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Petistas falam em condenação política de
Lula; opositores veem decisão histórica

Central de Transplantes: 20 anos e
mais de 100 mil doações em SP
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Pior recessão da história foi
superada, diz Henrique Meirelles

Moro condena Lula a nove
anos e seis meses de prisão

no caso triplex

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 13 de julho de 2017www.jornalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,20
Venda:       3,20

Turismo
Compra:   3,08
Venda:       3,34

Compra:   3,66
Venda:       3,66

Compra: 115,80
Venda:     133,35

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

13º C

Quinta: Dia de
sol, com nevoeiro
ao amanhecer. As
nuvens aumentam
no decorrer da tar-
de.

Previsão do Tempo

Jovem revelação do kartis-
mo nacional e com importan-
tes títulos em seu currículo,
como o de campeão paulista
deste ano, o piloto Matheus
Ferreira disputará neste final de
semana, em Penha (SC), o tí-
tulo do Brasileiro de Kart na
categoria Cadete. Aos 10 anos,

Matheus Ferreira
busca título brasileiro

em ano repleto de
conquistas

o brasiliense chega como
uma das grandes promessas
para a competição após con-
quistar, além do título paulista
de 2017, várias vitórias na
Copa São Paulo e o vice-cam-
peonato em Orlando na Rok
Cup, torneio realizado nos
Estados Unidos.      Página 6

Veleiro S40
Pajero vence
a regata mais
tradicional da

Semana de
Vela de
Ilhabela

Embalada pela vitória na Regata Al-
catrazes por Boreste, na abertura da Se-
mana de Vela de Ilhabela, a tripulação do
S40 Pajero segue entre os líderes na pri-
meira metade da competição, que segue
até o próximo sábado (15). Comandada
por Eduardo Souza Ramos, o veleiro Soto
40 tem em sua tripulação o experiente
atleta olímpico André Fonseca, o Boche-
cha, e completou o em 6h06min37.

 Página 6
Veleiro Pajero carrega toda a
tradição da Mitsubishi Motors
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A série de eventos da WSL
South America no mês de julho
começa nesta semana com a vol-
ta de San Bartolo e do Peru ao
calendário do WSL Qualifying
Series após três anos de ausência.
Serão duas provas do QS 1000
disputadas a partir de quinta-fei-

Em Sendai, Brasil estreia na
segunda semana contra Sérvia

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei já está em Sen-
dai, no Japão, para a disputa da
segunda semana do Grand Prix.
Na quarta-feira (12), a equipe
do treinador José Roberto
Guimarães realizou os primei-
ros treinamentos em solo ja-
ponês. O primeiro desafio das
brasileiras nesta etapa será a
Sérvia às 3h40 (horário de Bra-
sília) desta sexta-feira (14.07),
na Kamei Arena Sendai.

Página 6

Etapas da WSL South
America começam

nesta semana no Peru

ra, o Rip Curl Pro San Bartolo
Peru para os homens e o Jeep
Pro San Bartolo Peru para as
mulheres. Os dois eventos ter-
minam no sábado e na segunda-
feira começa o prazo do QS
3000 Maui and Sons Arica Pro
Tour no Chile. Página 6

Jessé Mendes (BRA)
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Disputa na rede

Imprensa de
todo o mundo

destaca
condenação

do ex-
presidente

Lula

Indicado para
chefiar FBI
diz que sua

lealdade
pertence à

Constituição

Os sites dos principais jor-
nais e veículos de imprensa in-
ternacionais destacaram na tar-
de da quarta-feira (12) matéri-
as sobre condenação do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va e as repercussões que a de-
cisão poderá ter para a política
do Brasil. Lula foi condenado
pelo juiz federal Sérgio Moro
a nove anos e seis meses de pri-
são por corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro.  Página 3

O indicado para ser o pró-
ximo diretor do Federal Bu-
reau of Investigation (FBI), a
polícia federal americana,
Christian Wray, afirmou na
quarta-feira (12), durante sua
primeira audiência no Senado
para confirmação no cargo, seu
compromisso com a indepen-
dência da instituição e que sua
lealdade “pertence à Constitui-
ção”. A informação é da agên-
cia Télam.

