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Indústria paulista fecha 3 mil postos
de trabalho em maio, diz Fiesp
Lewandowski é sorteado relator de um dos
inquéritos contra Aécio Neves no STF
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Setor de serviços cresce 1% e tem
melhor abril desde 2013

A indústria paulista fechou
3 mil postos de trabalho em
maio na comparação com abril,
representando uma queda de
0,13%, revela Pesquisa de Nível de Emprego da Federação
das Indústria de São Paulo
(Fiesp), divulgada na quartafeira (14), na capital paulista.
Com ajuste sazonal, o recuo é
de 0,3%. Em relação a maio
do ano passado, a queda chega a 4,07% com o fechamento

Grupo de cidadãos protocola
no Senado pedido de
impeachment contra
Gilmar Mendes

Página 2

Eduardo Cunha diz à Polícia
Federal que seu silêncio
nunca esteve à venda

Previsão do Tempo

Manhã

Tarde

Sexta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Sábado: Sol o dia
todo sem nuvens
no céu. Noite de
tempo aberto ainda sem nuvens.

Manhã

Tarde

Domingo: Sol
com algumas nuvens. Não chove.

Manhã

Tarde

Segunda: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

24º C
14º C

Noite

Cunha diz à PF que seu silêncio nunca esteve à venda e que Temer não o procurou
O ex-presidente da Câmara ca esteve à venda”, em referên- peemedebista depôs na quartadeputado cassado Eduardo Cu- cia à denúncia feita por Joesley feira, em Curitiba, no inquérito
nha disse na quarta-feira (14), Batista em acordo de delação que investiga o presidente da
em depoimento à Polícia Fede- premiado assinada com a força- República Michel Temer.
ral (PF), que o seu silêncio “nun- tarefa da Operação Lava Jato. O
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Noite
24º C
12º C

Noite
24º C
14º C

Noite
23º C
15º C

Noite

Robert Scheidt será uma
das estrelas na Semana de
Vela de Kiel
Após dois meses de preparação na Itália, Robert Scheidt está pronto para mais um
desafio na nova fase da carreira. O bicampeão olímpico segue na quinta-feira (15) para
Kiel, na Alemanha, onde disputará a Kieler Woche, a mais
tradicional semana de vela do
mundo. A competição tem cerimônia de abertura neste sábado (17), mas o iatista brasileiro coloca seu barco na água
para largar na primeira regata
somente na quarta-feira (21),
quando começa a disputa da
classe 49er.
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Compra: 3,67
Venda:
3,67

OURO
Compra: 122,55
Venda: 141,22

71ª Prova Ciclística
9 de Julho apresenta
novidades no percurso
Com pouco menos de um
mês para a sua realização, a Prova Ciclística Internacional 9 de
Julho anuncia algumas novidades que prometem acirrar a disputa pelo pódio e garantir a segurança dos atletas. Neste ano,
a experiência será maior, isto
porque todas as modalidades

Robert e Gabriel Borges

Derani ansioso para a disputa
das 24 Horas de Le Mans
com a Ford

DÓLAR

Foto/ Ford

EURO

Xandó assumiu o cargo de
diretor-presidente da Vigor em
2011, depois de ter sido executivo sênior da Natura Brasil e da
Sadia. É formado em administração de empresas pela Fundação
Getulio Vargas (FGV) e tem especialização em varejo e gestão
de negócios. O presidente do
Conselho da JBS, Tarek Farahat,
disse que a reputação e a experiência de Xandó na indústria de
alimentos, bem como em comércio e finanças.
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ganharão acréscimos em número de voltas. Os aspirantes (masculino e feminino),
por exemplo, terão uma volta a mais para percorrer, completando 45,4km em duas
voltas. Já a elite masculina
terá 113,5km para completar
em cinco voltas.
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Rafael Câmara brilha
no Light e garante
vaga no SKUSA

Comercial
Compra: 3,27
Venda:
3,28
Turismo
Compra: 3,14
Venda:
3,41

A JBS comunicou na quartafeira (14), em nota enviada à imprensa, a nomeação do diretorpresidente da Vigor, empresa do
setor de lácteos da holding J&F,
Gilberto Xandó, para o seu Conselho de Administração. Xandó
substitui Joesley Batista, que renunciou à sua posição de membro desse conselho no último dia
26 de maio, após sua delação premiada que incluiu gravação de
conversa com o presidente Michel Temer.

Esporte

23º C
13º C

funcionários públicos e estudantes. Além do impeachment ,
o grupo também pediu que o
STF e a Procuradoria-Geral da
República investiguem se a
conduta de Mendes tem sido
compatível com o cargo que
ocupa.
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Presidente da Vigor substitui
Joesley Batista no conselho
da JBS

Foto/ Divulgação

Quinta: Sol com
muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com
muitas nuvens.

O ex-procurador-geral da
República Claudio Fonteles
protocolou na quarta-feira
(14), no Senado, pedido de impeachment contra o ministro
do Supremo Tribunal Federal
Gilmar Mendes, com assinaturas de juristas, professores,

O brasileiro Pipo Derani, piloto da equipe Chip Ganassi Ford
Racing, chega a Le Mans este final de semana (17 e 18) bastante
motivado para a disputa da 85a
edição da lengedária 24 Horas de
Le Mans e espera ajudar a montadora norte-americana a defender o título de 2016 na categoria
LMGTE Pro. Pilotando o #67
Ford Chip Ganassi Ford GT, o
brasileiro de 23 anos disputará as
24 Horas de Le Mans pela terceira vez.
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Pipo Derani motivado por
mais uma disputa em Le Mans

Foto/ Jackson de Souza

O Federal Reserve (FED), o
Banco Central dos Estados Unidos, aumentou na quarta-feira
(14) os juros básicos da economia em 0,25%, para o patamar
entre 1% e 1,25%, e elevou a
previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em
2017 para 2,2%.
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Foto/Agencia Brasil

Banco Central
dos EUA sobe
juros e previsão
de crescimento
do PIB

de 92,5 mil vagas.
O
decréscimo
nas
contratações do setor de açúcar e álcool no último mês teve
maior peso para o resultado. De
acordo com a Fiesp, isso se deve
ao fim do período da safra agrícola, quando as contratações
começam a perder força. Em
maio, as usinas contrataram
1.077 trabalhadores. Em abril,
o número de vagas abertas chegou a 7,7 mil.
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Rafael Câmara venceu duas das três baterias disputadas
no fim de semana
O pernambucano Rafael Câ- etapa da Copa São Paulo Light
mara comprovou com mais uma de Kart, no kartódromo de Algrande performance que está deia da Serra, em Barueri (SP).
cada vez mais adaptado à catego- Com o resultado, Câmara tamria Júnior Menor. O piloto de 12 bém garantiu vaga para repreanos venceu duas baterias e che- sentar o Brasil em novembro
gou em segundo em outra para na disputa do XXI SKUSA Sugarantir a vitória no geral na 5ª pernationals.
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Abordagens a usuários quintuplicam
nesta semana na região da Luz
O número de abordagens feitas pelas equipes da Prefeitura
na região da Luz, no Centro da
cidade, quintuplicou nesta semana. No dia 21 maio, quando as
ações iniciaram, as equipes de
assistência social do município
fizeram 280 abordagens. No último domingo (11), quando houve uma ação para a retirada das
tendas na Praça Princesa Isabel,
foram feitas 1.589, seguidas por
1.075 na segunda-feira e mais
1.608 na terça-feira – uma média de 1.424 nos três dias.
Desde o dia 21 de maio, fo-

ram feitas 18.657 abordagens na
região da Luz – média de 775
abordagens até a terça-feira (13).
Deste total, houve 8.499 encaminhamentos para acolhimento
nos equipamentos da rede assistencial, 3.859 atendimentos na
Unidade Emergencial de Atendimento, e 6.299 recusas de atendimento. Apenas na última terça-feira (13) foram feitas 1.608
abordagens na Luz, com 420
acolhimentos e 165 recusas. Em
25 de maio, quando o número de
recusas passou a ser registrado,
eram 480.

