em Cascavel: o piloto da
Cimed Racing venceu a corrida

na temporada passada e foi jus-
tamente em um duelo emocio-
nante contra Marcos Gomes,
hoje seu companheiro no time
que é o atual bicampeão da cate-

goria por equipes.
“Cascavel é uma pista onde eu

e a equipe andamos muito bem
no ano passado. A disputa pela
vitória em 2016 foi bastante
emocionante entre eu e o Mar-
quinhos e eu acabei levando a
melhor. Espero poder repetir
esse desempenho em 2017 e
confio muito no trabalho dos
nossos engenheiros e mecânicos
para continuarmos melhorando o
nosso carro com o passar das
corridas”, diz Cacá, que tem 35
vitórias na Stock Car e é o recor-
dista de triunfos do grid atual.

Nesta temporada, Cacá já
conquistou um pódio no Velopa-
rk, onde chegou na segunda po-
sição na corrida principal. Na
pontuação, ele é o oitavo colo-
cado no campeonato com 61
pontos e está empatado com Fe-
lipe Fraga, atual campeão e tam-

bém seu companheiro de equipe.
“Nós estamos melhorando o

nosso carro com o passar das cor-
ridas e agora precisamos de uma
boa regularidade entre os primei-
ros colocados para podermos pen-
sar na luta pelo título na sequência
da temporada. É um ano bastante
equilibrado, mas estamos com uma
distância para o líder que não pode-
mos deixar ela aumentar (35 pon-
tos). O campeonato teve somente
três etapas das 12 e Cascavel é uma
boa pista para termos esse salto na
competição”, afirma Cacá.

Os treinos em Cascavel se-
rão iniciados nesta sexta-feira
(9), a partir das 13h. No sábado,
o treino classificatório aconte-
ce às 12h30, mesmo horário do
início da rodada dupla no domin-
go. A definição do grid e as duas
corridas terão transmissão ao
vivo dos canais Sportv.
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Bia Haddad Maia elimina principal
favorita e alcança as quartas em Bol

Paulo Santos (fisio), Bia e German Gaich (técnico)

A paulista Beatriz Haddad Maia
(Expressa/ Pro-Style/ Eurofarma/
Head/ Solinco/ CBT/ IMG/ Tennis
Route) conquistou mais uma boa
vitória no WTA 125 de Bol.

Na quinta-feira, a tenista nú-
mero 1 do Brasil eliminou a prin-
cipal favorita ao título, a sueca
Johanna Larsson, 59º do mundo,
por 7/6(3) 6/1, em 1h30min de
partida, e avançou às quartas de
final do torneio croata.

O primeiro set foi bastante
equilibrado e decidido no tiebreak.
Já no segundo set, Bia saiu da fren-
te, com uma quebra logo de cara, e
manteve a vantagem até o final.

“Foi um primeiro set duríssi-
mo, com as duas jogando muito
bem. O que acabou fazendo a dife-

rença ao meu favor é que comecei
a tomar a iniciativa antes, passei a
entrar mais na quadra e me mantive
sólida o tempo todo”, explicou Bia.

Em busca de uma vaga nas se-
mifinais, nesta sexta-feira, Bia fará
uma revanche contra a italiana Sara
Errani, cabeça de chave 5 e 91º do
mundo, que passou pela espanhola
Olga Saez Larra, por 7/5 6/3.

Bia, ainda com 18 anos, e Er-
rani, ex-número 5 do mundo, se
enfrentaram nas quartas de final
do Rio Open 2015. Fizeram um
jogo disputadíssimo. A brasileira
desperdiçou três match points no
segundo set, sentiu o calor e o
cansaço no terceiro set e abando-
nou a partida quando o placar ano-
tava 3/6 7/6(2) 3/0 para a italiana.
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