A sabatina de Wray aconte-
ceu um dia depois que o filho
mais velho do presidente
Trump admitiu que há um ano
se reuniu com uma advogada
russa.  Página 3

A economia brasileira apre-
senta resultados significativos
de que a pior recessão da his-
tória já foi superada, afirmou
o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles,  na quar-

ta-feira (12), no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília, onde foram
lançadas medidas para estimu-
lar investimentos em
infraestrutura em estados e
municípios.   Página 3

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
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O juiz federal Sergio Moro,
responsável pela Operação Lava
Jato na primeira instância, conde-
nou na quarta-feira (12) o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva

a nove anos e seis meses de pri-
são por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro. A condenação é
relativa ao processo que investi-
gou a compra e a reforma de um

apartamento triplex em Guarujá,
no litoral de São Paulo. A senten-
ça, divulgada  na quarta-feira(12),
prevê que Lula poderá recorrer da
decisão em liberdade.      Página 4

Governo anuncia medidas
para aumentar investimentos

em infraestrutura
O governo federal anunciou  na

quarta-feira(12) medidas que pre-
veem investimentos em infraestru-
tura nos estados e municípios. Foi
assinada uma medida provisória
que institui um fundo para desen-
volver estudos para viabilizar con-
cessões e Parcerias Público-Pri-

vadas (PPPs) na área de infraes-
trutura nos estados e municípios.
Segundo o Ministério do Planeja-
mento, o objetivo é melhorar a qua-
lidade dos serviços prestados à
população, como iluminação pú-
blica, saneamento e gestão de re-
síduos sólidos.     Página 3

Plenário do Senado aprova
Raquel Dodge para suceder
Janot no comando da PGR
O plenário do Senado apro-

vou  na quarta-feira(12), por 74
votos a 1 e uma abstenção, a in-
dicação da subprocuradora Ra-
quel Dodge para o comando da
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR). A votação ocorreu
pouco depois da indicação dela
para o cargo pelo presidente Mi-

chel Temer ter sido aprovada, por
unanimidade, na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado.

Raquel Dodge assumirá o
cargo em setembro, no lugar de
Rodrigo Janot, e será a primeira
mulher a comandar o Ministério
Público Federal.     Página 4

Queda de 27% no estoque
de café pode levar

a aumento no preço
O estoque privado de café da

safra 2016 atingiu 9,86 milhões
de sacas, volume 27,4% inferior
ao contabilizado no levantamen-
to do final da safra 2015, de
13,59 milhões de sacas. Os da-
dos foram divulgados na quarta-

feira (12) pela Companhia Naci-
onal de Abastecimento (Conab).

O diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de
Café (Abic), Nathan Herszkowi-
cz, disse que os números são pre-
ocupantes.     Página 3
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H I S T Ó R I A S

Cumprindo a missão de seguir sendo uma coluna que trata da
política sob os aspectos das ciências mundanas, mas também das
crenças espirituais e religiosas, em vez de tratar da condenação
de quase 10 anos do ex- ...

D A

... Presidente Lula (PT) pelo juiz federal Sérgio Moro ( caso
do apartamento triplex no Guarujá - SP ), vamos à literatura bíbli-
ca uma vez que as Casas políticas e os Tribunais de Justiça costu-
mam ser recorrentes a éticas ...

P O L Í T I C A

... da chamada Cristandade. No caso do livro de Efésios ( ca-
pítulo 5 - versículo 1 ), parece que cai muito bem a impossibili-
dade do texto tratando de sermos “imitadores de Deus”, ainda
que mesmo quem se considera ...

E

... deus - e creiam que não são poucos entre políticos, advo-
gados, promotores, magistrados; além de médicos, militares, ‘un-
gidos’ via religiosa, cientistas e por jornalistas - conforme regis-
tros das histórias dos povos da ...

D A

... humanidade - nunca tivemos e nunca teremos a menor das
capacidades sequer de imitar um dos anjos da menor das hierar-
quias celestiais. Menos ainda imitar o pretensioso Paulo (ex-Sau-
lo), que deixou registrado ...

“J U S T I Ç A”

... querer que os convertidos à mensagem de Jesus (o Cristo)
o imitassem, porque ele era imitador do Mestre.