CESAR
NETO
w w w. c e s a r n e t o . c o m
C Â MA RA ( S P)
Vereador Camilo Cristófaro (líder do PSB) fez - na Câmara
paulistana - o que faz desde que era membro nº 1 da juventude
janista (anos 1980): reagir com ‘violência controlada’ a injúrias,
difamações e calúnias (CPI Feira da Madrugada / Relatoria).
P R E FE I TU RA ( S P)
Tanto em relação a 25ª Marcha (na qual tem até cristãos que
imitam ‘o cara’) pra Jesus, como na 21ª Parada (na qual tem até
heterossexuais) LGBT, João Doria (PSDB) trata ambas como se
fossem a mesma coisa porque precisará das votações em 2018.
A S S E M B LE IA ( S P)
Completando seu 3º mês como um dos mais jovens presidentes da Mesa Diretora que o maior e mais importante parlamento
estadual brasileiro já teve, o deputado Cauê Macris (PSDB) demonstra não ter medo da ‘cara feia’ dos que se achavam ‘mandachuvas’.
GOVERNO (SP)
Agora por cima da ‘carne seca’, Alckmin fecha acordos com
os demais governadores tucanos e também aliados, no sentido de
uma vez eleito à Presidência em 2018 dar aos que se reelegerem
todo poder e aos eleitos pela 1ª vez podermaior do que teriam.
CONGRESSO
Muitos deputados que se elegem representando igrejas - principalmente de orientação protestante / desde meados do Século
20 ditas evangélicas - não estiveram na Marcha pra Jesus de São
Paulo, uma das maiores do mundo. Medo do ‘armagedon’ político ?
P R E S I D Ê N C IA
O lado de ’negociante libanês’ que habita o hoje Presidente
da República Michel Miguel Elias Temer Lulia - como também
habita em Maluf (PP), Kassab (dono do PSD) e Haddad (PT) - tá
a todo vapor nas negociações com ‘clientes’ pra ‘ficar’ até o fim
de 2018.
J U S T I ÇA S
Quando ministros (Supremo e demais tribunais), que lá chegaram via apoios de políticos donos ou sócios majoritários de
partidos no Poder, assumem que podem politizar julgamentos e
judicializar a política, só mesmo contando com o Advogado Jesus
‘nas causas’.
PA R T I D O S
O PSDB do vereador - presidente do diretório paulistano Mario Covas é um. O PSDB do prefeito paulistano Doria é outro. O PSDB do governador paulista Alckmin é um e o PSDB do
senador Jereissati (CE) - preposto de Aécio (MG), afastado via
Supremo - é outro.
H I ST Ó R IA S
A Associação dos Cronistas de Política de São Paulo (SP Brasil) tá completando 70 anos. Foi fundada durante a Assembleia Constituinte paulista em 1947. Esta coluna diária de política tá completando 25 anos de publicação. Na imprensa
paulista: jornal “O DIA”.
EDITOR
O jornalista CESAR NETO escreve e publica esta coluna diária de política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma
via das liberdades possíveis enter comunicação, sociedade e instituições. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Política (São Paulo).
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A Unidade Emergencial de
Atendimento passou a operar na
última quinta-feira (8) na Rua
General Couto de Magalhães,
região central. A estrutura oferece espaços de descanso, banheiros e refeitório. Na terçafeira (13), 100 pessoas pernoitaram no equipamento, atingindo a sua capacidade máxima.
Também foram servidos 200 cafés da manhã, 400 almoços e
200 jantares. Cerca de 123 pessoas utilizaram os chuveiros disponíveis no local.

Serão criadas mais 280 novas vagas emergenciais para
atender a demanda na região da
Luz. Além disso, na Praça Princesa Isabel, passou a funcionar
uma unidade de acolhimento de
saúde, onde já opera um ambulatório médico e haverá cerca de
60 leitos de pré-internação.
As equipes do Consultório
de Rua da Secretaria Municipal
de Saúde realizaram, desde o início da ação, 3.736 atendimentos.
Até a última segunda-feira (12),
foram registradas 259 interna-

ções voluntárias. Dentro do
CAPS Redenção, unidade que
começou a funcionar em 26 de
maio, 342 atendimentos foram
feitos pelos dois psiquiatras que
fazem plantão 24 horas no local.
O Samu criou um esquema de
atendimento prioritário para a
região da Luz.
Segurança
Para aumentar a segurança na
área, cinco câmeras foram instaladas e há quatro ônibus de vigilância. As ações continuam
com a presença da Polícia Mili-

tar, da Polícia Civil e da Guarda
Civil Metropolitana no local
para impedir o tráfico de drogas.
Zeladoria
Diariamente, as equipes de
zeladoria da Prefeitura Regional
da Sé fazem os trabalhos de limpeza duas vezes por dia na região
da Praça Princesa Isabel. A ação
realizada na última terça-feira
(13) contou com um efetivo de
21 agentes e o auxílio de 4 veículos da Prefeitura Regional da
Sé. Nas ações foram retirados da
praça 1.650 kg de resíduos.

Indústria paulista fecha 3 mil postos
de trabalho em maio, diz Fiesp
A indústria paulista fechou 3
mil postos de trabalho em maio
na comparação com abril, representando uma queda de 0,13%,
revela Pesquisa de Nível de Emprego da Federação das Indústria
de São Paulo (Fiesp), divulgada
na quarta-feira (14), na capital
paulista. Com ajuste sazonal, o
recuo é de 0,3%. Em relação a
maio do ano passado, a queda
chega a 4,07% com o fechamento de 92,5 mil vagas.
O decréscimo nas contratações do setor de açúcar e álcool
no último mês teve maior peso

para o resultado. De acordo com
a Fiesp, isso se deve ao fim do
período da safra agrícola, quando as contratações começam a
perder força. Em maio, as usinas contrataram 1.077 trabalhadores. Em abril, o número de
vagas abertas chegou a 7,7 mil.
Paulo Francini, diretor do
Departamento de Pesquisas e
Estudos Econômicos da Fiesp
(Depecon), aponta que o resultado seria ainda pior se não
fossem as contratações das
usinas de açúcar e álcool ao
longo do ano.

“Ainda não existe sinal de
recuperação do emprego na indústria paulista, como se esperava. Excluindo as usinas de açúcar e álcool, teríamos um saldo
de apenas mil contratações ao
longo dos cinco meses deste
ano”, disse. No acumulado de
2017, o setor industrial de São
Paulo está positivo, com a criação de 19,5 mil vagas.
Setores
Dos 22 setores analisados na
pesquisa, oito tiveram resultado
positivo. Entre os destaques estão
os segmentos de produtos diver-

sos (1,04%), móveis (0,85%) e
produtos têxteis (0,81%). Em números absolutos, o setor alimentício foi o que criou mais vagas:
878 contratações.
Oito setores apresentaram
recuo. Os destaques negativos
são: artefato de couro, calçados
e artigos para viagem (-1,4%),
máquinas e equipamentos (1,17%) e outros equipamentos
de transporte (-0,84%). O segmento de máquinas foi o que
mais fechou vagas de trabalho,
com redução de 1.932 postos.
(Agencia Brasil)

Abate de frangos e suínos cresce e
de bovinos diminui no 1º trimestre
O primeiro trimestre deste
ano registrou crescimento nos
abates de frangos e suínos e queda no de bovinos, se comparado
com o trimestre anterior. Os dados foram divulgados na quartafeira (14) na Pesquisa Trimestral
de Abate de Animais e Aquisição
de Leite, Couro e Produção de
Ovos, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
No 1º trimeste de 2017, foram abatidas 1,48 bilhão de ca-

beças de frango, resultado 5,1%
acima do registrado no 4º trimestre do ano passado. Já na
comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o aumento foi de 0,3%.
Em relação ao abate de suínos, os dados do IBGE indicam
queda de 3,2% no primeiro trimestre deste ano. Na comparação anual, houve um crescimento de 2,6% no primeiro trimestre do ano, se comparado com o

ano passado.
O abate de 10,46 milhões de
cabeças de suínos foi o melhor
resultado entre os primeiros trimestres desde que se iniciou a
Pesquisa em 1997. Foram
269,64 mil cabeças de suínos a
mais no 1º trimestre de 2017,
em relação a igual período do
ano anterior, com crescimento
em 12 das 25 unidades da federação participantes da pesquisa.
Em relação aos bovinos, fo-

ram abatidas 7,37 milhões de
cabeças, resultado 0,7% superior ao primeiro trimestre do ano
passado, mas 0,5% menor do
que o número de cabeças abatidas no trimestre anterior. O abate
de 49,62 mil cabeças de bovinos
a mais em um ano foi impulsionado por aumentos em 11 das 27
unidades da federação, com
crescimento maior em Goiás
(mais 97,26 mil cabeças abatidas). (Agencia Brasil)