Já o texto de Provérbios (do poderoso Salomão), que apesar
de pecaminoso tinha relação direta com Deus, ...

B R A S I L E I R A

... “Argucioso [prudente] é aquele que tem visto a calamidade
e passa a esconder-se ; mas os ‘inexperientes’ passaram adiante e
terão de sofrer a penalidade”. Então Deus nos julga pelos nossos
atos o tempo todo ???

E D I T O R

O jornalista Cesar Neto publica esta coluna diária de política
desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das liberda-
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tribuição de órgãos captados
mais justa e transparente. Des-
de então, foram estabelecidos
critérios de tempo de espera dos
pacientes inscritos, compatibi-
lidade e gravidade. Antes disso,
os órgãos eram distribuídos
pelo Estado às equipes trans-
plantadoras nos hospitais, e elas
definiam quais pacientes iriam
recebê-los.

Campanha virtual
Para celebrar a marca dos 20

anos de existência, a partir da
quarta-feira (12) a Secretaria de
Estado da Saúde promove uma
campanha virtual para incentivar
a doação de órgãos e sensibili-

zar pessoas de todas as faixas
etárias para o impacto positivo
dessa atitude.

As hashtags oficias da cam-
panha são #DoeÓrgãos e #Mul-
tipliqueVidas. Paralelamante,
páginas oficiais da Secretaria da
Saúde terão identidade visual al-
terada. Em redes sociais, outras
ações serão feitas.

Os interessados em apoiar a
causa poderão, por exemplo, al-
terar suas fotos de perfil com
selo criado para a campanha (em
formato de “coração”), ou utili-
zar um avatar que leva o selo e a
hashtag #DoeÓrgãos, viabiliza-
do com apoio do site Twibbon.

Pela primeira vez, o Face-
book da Secretaria terá uma capa
animada e personalizada com a
mensagem “Nem todo fim é um
ponto final”, com o personagem
“Homem de Lata”, do clássico
Mágico de Oz.

Além disso, um questionário
para “testar” o conhecimento da
população sobre doações e
transplantes de órgãos será pu-
blicado pelo site Catraca Livre,
colaborador da campanha.

No decorrer dos quinze dias
de campanha, também serão pu-
blicados conteúdos diversos so-
bre o tema, incluindo um vídeo
que abordará todas as etapas de

Aumenta número de recall em carros
devido ao airbag, diz Procon-SP

Um levantamento da Funda-
ção Procon de São Paulo (Pro-
con-SP), órgão vinculado à Se-
cretaria da Justiça e Defesa da
Cidadania, mostrou que dos 76
recall de veículos realizados no
primeiro semestre de 2017, 25
foram no sistema de airbag, o
que representa um aumento de
78% em relação ao primeiro
semestre de 2016. Nesse perí-
odo foram registrados 57 recall,
sendo 14 no airbag. Na quanti-
dade total de campanhas de re-
call de veículos o aumento foi
de 30%.

Segundo os dados do Pro-
con-SP, as 76 campanhas de re-
call de veículos feitas de janei-
ro a junho atingiram um total de
1.199.170 automóveis, dos
quais 618.392 (55%) tinham
problemas com o airbag. No
mesmo período no ano passado
foram 911.702 veículos afeta-
dos, sendo 572.791 (62%) re-

lacionados ao equipamento.
Recall é um chamado públi-

co feito pelas empresas quando
um produto ou serviço apresen-
ta um defeito que coloque em
risco a saúde e a segurança do
consumidor. O objetivo é corri-
gir problemas e prevenir aciden-
tes. A medida está prevista no
artigo 10 do Código de Defesa
do Consumidor (CDC) que es-
tabelece que “o fornecedor não
poderá colocar no mercado de
consumo produto ou serviço que
sabe ou deveria saber apresen-
tar alto grau de nocividade ou
periculosidade à saúde ou segu-
rança’.

De acordo com o diretor de
fiscalização do Procon-SP, Os-
mário Vasconcelos, o aumento
do número de recall está asso-
ciado ao trabalho maior dos ór-
gãos de fiscalização e à maior
preocupação das empresas com
a segurança. “Notamos que as

montadoras estão fazendo estu-
dos porque estavam ocorrendo
acidentes no Brasil e no mundo.
Havia poucos fabricantes de air-
bag mundialmente e esses aci-
dentes causados por falhas no
equipamento poderiam gerar in-
denizações para as montadoras,
já que essas falhas poderiam le-
var a ferimentos graves”.