Empresa assinará acordo para voltar a
participar de licitações na Petrobras
A diretoria executiva da Petrobras autorizou assinatura de
termo de compromisso com a
empreiteira Andrade Gutierrez.
O documento prevê um conjunto de obrigações de integridade
permitindo que a empresa volte
a participar de licitações na estatal.
Segundo a Petrobras, entre

as obrigações e compromissos
assumidos está a manutenção,
por parte da Andrade Gutierrez,
de um programa de integridade
efetivo, em conformidade com
a legislação anticorrupção e
constituído de pontos de melhoria específicos estabelecidos
pela petrolífera. Esse programa
deve passar por verificação con-

tínua e auditoria da Petrobras.
A Andrade Gutierrez tornouse elegível para a assinatura do
termo de compromisso por ter
firmado acordo de leniência
com o Ministério Público Federal (MPF) e adotado medidas
para corrigir e sanear irregularidades praticadas por seus representantes.

O bloqueio que atingiu a Andrade Gutierrez e outras 20 empresas citadas na Operação Lava
Jato foi adotado pela Petrobras
em 29 de dezembro de 2014.
Essas companhias estão temporariamente impedidas de ser
contratadas e de participar de licitações promovidas pela da estatal. (Agencia Brasil)

Setor de serviços cresce 1% e tem
melhor abril desde 2013
O setor de serviços cresceu
1% em abril deste ano, depois
de ter fechado março com retração de 2,6% na série livre de
influências sazonais. Ainda assim, este é o melhor resultado
para os meses de abril desde os
2,1% de 2013 e o melhor resultado para o setor desde o
1,2% de março último.
Os dados fazem parte da
Pesquisa Mensal de Serviços
(PMS), divulgada na quarta-feira (14), no Rio de Janeiro, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mesmo com o crescimento de abril
diante de março, o setor de serviços encerrou os primeiros
quatro meses do ano com queda acumulada de 4,9%.
Os dados da pesquisa indicam, ainda, que o setor acumula em abril, na comparação com
abril de 2016 (série sem ajuste
sazonal) retração de 5,6%, a
maior para os meses de abril de
toda a série histórica e acompanhando as retrações de 5,2%
e de 5,3% de março e fevereiro
na série do acumulado dos últimos 12 meses, sempre em comparação aos 12 meses imediatamente anteriores. Quando
comparado a abril do ano passado, a retração é de 5,6%.
Mesmo com a queda na atividade de serviços, a receita nominal do setor em abril acusou
variação positiva de 0,5% em

relação a março (série com
ajuste), embora tenha fechado
com recuo de 0,4% na comparação com mesmo mês do ano
anterior (sem ajuste sazonal).
Com o crescimento de abril,
a receita nominal do setor fechou os primeiros quatro meses do ano com crescimento de
0,6%, enquanto a dos últimos
12 meses ficou estável (0,0%).
Resultado por atividade
Os dados indicam, ainda,
que, por atividade, o resultado
de maior peso sobre o indicador global foi a do segmento de
transportes, serviços auxiliares
de transportes e Correios, que
teve crescimento de 1% em
abril sobre março (série com
ajuste). Os setores de serviços
de informação e comunicação
e outros serviços registraram
queda de 0,2% e 5,8%, respectivamente.
Números regionais
Regionalmente, os maiores
crescimentos no setor de serviços foram registrados na série reajustada sazonalmente no
Paraná (2,4% de março para
abril, uma variação positiva de
1,4 ponto percentual); Rio
Grande do Sul (2,2%) e São
Paulo (2%).
Já as maiores variações negativas ocorreram no Rio Grande do Norte, onde a queda no
setor de serviços, ainda na série livre de influências sazonais,

foi de 6,6%; Rondônia (-6%) e
Alagoas (-4,6%).
Turismo
Ao avaliar o agregado especial das atividades turísticas por
unidades da Federação, que fechou com resultado global negativo de 2% na comparação
com março, na série livre de influências sazonais, o IBGE destacou o comportamento do setor no Distrito Federal, onde
houve crescimento de 4,4%.
Os outros números positivos em volume nas atividades
turísticas foram anotados em
São Paulo (crescimento de
1,9%, mas ainda assim 3,9 pontos percentuais superior à média do país de 1%, entre março
e abril); e Pernambuco (expansão de 0,8%).
Na outra ponta, destaca-se a
queda no Espírito Santo (12,6%). Também tiveram resultados negativos Minas Gerais (5,5%), Bahia (-5,3%), Ceará (5%) e Rio de Janeiro (-3,6%).
No Rio Grande do Sul, o recuo
foi de 2,8%; em Goiás (-1,6%);
no Paraná (-1,2%); e Santa Catarina (-0,4%).
Indústria ajuda desempenho dos serviços
Para o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, o
crescimento de 0,6% anotado
pela indústria brasileira em abril
ajudou o setor de serviços a ter
expansão de 1% em abril. Se-

gundo o gerente da Coordenação de Serviços e Comércio do
IBGE, Roberto Saldanha, o setor de serviços “tende a acompanhar o desempenho da indústria”.
Depois de lembrar que os
serviços têm anotado taxas positivas desde novembro de
2016, Saldanha ressaltou, porém, que esse crescimento vem
muito “a reboque da indústria e
da agropecuária”, com suas colheitas recordes.
“Isto de certa forma puxa o
desempenho dos serviços de
transporte, uma vez que os segmentos de serviços prestados às
famílias e serviços profissionais, administrativos e complementares apresentam resultados
que beiram a estagnação”.
Outro fator destacado pelo
pesquisador diz respeito ao
comportamento dos serviços na
comparação com o acumulado
dos 12 meses, que ainda vem
apresentando números negativos e que é o principal indicador para saber se determinado
setor vem superando a adversidade.
Para ele, “somente a recuperação da taxa acumulada em
12 meses frente aos 12 meses
imediatamente anteriores poderá levar à afirmação de que o
setor de serviços entrou, de
fato, em rota de recuperação”.
(Agencia Brasil)
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Eduardo Cunha diz à PF que seu
silêncio nunca esteve à venda
O ex-presidente da Câmara
deputado cassado Eduardo Cunha disse na quarta-feira (14),
em depoimento à Polícia Federal (PF), que o seu silêncio
“nunca esteve à venda”, em referência à denúncia feita por
Joesley Batista em acordo de
delação premiado assinada com
a força-tarefa da Operação Lava
Jato. O peemedebista depôs na
quarta-feira, em Curitiba, no
inquérito que investiga o presidente da República Michel Temer.