Segundo Vasconcelos, quan-
do for comprar um carro usado,
o consumidor deve verificar
com a concessionária se houve
recall daquele modelo e caso
tenha ocorrido, checar se o veí-
culo passou pelo recall e se a
peça com defeito foi substituí-
da. “No caso dos novos, as pró-
prias concessionárias devem
observar melhor as montadoras
e ficarem atentas sobre os no-
vos equipamentos, porque elas
mesmas estão chamando os pro-
prietários para fazer o recall”.

Vasconcelos explicou que

um dos defeitos apresentados
pelo equipamento consistia na
maneira como se abria o airbag
no momento do choque. Alguns
estavam inflando com muito
volume e intensidade e poderi-
am jogar a pessoa contra o ban-
co com força, causando feri-
mentos. Outros estavam espa-
lhando estilhaços no momento
da abertura.

“É importante citar que de-
vido à globalização, no momen-
to em que ocorre qualquer inci-
dente ou acidente em qualquer
parte do país ou do mundo, isso
é rapidamente divulgado. Por
isso esses recall são feitos em
vários países. O consumidor
muito consciente vai buscar in-
denização na Justiça caso tenha
algum problema. É importante
também que avise o Procon e
que faça reclamação caso se sin-
ta prejudicado”, disse. (Agencia
Brasil)

Alckmin libera R$ 3 milhões para obras
de saneamento em cinco municípios

Os municípios de Cordeiró-
polis, Cosmorama, Itaju, São José
do Rio Pardo e Pacaembu rece-
berão investimentos para ampliar
segurança hídrica. Os recursos
foram repassados na quarta-feira
(12) pelo governador Geraldo Al-
ckmin. Somados os valores dos
convênios assinados com as cin-
co prefeituras, resultam em mais
de R$ 3 milhões. E serão aplica-
dos exclusivamente em melhori-
as nos sistemas locais de abaste-
cimento de água, que atendem cer-
ca de 30 mil pessoas.

“Uma grande conquista para
garantir o abastecimento para cin-
co municípios. Serão R$ 3,7 mi-
lhões para obras de reservação,
distribuição de água e para poços
tubulares profundos”, disse Alck-
min.

A verba faz parte do Programa
Sanebase da Secretaria de Sanea-
mento e Recursos Hídricos. O
total repassado pelo Governo do
Estado é de R$ 3.050.501,15. A

contrapartida dos municípios é de
R$ 679.661,17, o que soma R$
3.730.162,32.

As obras programadas são
as seguintes

Cordeirópolis: Aquisição e
instalação de reservatório com
capacidade de 150 metros cúbi-
cos (cada metro cúbico equivale
a mil litros). Valor do Repasse: R$
153.000,00. Contrapartida: R$
21.804,48. Total: R$ 174.804,48.

Cosmorama: Perfuração de
poço tubular profundo com aqui-
sição e instalação de conjunto
moto-bomba e quadro elétrico.
Aquisição e instalação de reser-
vatório metálico de 120 m³. Aqui-
sição e instalação de bombas do-
sadoras de cloro e flúor, e cons-
trução de respectivo abrigo. Ur-
banização e fechamento da área
com alambrado, no Bairro Esta-
ção. Valor do repasse: R$
244,589,18. Contrapartida: R$
27.176,58. Total: R$ 271.765,76.

Itaju: Perfuração de poço tu-

bular profundo com aquisição e
instalação de conjunto moto-bom-
ba submersível e quadro elétrico.
R$ 1.094.331,20. Contrapartida:
R$ 273.582,80. Total: R$
1.367.914,00.

Pacaembu: Substituição de
14.401 metros de rede de distri-
buição de água, de cimento ami-
anto para tubulação de PVC. Va-
lor do Repasse: R$ 1.115.925,77.
Contrapartida: R$ 278.981,45.
Total: 1.394.907,22.

São José do Rio Pardo:
Aquisição e instalação de reser-
vatório com capacidade de 1.000
metros cúbicos. Valor do Repas-
se: R$ 442.655,00. Contraparti-
da: R$ 78.115,86. Total: R$
520.770,86.]

“Água é saúde. E esse é um
investimento em saneamento, re-
cursos hídricos e consequente-
mente na saúde”, finalizou Alck-
min.

Sanebase
O Sanebase é um programa

voltado para o atendimento aos
municípios cujos sistemas de
água e esgoto são operados dire-
tamente pelas prefeituras ou por
intermédio de autarquias munici-
pais (serviços autônomos). O pro-
grama visa a implantação de
obras de água e esgoto. Com o
Sanebase são liberados recursos
do Governo do Estado de São
Paulo para a execução de obras
e/ou serviços de saneamento bá-
sico.

A Coordenadoria de Sanea-
mento, da SSRH, é responsável
pelo gerenciamento do programa
e os convênios são acompanha-
dos tecnicamente pela Superin-
tendência de Gestão e Desenvol-
vimento Operacional de Siste-
mas Regionais da Sabesp. Entre
2011 e 2017 foram assinados 54
convênios, com investimento de
R$ 26,6 milhões do GESP. Cer-
ca de 633 mil pessoas em 43
municípios foram beneficiadas.
(Agencia Brasil)

A Central de Transplantes de
São Paulo e o Sistema Estadual
de Transplantes completam 20
anos na quarta-feira (12). As re-
alizações e o crescimento do
serviço são motivos de come-
moração.

“Aqui se faz um trabalho ex-
traordinário. Isso envolve desde
as famílias, que fazem a doação
de órgãos de seus entes queri-
dos, geralmente fruto de trauma,
a equipe de captação, das terapi-
as intensivas, a logística, os nos-
sos heróis – os pilotos da Polí-
cia Militar – até as equipes trans-
plantadoras”, afirmou o governa-
dor Geraldo Alckmin. “É resul-
tado de muito trabalho, dedica-
ção e equipe”.

Tamanha dedicação faz com
que o sistema registre um saldo
de 101,3 mil doadores paulistas
e 107.000 transplantes realiza-
dos. Destes, 29 mil de órgãos e
78 mil de córneas (consideradas
como tecidos) passaram pelo
procedimento. No período fo-
ram registrados 10,5 mil doado-
res de órgãos e 90,8 mil doado-
res de córneas.

A professora Bárbara Francine
dos Santos é uma das pacientes do
Incor que há quase 20 anos con-
quistou uma nova vida. Com a des-
coberta de uma cardiopatia ainda na
infância, Bárbara saiu do interior
paulista para fazer tratamento me-

dicamentoso em São Paulo. Já aos
15 anos, ela sofreu uma parada car-
díaca. “Foi aí  que entrei na fila do
transplante. Na época, eu não ti-
nha muita noção do que estava pas-
sando”, lembra. “Mas depois de
passar tudo pelo que passei vi que
nasci de novo”, conta. “Hoje faço
muito mais coisas que pessoas
transplantadas não fazem”.

Panorama
Entre os 29 mil transplantes

de órgãos feitos no Estado des-
de 1997, 3.558 beneficiaram
pacientes que moravam em ou-
tros estados brasileiros e se re-
gistraram na lista paulista. “Nós
somos o 7º do mundo em trans-
plante de coração e pulmão, e
mais da metade dos transplantes
do Brasil é feito em São Paulo”,
comemorou o governador Ge-
raldo Alckmin.

Nessas duas décadas, a Cen-
tral de Transplantes detectou au-
mento de 916% no número de
doadores-cadáveres no Estado
de São Paulo, que passou de 83
em 1997 para 844 no ano passa-
do, que bateu o recorde da série
histórica. Consequentemente, o
número de procedimentos cres-
ceu 890%, com 2.110 transplan-
tes realizados em 2016, contra
213 em 1997.

A implantação do sistema
estadual, em julho de 1997, aju-
dou a tornar a regulação da dis-

um transplante, passando pela
doação, captação, transporte e
cirurgia final.

Artes e gifs serão focados
em mensagens de conscientiza-
ção, além de abordar dados e
curiosidades sobre doação e
transplantes.