Na saída da sede da PF na
capital paranaense, o advogado
de Cunha, Rodrigo Rios, informou à imprensa que o ex-deputado disse também que nunca
foi procurado pelo presidente
Michel Temer ou por interlocutores dele para evitar que ele fizesse delação premiada.
O depoimento de Cunha estava marcado para as 11h e durou cerca de 1h30. Preso desde outubro do ano passado no
Complexo Médico-Penal em
Pinhais, na Região Metropoli-

tana de Curitiba, Cunha foi condenado a 15 anos de prisão em
uma das ações em que é réu na
Lava Jato.
Delação
Em maio, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Edson Fachin homologou a delação premiada dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista,
donos do grupo JBS. Para o
acordo, Joesley entregou à Procuradoria-Geral da República a
gravação de um encontro com
o presidente Michel Temer. No

diálogo, Temer teria sugerido
que o empresário mantivesse
pagamento de mesada ao expresidente da Câmara Eduardo
Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro para que estes ficassem em
silêncio.
Temer nega as acusações e
pediu à PGR que o áudio apresentado pelo empresário seja
periciado. Com autorização do
Supremo, a Polícia Federal está
fazendo a perícia nas gravações
feitas pelo empresário Joesley
Batista. (Agencia Brasil)

Lewandowski é sorteado relator de um dos
inquéritos contra Aécio Neves no STF
O ministro Ricardo Lewandowski é o relator de um dos
seis inquéritos contra o senador
afastado Aécio Neves (PSDBMG) que tramitam no Supremo
Tribunal Federal (STF), após redistribuição feita a pedido da
Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele substituirá o ministro Edson Fachin, relator da
Lava Jato na Corte.
Nesse inquérito, Aécio é
investigado junto com o senador Antonio Anastasia (PSDBMG), ex-governador de Minas

Gerais, e o deputado federal
Dimas Toledo (PP-MG) e o
ex-deputado Pimenta da Veiga.
Todos são investigados por
corrupção e lavagem de dinheiro, suspeitos de participar de
um esquema para a receptação
de R$ 6 milhões em doações
ilegais para a campanha eleitoral dos envolvidos, em 2014.
Eles foram citados pelo delator Benedicto Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, que afirmou que Aécio
pediu a ele para que a empresa

fizesse repasses à campanha
dos parlamentares pouco antes
do primeiro turno das eleições
em 2014.
O inquérito é um dos 76 decorrentes das delações premiadas de ex-funcionários da
Odebrecht. As investigações
foram autorizadas por Edson
Fachin, que havia sido escolhido relator por prevenção, por
ser o responsável pela Lava
Jato no Supremo.
A própria PGR, no entanto,
argumentou que o caso não

guarda relação com a Lava Jato,
e pediu a redistribuição livre,
por sorteio, o que foi autorizado na terça-feira (13) pela
presidente do STF, Cármen
Lúcia.
“As razões apresentadas
pelo Ministério Público Federal e a manifestação do ministro relator conduzem à conclusão de inexistência de conexão
ou continência” com a Lava
Jato, escreveu a ministra no despacho em que determinou a redistribuição. (Agencia Brasil)

Grupo de cidadãos protocola no
Senado pedido de impeachment
contra Gilmar Mendes
O ex-procurador-geral da
República Claudio Fonteles
protocolou na quarta-feira (14),
no Senado, pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar
Mendes, com assinaturas de juristas, professores, funcionários públicos e estudantes. Além
do impeachment, o grupo também pediu que o STF e a Procuradoria-Geral da República
investiguem se a conduta de
Mendes tem sido compatível
com o cargo que ocupa.
O grupo produziu três peças
jurídicas. O impeachment foi
protocolado na Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado e deverá ter sua admissão inicialmente analisada pelo presidente da Casa, Eunício Oliveira
(PMDB-CE).
A segunda peça é uma reclamação que será encaminhada à
presidente do Supremo Tribunal
Federal, ministra Cármen Lúcia, para apuração administrativa das condutas do ministro. A
terceira peça é uma notícia-crime encaminhada ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
Conversa telefônica
As três peças tomam como
base a conversa telefônica in-

terceptada pela Polícia Federal
em que o senador afastado Aécio Neves pede a Gilmar Mendes que interceda com outros
senadores para propiciar a aprovação de um projeto de lei. Os
documentos pontuam que, apesar de estar sob sigilo, a gravação foi amplamente divulgada na
imprensa e o próprio ministro
admitiu o teor da conversa.
“O momento da história brasileira presente pede a participação de cidadãos e cidadãs brasileiros. Na qualidade de cidadãos, nós apresentamos este
pedido aqui no Senado da República, um pedido por crime de
responsabilidade. Calcado em
notícias de quem produz jornalismo? Não, calcado em declarações do ministro Gilmar
Mendes, publicadas sim pela
imprensa, mas por ele jamais
desmentidas, essas declarações. E que nós consideramos
que elas caracterizam crime de
responsabilidade”, explicou o
ex-procurador-geral.
O crime de responsabilidade que justificaria o impeachment, explicou Fonteles, estaria caracterizado pela conduta
do ministro de “exercer atividades político-partidárias mediante a articulação e participação

em atividades típicas de uma liderança político-partidária, especialmente por meio de atos
de influenciar e persuadir parlamentares a votarem a favor de
um determinado projeto de lei,
por solicitação do presidente do
respectivo partido político”,
fato que teria ficado comprovado na conversa com o senador
afastado.
Condutas
Outras condutas de Gilmar
Mendes são apontadas pelo grupo, como proferir julgamento
em processo nos quais estaria
impedido por ser, a parte, cliente do escritório de advocacia
onde atua a esposa do ministro,
ou em causas na qual seria legalmente suspeito por se apresentar como “velho amigo” de
uma das partes. Em maio, o ministro divulgou nota afirmando
que, no habeas corpus por
meio do qual concedeu liberdade ao empresário Eike Batista,
o empresário não era representado por advogado do escritório Sérgio Bermudes, onde a
esposa Guiomar Mendes é sócia.
Os signatários das petições
também acusam Mendes de proceder de modo incompatível
com a honra, a dignidade e o de-

coro das funções de ministro do
Supremo Tribunal Federal, por
ter feito uso de linguagem impolida, depreciativa e agressiva
contra o ministro Marco Aurélio, a Procuradoria-Geral da República e seus membros, e o
Tribunal Superior do Trabalho e
seus membros; e de alimentar
e ter relações de proximidade
com pessoas investigadas ou
denunciadas criminalmente no
STF, ou que sejam réus, partes
ou juridicamente interessadas
em processos em andamento
no STF e no TSE.
No pedido encaminhado ao
Senado, o grupo pede que o processo seja instaurado para que
seja iniciada a apuração, com
apresentação de rol de testemunhas e produção de provas. No
Supremo, eles querem que os
pares de Mendes avaliem administrativamente, em caráter disciplinar, se ele atuou com conduta incompatível com o cargo
e com suspeição nos processos
que julgou, aplicando as penas
previstas em lei. Já para a Procuradoria-Geral da República, o
pedido é para que seja investigado se o ministro utilizou-se
do cargo para atuar em favor de
interesses próprios e de terceiros. (Agencia Brasil)

Banco Central dos
EUA sobe juros e
previsão de
crescimento do PIB
O Federal Reserve (FED), o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou na quarta-feira (14) os juros básicos da economia
em 0,25%, para o patamar entre 1% e 1,25%, e elevou a previsão
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 para
2,2%, um décimo acima da estimativa feita em março. As informações são da EFE.
Este foi o segundo ajuste monetário realizado no ano, o que
confirma a confiança na boa saúde da economia norte-americana.
O Fed também melhorou os prognósticos de desemprego, ao
indicar que fechará 2017 em 4,3%, dois décimos abaixo da previsão anterior. (Agencia Brasil)

Sobe para 12 número
de mortos em incêndio
em prédio residencial
em Londres
A polícia de Londres elevou na quarta-feira (14) para 12 o
número de mortos no incêndio ocorrido em um bloco residencial e disse que é provável que a contagem de vítimas mortais aumente nas próximas horas. As informações são da agência EFE.
Em entrevista coletiva, o comandante Stuart Cundy disse que
continua em andamento a “complexa operação” para buscar e recuperar as pessoas que ficaram presas no edifício.
O incêndio na torre Grenfell, um imóvel no oeste da capital
britânica de 24 andares e com 120 apartamentos, começou na
terça-feira à noite por volta das 0h15 local (21h15 de terça-feira
em Brasília).
A polícia informou que não sabe por enquanto o número de
pessoas desaparecidas que podem ter morrido no incêndio, ao
mesmo tempo que destacou que não espera encontrar ninguém
com vida no interior da torre.
Cundy detalhou que foram recebidas centenas de ligações
pedindo informações sobre familiares ou amigos que podem ter
ficado presos no edifício, onde havia entre 400 e 600 pessoas
quando o fogo começou. As causas do fogo ainda são desconhecidas.
“A nossa prioridade são aqueles que sabemos que eram residentes na torre, mas talvez houvesse outras pessoas que também
estavam dormindo no local”, disse o comando policial.
O diretor de Segurança e Garantias dos bombeiros de Londres, Steve Apter, disse que 65 pessoas foram resgatadas durante
o incêndio, além das que conseguiram sair sozinhas.
Os bombeiros já chegaram até o último andar da torre Grenfell, cuja estrutura foi avaliada por um engenheiro que deu autorização ao trabalho dos serviços de emergências.
Nick Paget-Brown, vereador do distrito londrino de Kensington e Chelsea, onde fica o imóvel acidentado, explicou que a
Câmara Municipal estabeleceu diversos pontos de ajuda para os
afetados pelo incêndio.
Paget-Brown agradeceu as doações de roupas e alimentos às
famílias atingidas.(Agencia Brasil)
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
Edital de Citação e Intimação - Prazo 20 dias, Autos nº 0196308-83.2012.8.26.0100. A Dra. CarlaThemis
Lagrotta Germano, Juíza de Direito da 31ª Vara Cível - Comarca da Capital/SP, na formada Lei. Faz saber a
RM da Silva EPP (CNPJ: 09.376.327/0001-37) na pessoa do seu representante legal, que Cooperativa Central
Aurora Alimentos ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando receber a quantia de R$
30.862,54 (a atualizar), relativa duplicata nº 686867 não honrada pela executada. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que, em 3 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito exequendo, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, com
custas e honorários, podendo requerer o pagamento restante em 6 parcelas mensais, com correção monetária e
juros de 1% ao mês, prazos que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de conversão em penhora o
arresto sobre a quantia de R$ 20.747,96 (depósito judicial), convertido, a executada 15 dias, para oferecer
embargos, independentemente de qualquer outra intimação. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2017
15 e 20/06

6ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE MARIA DAS NEVES GONCALVES DE OLIVEIRA, REQUERIDO POR SOLANGE GONÇALVES DE
OLIVEIRA HID E OUTRO - PROCESSO Nº1015476-96.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família
e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 06 de março de 2017, foi
decretada a INTERDIÇÃO de MARIA DAS NEVES GONÇALVES DE OLIVEIRA, RG Nº 2.746.876-8, CPF 357.712.06814, declarando-o(a) incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A),
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). SOLANGE GONÇALVES DE OLIVEIRA HID, RG nº
6.352.075-8, CPF nº 949.110.618-04. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado
na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de maio de 2017.
[6,16]
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BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10
NIRE 31.300.016.510 - Companhia Aberta
CVM 01930-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Biomm S.A. (“Companhia”) na forma prevista no artigo
124 da Lei 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), a realizarse no dia 30 de junho de 2017, às 14:30h, na sede social da Companhia, situada na Praça Carlos
Chagas, 49, 8º andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-020, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
0LQDV*HUDLVD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWHPDWpULDFRQVWDQWHGD2UGHPGR'LD L 'HOLEHUDU
sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da homologação do
aumento do seu capital social, decorrente da emissão privada de novas ações ordinárias, escriturais e
VHPYDORUQRPLQDO7RGRVRVGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVSHUWLQHQWHVjVPDWpULDVDVHUHPH[DPLQDGDV
e deliberadas na Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta do Conselho de Administração
da Companhia e aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481/09 encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, bem como no site da Companhia (www.biomm.com), no site da
&90 ZZZFYPJRYEU HQRVLWHGD%0 )%RYHVSD ZZZEPIERYHVSDFRPEU 2SHUFHQWXDOPtQLPR
de participação no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo para eleição de
PHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRpGH FLQFRSRUFHQWR 3DUDSDUWLFLSDomRHGHOLEHUDomRQD
Assembleia, os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das ações, expedidos por
LQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULDHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRQIRUPHRFDVR L 3HVVRDV)tVLFDV
GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR LL  3HVVRDV -XUtGLFDV FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR HVWDWXWR
ou contrato social consolidado e dos atos societários outorgando poderes de representação (ata
GH HOHLomR GRV GLUHWRUHV HRX SURFXUDomR  EHP FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR GR V 
UHSUHVHQWDQWH V  OHJDO LV  LLL  )XQGRV GH ,QYHVWLPHQWR FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR UHJXODPHQWR
FRQVROLGDGRGRIXQGRHGRHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRUDOpPGRVDWRVVRFLHWiULRV
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração), bem como
GRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomRFRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV $RVDFLRQLVWDVTXHVH¿]HUHP
representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato, nos termos do artigo
126 da Lei 6.404/1976, seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência
PtQLPDGH TXDUHQWDHRLWR KRUDVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD%HOR+RUL]RQWHGHMXQKRGH
2017. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de Administração
Edital de citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 1112271-38.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara
Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Fernanda Belli, na forma da Lei, etc. Faz saber a
Lucia Haru Tamashiro CPF/MF. 267.023.558-15, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de
Condomínio Marcos Arruda, alegando em síntese: estar em debito da taxa condominiais e benfeitorias do Apto 41 do
Condomínio Autor no valor de R$ 8.594,61 (Nov/2014), valor este que será atualizado na data do pagamento.
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 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29
de março de 2017.
14 e 15/06
Edital de Citação ² Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0018870-70.2012.8.26.0100
(USU. 587) O Doutor Paulo César Batista dos Santos, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central
Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber aos titulares de domínio Benjamin
Citron ou Beniamin Citron, herdeiros de Filip Citron, a saber: Hedi Moskovits; Erwin Citron, Mirtes Cecília Esteves de
Lima, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros
e/ou sucessores, que Alaor Leite e Mirian Esther Johnson Leite ajuizaram Ação de Usucapião, visando a declaração de
domínio sobre uma unidade autônoma, loja I, atualmente nº 301 da Galeria Superior ou 2º andar, do 5º pavimento, com área
construída de 36,44m², do Centro Comercial Grandes Galerias, na Rua 24 de maio, nº 62 e na Avenida São João, nº 439,
inscrição cadastral nº 006.017.0301-4, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o
presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de fevereiro de 2017. 15 e 20/06

IGM.COM S.A.

CNPJ/MF nº 04.162.318/0001-20
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: São convidados os senhores acionistas
da IGM.COM S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, na sede social localizada na Alameda Santos, 2101,
9º andar (parte), Cerqueira César, CEP 01419-100, na Capital do Estado de São Paulo, às 10 horas do dia 10/07/2017, a fim de
tratarem da seguinte ordem do dia: (1) Examinar, discutir e votar as contas da administração, o balanço patrimonial e o demonstrativo
de resultados, relativos aos exercícios sociais concluídos em 2012, 2013, 2014 e 2015 e 2016, cuja publicação foi efetivada no
Diário Comercial e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 06/06/2017, às fls. 05 e 11, respectivamente; (2) Ratificar os atos
praticados pelos administradores da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 2012, 2013, 2014 e 2015 e 2016; (3) Eleger
os membros da Diretoria; (4) Deliberar sobre a mudança de endereço da sede da Companhia para a Avenida Francisco Matarazzo,
1350, 4º andar (parte), Barra Funda, CEP: 05001-000, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, encerrando-se assim, as
atividades da empresa no atual endereço; (5) Deliberar sobre outros assuntos de interesse da Companhia. São Paulo, 12 de Junho
de 2017. Fernando Silva de Oliveira (Diretor)
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Scheidt será uma das estrelas na
Semana de Vela de Kiel