Entre as publicações previs-
tas, vale destacar a entrevista ao
vivo pelo Facebook na sexta-fei-
ra, 14 de julho, às 16h. O bate
papo terá a participação da co-
ordenadora da Central de Trans-
plantes de SP, Marizete Medei-
ros, e José Medina, diretor do
Hospital do Rim, da Unifesp.
(Agencia Brasil)

IPT usa drone em estudos sobre
monitoramento hídrico

Uma equipe do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT)
aperfeiçoa, por meio do uso de
drones, os estudos voltados ao
monitoramento dos cursos
d’água em São Paulo. Desde
2016, o Laboratório de Recursos
Hídricos e Avaliação Geoambien-
tal está dedicado a desenvolver
tecnologias com baixo custo ope-
racional e de instalação para ma-
pear amostras. Durante as ativi-
dades, a experiência adquirida
capacitou os integrantes do gru-
po para novas aplicações.

De acordo com o pesquisa-
dor Caio Pompeu Cavalhieri,
coordenador da iniciativa, o ob-
jetivo inicial era avaliar métodos
para recolher amostras de água.
O ponto de partida do projeto
teve início após o conhecimen-
to de uma análise feita por cien-
tistas da University of Nebraska-
Lincoln, dos Estados Unidos,
que estudaram a utilização de
drones com tecnologia especí-
fica para coletas em rios e lagos.

“Sempre que se fala em usar
drones, a intenção é melhorar
processos. Pensamos inicial-

mente em um projeto para em-
presas de saneamento, por exem-
plo, que precisam se deslocar em
embarcações nos reservatórios
para recolher líquidos que serão
submetidos a exames. Muitas ve-
zes, os barcos precisam ir até áre-
as distantes. A questão da segu-
rança durante o processo também
é importante, pelo risco de aci-
dentes”, explica o pesquisador.

Soluções
Ao realizar os primeiros tra-

balhos de campo, a equipe do IPT
enfrentou um problema: os pri-
meiros resultados obtidos com
o sistema de amostragem seme-
lhante ao de Nebraska não foram
satisfatórios. Os componentes
dos equipamentos (que não são
descartáveis) exigiam, para cada
amostra, uma mangueira higie-
nizada ou nova, o que demanda-
ria muito tempo.

Inicialmente dedicado a de-
senvolver soluções para o mo-
nitoramento hídrico, o projeto
de capacitação do IPT permitiu
à equipe a maior familiarização
com os drones. Paralelamente ao
estudo, os pesquisadores come-

çaram a produzir mosaicos de
imagens aéreas e os primeiros
resultados indicaram ganhos na
velocidade de processamento
dos dados.

“Isso evita tanto a espera pela
disponibilização das imagens
pelo Google Earth quanto a con-
tratação de uma empresa para
realizar uma aerofotogrametria,
que é o registro da cobertura da
superfície terrestre feita por ae-
ronaves equipadas com câmera
fotográfica para fins de mapea-
mento”, explica Caio Pompeu
Cavalhieri.

Resultados
Além dos mosaicos com alta

resolução, os cientistas conse-
guiram gerar mapas a partir de
modelos digitais de superfície.
Os resultados se mostraram pro-
missores na questão da rapidez,
pois o processamento das ima-
gens para a geração dos mode-
los em áreas de até 25 hectares
durou de três a cinco horas.

“Montamos modelos que
transformam dados em informa-
ções importantes do relevo e de
outros elementos que caracteri-

zam os terrenos”, ressalta o co-
ordenador do projeto. “Trabalha-
mos com resoluções inferiores
a um metro. Isso significa que
os erros são da ordem de centí-
metros”, acrescenta.

Para dar um exemplo do nível
de resolução, é possível identifi-
car a diferença de altura entre a su-
perfície pavimentada de um esta-
cionamento e o capô de um veícu-
lo parado. Os mapas de superfície
já começaram a ser usados em pla-
nos que envolvem delimitação de
áreas inundáveis, avaliação da es-
tabilidade de aterros sanitários e
monitoramento das pressões que
a mancha urbana exerce sobre áre-
as de preservação.

A ferramenta também pode
ser empregada no mapeamento de
áreas de risco, no acompanhamen-
to em canteiros de obras ou em
trechos de uma rodovia em cons-
trução. Com os drones, é possí-
vel fazer uma comparação, por
exemplo, entre uma área constru-
ída e uma área verde, o que facili-
ta a análise visual em projetos que
envolvem planejamento urbano,
territorial ou ambiental.
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Imprensa de todo o
mundo destaca

condenação do ex-
presidente Lula

Os sites dos principais jornais e veículos de imprensa interna-
cionais destacaram na tarde da quarta-feira (12) matérias sobre
condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as reper-
cussões que a decisão poderá ter para a política do Brasil. Lula foi
condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a nove anos e seis meses
de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O jornal americano The New York Times destaca que a con-
denação do ex-presidente Lula por corrupção é “um revés im-
pressionante para um político que exerceu enorme influência em
toda a América Latina por décadas”. A agência de notícias britâ-
nica BBC diz que Lula continua sendo um político popular e que
a sentença vai dividir fortemente o Brasil.

O Washington Post destaca que a decisão histórica marca a
primeira condenação de um ex-presidente no país e que a sen-
tença representa um “golpe impressionante” para um homem que
foi aclamado como um líder inovador.

O francês Le Monde classifica Lula como um “ícone da es-
querda latino-americana”. Segundo o jornal, o veredito de Moro
põe em risco as chances de Lula de participar das eleições presi-
denciais de 2018. A sentença de Moro determina a interdição de
Lula para exercer cargo ou função pública por 19 anos, mais que
o dobro do tempo da pena.

O jornal argentino El Clarín também destaca que a condenação
ameaça uma eventual candidatura de Lula nas eleições do ano que
vem e diz que o ex-presidente aparece como um dos favoritos nas
pesquisas, apesar de ser um dos políticos com maior índice de
rejeição. O jornal destaca que Sérgio Moro já condenou “a pesa-
das penas” dezenas de políticos tanto de esquerda como de direita,
além de empresários. No espanhol El País, Lula é descrito como o
ex-presidente mais popular do país. (Agencia Brasil)

Indicado para chefiar
FBI diz que sua

lealdade pertence à
Constituição

A negociação diplomática é a única saída para a questão nu-
clear da Península da Coreia, disse  na terça-feira (11) o embai-
xador chinês nos Estados Unidos, Cui Tiankai. Falando no 7º Di-
álogo Estratégico Civil EUA-China, ele disse que o assunto é,
em essência, uma questão de segurança “e a chave para escapar
deste dilema é considerar as preocupações de segurança legíti-
mas de todos os lados”. A informação é da agência Xinhua.

“As sanções [contra a Coreia do Norte] são necessárias, mas
apenas as sanções não resolvem o problema. O impacto das san-
ções seria maximizado somente quando combinado com esforços
mais robustos para a retomada das negociações,” disse Tiankai.

Comentando sobre declarações do secretário de Estado dos
EUA, Rex Tillerson, que havia repetido nos últimos meses que “a
política de paciência estratégica [dos EUA] acabou”, o embaixa-
dor chinés disse esperar que tais afirmações se convertam em
“ações proativas na frente diplomática, e não em impaciência
estratégica”.

“Agora, há pedidos de ações militares. A posição da China
sobre isso é firme e clara. Nunca permitiremos que a guerra ou o
caos surjam na península coreana. O custo seria muito alto para
qualquer um, incluindo os EUA,” acrescentou Tiankai.

Sublinhando que a China está comprometida com uma penín-
sula coreana desnuclearizada e que ninguém deve negar os esfor-
ços persistentes da China em direção a esse objetivo, o diploma-
ta chinês classificou como “distorcidos” alguns relatos da mídia
que indicaram que o comércio entre a China e a Coreia do Norte
(RPDC) aumentou no primeiro trimestre deste ano.

“Na verdade, o comércio entre a China e a RPDC tem dimi-
nuindo em 2015 e 2016. Em fevereiro deste ano, a China sus-
pendeu a importação de carvão do país. Como resultado, a im-
portação da RPDC caiu 41% em abril e 32% em maio, ano a
ano”, disse Cui Tiankai, acrescentando que as sanções do Conse-
lho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte não constitu-
em um embargo. (Agencia Brasil)

Diplomacia é única
saída para questão

nuclear da Coreia, diz
embaixador chinês

O indicado para ser o próximo diretor do Federal Bureau of
Investigation (FBI), a polícia federal americana, Christian Wray,
afirmou na quarta-feira (12), durante sua primeira audiência no
Senado para confirmação no cargo, seu compromisso com a in-
dependência da instituição e que sua lealdade “pertence à Cons-
tituição”. A informação é da agência Télam.