Robert Scheidt é bicampeão olímpico
Após dois meses de prepara- se 49er, na qual forma dupla com
ção na Itália, Robert Scheidt está o proeiro Gabriel Borges.
pronto para mais um desafio na
Scheidt e Borges treinaram
nova fase da carreira. O bicam- por dois meses no Lago di Garpeão olímpico segue na quinta- da, onde Robert mora com a fafeira (15) para Kiel, na Alema- mília. “Estamos bem animados,
nha, onde disputará a Kieler Wo- trabalhamos muito para refinar
che, a mais tradicional semana de cada vez mais as manobras, que
vela do mundo. A competição é o principal na 49er, que é um
tem cerimônia de abertura neste barco que requer muita habilidasábado (17), mas o iatista brasi- de e por isso é muito importante
leiro coloca seu barco na água passar o maior tempo possível na
para largar na primeira regata água. E foi o que fizemos aqui na
somente na quarta-feira (21), Itália”, explica o bicampeão olímquando começa a disputa da clas- pico, que é patrocinado pelo Ban-

co do Brasil e Rolex, com os
apoios do COB e CBVela.
Em Kiel, o objetivo da dupla
brasileira é dedicar mais três ou
quatro dias aos treinos antes da
estreia na competição, que termina dia 25 de junho. Aos 44 anos
e consagrado na Star e Laser,
Scheidt encara o desafio de velejar em um barco maior, mais
veloz e com estratégias diferentes no início do ciclo para os
Jogos de Tóquio 2020. “Sabemos
que é um processo que leva um
certo tempo e exige muita dedicação. Estamos na luta e confiantes que empenho não vai faltar. E o Gabriel tem me ajudado
muito”, completa Scheidt.
Mesmo ciente do estágio inicial na nova classe, Robert, que
tem quatro títulos da Kieler Woche (3 na laser e 1 na star), recebe tratamento de estrela junto a
organização e adversários na Semana de Vela de Kiel. No site
oficial do evento ( www.kielerwoche.de ), o atleta e suas cinco
medalhas olímpicas são constantemente citados. Entre os demais velejadores não é diferente. “Scheidt é uma lenda. O fato
de que alguém com seu histórico e sua idade se atreve a entrar

nesta classe é fantástico. Veremos, como ele vai se sair, porque é muito importante estar em
boa forma. Mas ele é um competidor incrivelmente duro e sabemos o quanto ele trabalha. Se
alguém pode conseguir, é ele”,
afirma Justus Schmidt, vice-campeão europeu de 49er, em 2015.
Entre a novíssima geração do
iatismo, a coragem e determinação de Robert também chama a
atenção. Que o digam os alemães
Tim Fischer e Fabian Graf, vicecampeões mundiais júnior no
ano passado. “Nós vimos Scheidt pela primeira vez no 49er em
Palma de Mallorca. Ele é uma
lenda como Ben Ainslie (tetracampeão olímpico britânico). O
seu profissionalismo é, obviamente, notável. Um velejador
bem sucedido como ele, com
certeza, se adaptará ao 49er depois de um certo tempo. Nosso
respeito por ele é enorme, mas,
na Espanha, conseguimos estar
na frente dele”, diz Fischer, citando o Troféu Princesa Sofia,
competição na qual o bicampeão
olímpico terminou em 11º lugar,
enquanto ele terminou em sétimo. Mais informações: Site:
www.robertscheidt.com.br

Kart

Rafael Câmara brilha no Light e
garante vaga no SKUSA
O pernambucano Rafael Câmara comprovou com mais uma
grande performance que está
cada vez mais adaptado à categoria Júnior Menor. O piloto de 12
anos venceu duas baterias e chegou em segundo em outra para
garantir a vitória no geral na 5ª
etapa da Copa São Paulo Light de
Kart, no kartódromo de Aldeia da
Serra, em Barueri (SP).
Com o resultado, Câmara
também garantiu vaga para representar o Brasil em novembro na
disputa do XXI SKUSA Supernationals, uma das maiores competições do kartismo mundial, que
acontecerá em Las Vegas (EUA).
Na primeira das três baterias
da rodada, o piloto da equipe
TR3 largou em quarto e foi pra
cima dos adversários para garantir a vitória. Na segunda prova,
largando de quinto pelo grid invertido, ele também mostrou um

ritmo forte e terminou em segundo. Na última bateria do dia,
o piloto voltou a vencer para garantir a primeira posição no geral, registrando também a melhor
volta da corrida.
“Estou muito feliz. Comecei
a temporada do Light após duas
etapas, porque as primeiras corridas coincidiram com provas na
Europa, mas consegui evoluir
bem e novamente pude brigar
pelas vitórias. Foi uma etapa
muito boa e melhor ainda porque
conseguimos a vaga para o SKUSA. Gostaria de agradecer a toda
equipe pelo bom trabalho e vamos lutar para representar bem
o Brasil em Las Vegas”, comentou Câmara, que este ano já foi
destaque em provas no exterior,
vencendo a quarta etapa do WSK
World Master Series, em Sarno,
na Itália.
“Será minha terceira partici-

Foto/ Jackson de Souza

Piloto pernambucano representará o Brasil, após outra grande performance na Júnior Menor na Aldeia da Serra

Vitória garantiu vaga no SKUSA
pação no SKUSA. No ano passa- São Paulo KGV de Kart (3ª etado fui o sexto colocado e agora pa do Torneio de Inverno), no dia
vamos tentar brigar por um resul- 24 de junho, no kartódromo da
tado ainda melhor, desta vez na Granja Viana, em Cotia, na GranJúnior”, finalizou o piloto.
de São Paulo. Câmara lidera o
O próximo compromisso de Torneio de Inverno e a Copa
Câmara será pela 6ª etapa da Copa KGV na Rotax Júnior Max.

71ª Prova Ciclística 9 de Julho
apresenta novidades no percurso
Disputa foi oficializada na terça-feira, na Fundação Cásper Libero
co voltas. Completam a lista elites e federados (feminino) com
três voltas e federados (masculino) com quatro voltas no
total. Cada volta terá 22,7km.
Com a nova proposta, o trecho
da região do Obelisco, próximo
ao parque do Ibirapuera, foi extinto da prova.
Na oficialização da prova
deste ano, realizada nesta terça,
no prédio da Fundação Cásper
Libero, em São Paulo, estiveram
presentes os atletas Gisele Gas-

Foto/ Marcelo Ferreli

Com pouco menos de um
mês para a sua realização, a Prova Ciclística Internacional 9 de
Julho anuncia algumas novidades
que prometem acirrar a disputa
pelo pódio e garantir a segurança dos atletas. Neste ano, a experiência será maior, isto porque
todas as modalidades ganharão
acréscimos em número de voltas.
Os aspirantes (masculino e
feminino), por exemplo, terão
uma volta a mais para percorrer,
completando 45,4km em duas
voltas. Já a elite masculina terá
113,5km para completar em cin-

71ª Prova Ciclística
Internacional 9 de Julho

O TRIATHLON NO BRASIL ESTÁ PRESTES
A RECUPERAR O FÔLEGO.
DISTÂNCIA

Sprint
NATAÇÃO 750 m
CICLISMO 20 km
CORRIDA 5 km

CONFIRA O CALENDÁRIO 2017
ESTRADA VELHA DE SANTOS

SÃO CARLOS - SP

ESTRADA VELHA DE SANTOS

RIACHO GRANDE
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 1

RIACHO GRANDE
ETAPA 2

30 DE ABR

11 DE JUN

24 DE SET

DISTÂNCIA

OLÍMPICA

NATAÇÃO 1.5 km
CICLISMO 40 km
CORRIDA 10 km

WWW.TRIDAYSERIES.COM.BR

REALIZADORA DAS PROVAS IRONMAN NO BRASIL
®

2017

2017

2017

RIO E JANEIRO - RJ

SÃO CARLOS - SP

SÃO PAULO - SP

RECREIO DOS
BANDEIRANTES
ETAPA 1

PARQUE DAMHA
ETAPA 2

USP
ETAPA 2

22 DE OUT

15 DE NOV

2017

2017

08 DE OUT
2017

TRIDAYSERIES

Derani ansioso para
a disputa das 24
Horas de Le Mans
com a Ford
Brasileiro busca sucesso na legendária prova francesa
após forte início da temporada 2017

Foto/ Ford

Foto/Divulgação

Organizadores e adversários ressaltam respeito e admiração pelo bicampeão olímpico brasileiro, que encara o desafio de
competir em uma nova classe do iatismo, a 49er, aos 44 anos de idade

Brasileiro já venceu as 24 Horas de Daytona e 12 Horas
de Sebring
O brasileiro Pipo Derani, em Le Mans com a equipe dupiloto da equipe Chip Ganassi rante o teste oficial, no início
Ford Racing, chega a Le Mans de junho. “Cumprimos o noseste final de semana (17 e 18) so programa e coletamos inbastante motivado para a dispu- formações importantes”, conta da 85a edição da lengedária tou. “Neste estágio, é cedo
24 Horas de Le Mans e espera para fazer previsões. Aliás, em
ajudar a montadora norte-ame- Le Mans, é difícil fazer qualricana a defender o título de quer uma. O que sabemos é que
2016 na categoria LMGTE Pro. temos uma equipe, um carro e
Pilotando o #67 Ford Chip a motivação para fazermos
Ganassi Ford GT, o brasileiro bem o nosso trabalho. Como
de 23 anos disputará as 24 Ho- sempre em Le Mans aconteras de Le Mans pela terceira cem imprevistos e o teste foi
vez. Derani busca a tríplice co- uma boa oportunidade para nos
roa do endurance mundial, de- prepararmos para algumas
pois de já ter vencido as 24 eventualidades. Estamos bem
Horas de Daytona e 12 Horas na parte operacional e estratéde Sebring na temporada pas- gica. Não posso esperar para
sada.
iniciar este mítico evento”,
E o ano de 2017 começou completou Derani.
bem para o brasileiro. Em SilEste ano, serão completavesrtone (Ing), em abril, Dera- dos 50 anos da vitória de Dan
ni teve um início perfeito na Gurney e AJ Foy tem Le Mans,
LMGTE Pro, dividindo o cock- pilotando um Ford GT. Estrela
pit com os companheiros Andy do automobilismo norte-amePriaulx e Harry Tincknell. Com ricano, Foyt estará na Europa
a pole position e a vitória, além para celebrar as bodas de ouro
de um quarto lugar em Spa da conquista.
(Bel), o trio lidera a classifiAs ações em Le Mans tecação e vai para a terceira eta- rão início na quarta-feira (14),
pa do FIA WEC (Mundial de com treinos livres e o primeiEndurance), que valerá o dobro ro classificatório às 22 horas
de pontos.
local (17 horas de Brasília). Na
“Correr em Le Mans com quinta-feira (15), acontecem
uma montadora como a Ford é mais duas sessões classificamuito especial”, declarou De- tórias de duas horas cada (12
rani. “Estou tão ansioso para às 16 horas e 17 às 19 horas
este final de semana e especi- de Brasília). A largada da 85a
almente para a corrida. A Ford edição da prova acontecerá no
Performance Chip Ganassi Ra- sábado às 15 horas (local), 10
cing é uma equipe muito forte horas de Brasília. O Fox Sports
e bem preparada. Estou feliz transmite o treino classificapor ter me adaptado bem ao tório de quarta e o primeiro
time e especialmente ao Harry treino de quinta-feira ao vivo,
e ao Andy”, continuou o piloto além da largada e primeiras
de São Paulo.
horas da prova, bem como a
Derani já esteve em ação chegada no domingo (18).
paroto, da 5waysTeam, Raul Vitor Estevinho, da São Bernardo
Audax, o venezuelano José Garcia e os brasileiros Fernando Santos e Gabriel Graça, todas da AD
Facex de Guarulhos. José George Breve, presidente da Federação Paulista de Ciclismo, Marcus Gurgel e Erick Castelheiro,
ambos do Comitê Organizador,
coordenaram a coletiva de oficialização da prova.
Tradicionalmente realizada
no dia 9 de Julho, neste ano, a
Corrida será disputada no do-

mingo pela manhã e percorrerá
algumas das principais ruas e
avenidas de São Paulo. A largada
e a chegada acontecerão na Avenida Lineu de Paula Machado, em
frente ao Jockey Club de São
Paulo.
O primeiro lote de inscrições
foi encerrado na segunda-feira.
A última chance para garantir presença começou na quarta-feira
(14), quando foi aberto o segundo lote de inscrições no site oficial www.gazetaesportiva.com/
prova9dejulho .
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So Paulo, 15 a 22 de junho de 2017

Motos

Nacionais

Honda NC750X
chega com novidades

Troller oferece
superdesconto no novo
T4 em venda especial
por tempo limitado

A Honda NC750X é sucesso desde seu
lançamento e as razões são várias: capacidade de bagagem por compartimento dianteiro,
economia de combustível, posição de pilotagem confortável, suspensões de longo curso,
além de 3 anos de garantia e suporte Honda
Assistance para todo território nacional em
4 países da América do Sul (Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai).
Produzida em Manaus (AM), a comercialização da versão 2018 está prevista para
o final de junho em toda rede de concessionários da marca. As cores disponíveis serão Vermelho Perolizado e Verde
Perolizado, com preço
público sugerido
de R$ 32.500. O
valor tem como
base o Estado
de São Paulo,
sem despesas
de frete e seguro.
Destaque do
modelo é a possibilidade de customização das cores
emitidas pelas luzes do painel de
instrumentos em
LCD. Completo e digital, esta diversidade
agrada aos que procuram
dar um toque mais pessoal ao painel ao mesmo tempo em que garante melhor visualização em situações de baixa luminosidade. Dinâmico, traz informações e alertas luminosos da parte elétrica e mecânica, conta-giros,

indicador de combustível, relógio e hodômetro duplo (total e parcial). Sob o painel, o
amplo para-brisa garante maior proteção contra ao vento.
Confortável, versátil e de excelente autonomia,
s e u
conjun-

t
o
mantém o consagrado motor
bicilíndrico em linha de 745cm³,
OHC (Over Head Camshaft), 4
tempos, arrefecimento a líquido e injeção eletrônica PGM-FI (Programmed Fuel
Injection). De respostas precisas, o motor a
gasolina gera potência de 54,5 cv a 6.250 rpm

e torque de 6,94 kgf.m a 4.750 rpm.
Na suspensão, a dianteira possui garfo
telescópico e dispõe de ajuste automático de
acordo com o piso, graças ao sistema SDBV
(Showa Dual Bending Valve). A suspensão
traseira é do tipo monoamortecida Pró-Link,
com curso de 150 mm e opções de 7 ajustes
na pré-carga da mola. A distância entre eixos
é de 1.534 mm, que reforça sua leveza em
curvas, graças aos pneus Dunlop 120/70 (dianteira) e 160/60 (traseira) que também garantem ao conjunto um rodar com maciez e
alta durabilidade.
Disponível em versão única equipada com
freios ABS (anti-travamento), que propicia
maior segurança em condições adversas de
pilotagem, na dianteira possui um disco
simples de 320 mm, enquanto na traseira são 240 mm, sistema que quando acionados, garantem total segurança em condições adversas de
pilotagem ou em situações em
que exijam frenagens bruscas.
A nova Crossover conta ainda com 3 anos de garantia e o exclusivo “Honda Assistance 24h”, que
garante assistência durante todo o período de vigência da garantia em território brasileiro, assim
como na Argentina, Chile,
Uruguai e Paraguai. Uma iniciativa Honda em ocorrências
que impossibilitem o deslocamento de piloto e garupa com a motocicleta, proporcionando conforto e segurança
em viagens ou trajetos urbanos.

Importados

Mercedes-Benz amplia
família GT no Brasil

O mês de junho deste ano representa dois
grandes momentos para os clientes da Mercedes-Benz no Brasil. A partir desta data, a
marca expande seu portfólio de superesportivos por meio das vendas do MercedesAMG GT C Roadster e do recém-lançado
Mercedes-AMG GT R Coupé. Os dois modelos já podem ser encomendados em toda a
rede de concessionários, com preço público
sugerido de R$ 1.064.900 e R$ 1.199.900,
respectivamente.
Unindo características puras de veículos
de competição à sensação de liberdade dos
“dream cars”, o AMG GT é o segundo veículo da história 100% desenvolvido em casa
pela Mercedes-AMG. Ambas as versões desse automóvel icônico chegam ao mercado brasileiro na data que representa um grande marco
na história da empresa comemorado no mundo todo: o aniversário de 50 anos da AMG,
divisão criada em 1967 e que, desde então, se

especializou em desenvolver projetos que
aplicam tecnologias de automóveis de corrida nos modelos de rua.
O AMG GT foi lançado em 2014 segundo o princípio ‘Handcrafted By Racers’ (feito à mão por corredores), reforçando o compromisso da companhia em investir em tecnologia e inovação. O modelo é o segundo
inteiramente desenvolvido pelos engenheiros
da AMG e entre suas principais características estão comportamento dinâmico aliado a
desempenho de primeira classe nas pistas de
corrida com praticidade para o uso diário.
Dois anos mais tarde, a família GT ganhou novos integrantes, com variações no
visual e ainda mais potência em seu V8 biturbo de 4,0 litros. Assim, o topo da linha que
contava com o GT S e seus 510 cv, agora
oferece o Mercedes-AMG GT R de 585 cv e
700 Nm de torque.
Desenvolvido a partir de testes realiza-

dos no autódromo de Nürburgring, o modelo
apresenta uma série de melhorias para um
superesportivo que desde sua criação é reconhecido por excelente desempenho e design.
Considerado um dos circuitos mais desafiadores do mundo, o traçado alemão também
serviu como referência para a exclusiva cor
“AMG green hell magno”.
Novos desenhos de asas dianteiras e traseiras permitem maior aderência e a realização de curvas em velocidades ainda mais elevadas. Para-choques dianteiro e traseiro renovados, assim como novo aerofólio melhoram a eficiência aerodinâmica e ajudam a garantir uma excelente estabilidade. A grade frontal Panamericana com aletas verticais remete
ao modelo utilizado na categoria GT3 e enfatiza ainda mais o DNA de competição. Pela
primeira vez, características puras de um
automóvel de corrida passam a fazer parte
da produção de um AMG de rua.
Seu conjunto mecânico conta ainda com
transmissão AMG SPEEDSHIFT DCT de
sete velocidades, proporcionando respostas
rápidas e precisas, e controle de tração com 9
estágios, tecnologia cuja origem também provém da GT3.
Além da versão mais potente da família
AMG GT, os consumidores brasileiros terão à disposição também o Mercedes-AMG
GT C Roadster. Com o objetivo de ampliar o
público da família de superesportivos, a proposta do roadster consiste em oferecer o desempenho de um veículo de competição em
uma carroceria que preza também pela liberdade e pela diversão de um cliente que possui estilo de vida arrojado e aposta em exclusividade e propostas inovadoras.
Equipado com o motor V8 de 4.0 litros e
transmissão AMG SPEEDSHIFT DCT de
sete velocidades, tradicional na família mais
potente de todo o portfólio, o MercedesAMG GT C Roadster oferece 557 cv e 680
Nm de torque.

Auto Dicas

KDaPeça, ferramenta de busca de peças
A DPK, uma das maiores distribuidoras
nacionais de autopeças, pneus e acessórios,
tem revolucionado sua atuação no segmento
digital nos últimos meses. E o grande responsável é o KDaPeça, uma ferramenta de
pesquisa online que funciona movida por um
enorme banco de dados, desenvolvido internamente. Somente no primeiro ano de funcionamento, a plataforma foi responsável por
5% da venda total da empresa.
Simples e intuitivo, o KDaPeça reúne
milhares de informações automotivas para
atendar às necessidades de busca pela peça
certa. Além da busca simples, pelo nome do
produto buscado, a ferramenta também encontra os itens por apelidos, código de fábrica, código interno e por filtros de veículos e
peças disponibilizados.
Cerca de dois anos trás, após muitos testes
e pesquisas, os executivos da DPK chegaram à
conclusão de que o mercado automobilístico
necessitava de um sistema de busca de produtos diferente, com informação de qualidade. Foi
assim que surgiu o DPKNet, uma ferramenta

instalável, que funcionava como um catálogo.
Porém, essa plataforma deixava a desejar na
velocidade de atualização das informações.
Foi então que a DPK começou a desenvolver um projeto inovador, que permitiu
mais velocidade de informação, além de atualizações instantâneas e um estoque completo na palma da mão do cliente. O KDaPeça
oferece imagens e aplicações do produto, e
tem cerca de dois mil visitantes únicos e mais
de 20 mil consultas por dia.
A ferramenta permite comparar marcas e
preços, converter códigos em mercadoria e
vice-versa. Além disso, é possível que o comprador cadastre a margem de lucro desejada:
no momento da consulta do item, o website
já informa qual seria seu preço de venda para
o cliente final.
Também tem como tornar os orçamentos personalizados para clientes específicos,
de acordo com os cadastros realizados. Todas as consultas podem ser feitas dentro do
sistema do KDaPeça e ficam armazenadas
para depois. É possível transforma-los, quan-

do quiser, em pedido com apenas um clique.
É possível, ainda, acompanhar os pedidos por meio do catálogo de compras feitas,
consultar esse histórico quando necessário e
visualizar a nota fiscal de cada transação. A
ferramenta é associada a busca do Google,
conta com filtros inteligentes e ajuda os clientes a monitorar seus estoques.
São mais de 353 marcas de peças, 110
mil SKUs (Unidades de Controle de Estoque), 90 mil fotos, além das fichas técnicas,
vídeos, catálogos e códigos originais (OEM)
da maioria dos produtos. Estão disponíveis
peças para 123 montadoras, 6.300 veículos
em seis categorias, além das informações técnicas referentes à calibragem, medidas de alinhamento e outros. A ferramenta funciona
ininterruptamente, 24 horas por dia.
Atualmente, embora o foco seja a venda
business to business, o website é aberto a
todos e pretende, dentro dos próximos meses, lançar uma atualização que irá indicar ao
consumidor final opções de lojas parcerias,
por meio do CEP cadastrado.

A Troller lançou uma promoção especial de vendas do Novo T4, válida por tempo
limitado. Durante a campanha, o utilitário
Troller T4 pode ser adquirido por
R$119.990 (cores sólidas), que representa
um desconto especial de mais de R$7.000
sobre o preço de tabela do modelo XLT. A
oferta estará disponível em todos os distribuidores Troller no Brasil somente durante o mês de junho.
Ícone do off-road, com eficiência comprovada em importantes competições nacionais e internacionais, o Troller T4 foi
totalmente renovado na atual geração, desde o chassi e mecânica até o interior. Ele
aprimorou seu desempenho em todas as

configurações, com novo motor 3.2 turbodiesel de 200 cv, transmissão manual de
seis velocidades, comando eletrônico de
tração, diferencial traseiro autoblocante e
freio a disco nas quatro rodas com sistema
ABS e EBD.
Na cabine, ele vem com itens que aumentam o conforto para rodar também na
cidade, como ar-condicionado digital “dual
zone”, CD-MP3 player com entrada auxiliar e Bluetooth, vidros, travas e espelhos
retrovisores elétricos e teto solar duplo de
vidro. A linha 2017/2017 do T4 também tem
manutenção mais econômica, com o novo
plano de revisões a cada 12 meses ou 10.000
km e conta com três anos de garantia total.

Ford lança New Fiesta
automático

A Ford lançou uma nova versão do New
Fiesta 1.6 com câmbio automático, da série
SE Plus AT, que oferece uma das melhores
relações de preço no segmento premium. É
oferecida por R$ 55.990 e destaca-se por
ter incorporada neste valor a lista mais completa de equipamentos da categoria.
O modelo é o único na sua faixa a ter,
por exemplo, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, chave de segurança My Key e alarme
volumétrico. O objetivo do New Fiesta SE
Plus é criar uma opção acessível entre os
veículos com motorização 1.6 e câmbio automático.

Um grande diferencial do modelo no
mercado é combinar design, agilidade, tecnologia e potência. Além de direção elétrica,
ar-condicionado e trio elétrico, o novo catálogo traz computador de bordo, banco traseiro bipartido, cintos de segurança de três
pontos para todos os passageiros e sistema
Isofix para cadeiras infantis.
O sistema de conectividade é da geração
SYNC da marca, que inclui CD/MP3 player,
comandos de voz para áudio e telefone, conexão Bluetooth, USB e entrada auxiliar, sistema AppLink para acesso a aplicativos de
smartphones e assistência de emergência em
caso de acidentes.

Truck

Revisão Iveco tem
preço fixo congelado
Até o fim do ano as revisões indicadas nos manuais dos veículos Daily, Tector e Stralis terão preço fixo. O setor de
peças da Iveco calcula que os valores estão em média 15% abaixo do praticado
no mercado.
A estratégia de mercado consiste em
oferecer aos motoristas uma tabela de
preços para as revisões que devem ser
executadas entre 10 e 240 mil Km. O preço das revisões contemplam as peças, a
mão de obra e lubrificantes a serem utilizados. Os preços não mudam até o fim
do ano. As peças genuínas instaladas dentro da oficina têm 1 ano de garantia.
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