A sabatina de Wray aconteceu um dia depois que o filho mais
velho do presidente Trump admitiu que há um ano se reuniu com
uma advogada russa que lhe deu uma informação proveniente do
governo russo para prejudicar a candidatura de Hillary Clinton
nas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Christian Wray, que trabalhou dois anos no Departamento de
Justiça durante a presidência de George W. Bush, foi indicado por
Trump para substituir a James Comey, o ex-diretor do FBI que foi
demitido de seu cargo em maio passado, no meio de uma investi-
gação sobre um provável acordo entre a equipe de campanha do
mandatário republicano e funcionários russos para prejudicar a can-
didata do Partido Democrata, Hillary Clinton. (Agencia Brasil)

A economia brasileira apre-
senta resultados significativos
de que a pior recessão da histó-
ria já foi superada, afirmou o
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles,  na quarta-feira (12),
no Palácio do Planalto, em Bra-
sília, onde foram lançadas me-
didas para estimular investimen-
tos em infraestrutura em estados
e municípios.

Meirelles explicou que ain-
da existem dados negativos com
a queda das vendas no varejo.
Entretanto, ele classificou esta

redução como pequena. Em
maio, as vendas no varejo recu-
aram 0,1%. “A recuperação nun-
ca é uniforme, homogenia para
todos os setores.”  Ao destacar
o crescimento de 3,3% na pro-
dução industrial em maio, com
ampliação de 14,7% nos inves-
timentos em bens de capital (má-
quinas e equipamentos para pro-
dução). “É uma prova de confi-
ança de que temos, sim, cresci-
mento sustentável.”

O ministro da Fazenda disse
que o governo está fazendo uma

série de reformas, com medidas
que visam, por exemplo, reduzir
o tempo gasto com pagamento
de impostos, importar e expor-
tar, para “aprimorar a capacida-
de de crescer mais e melhor”.

“O investimento em infraes-
trutura é fundamental e a espi-
nha dorsal da capacidade de um
país crescer”, acrescentou o
ministro. Entretanto, Meirelles
disse que existe uma “natural di-
ficuldade pela falta e limitação
de recursos públicos para finan-
ciar todos os investimentos”.

“Por isso é importante evitar que
alguns grandes projetos que cap-
turam a nossa imaginação sejam
monopolizadores dos recursos
públicos de todos os investi-
mentos”, explicou.

O ministro acrescentou que
embora haja limitação de recur-
sos públicos, existe “abundân-
cia de recursos privados” de in-
vestidores com interesse no
Brasil. Por isso, acrescentou o
Meirelles, o governo está aper-
feiçoando as concessões.
(Agencia Brasil)

Governo anuncia medidas para aumentar
investimentos em infraestrutura

O governo federal anunciou
na quarta-feira(12) medidas que
preveem investimentos em infra-
estrutura nos estados e municí-
pios. Foi assinada uma medida
provisória que institui um fundo
para desenvolver estudos para vi-
abilizar concessões e Parcerias
Público-Privadas (PPPs) na área
de infraestrutura nos estados e
municípios.

Segundo o Ministério do Pla-
nejamento, o objetivo é melho-
rar a qualidade dos serviços pres-
tados à população, como ilumi-
nação pública, saneamento e ges-
tão de resíduos sólidos.

Além disso, as PPPs munici-
pais poderão contar com garan-
tias oferecidas pelo Fundo Ga-
rantidor de Infraestrutura (FGIE).
Anteriormente, apenas as firma-
das pela União e pelos estados
contavam com esse tipo de ga-
rantia. “A medida implicará dire-
tamente na segurança dos parcei-
ros privados ao firmarem contra-
tos com o poder público munici-
pal, atraindo novos investidores”,
diz o ministério.

A previsão do governo é de

aportar R$ 180 milhões no fun-
do até 2019 e estimular cerca de
R$ 4 bilhões de investimentos
privados em infraestrutura urba-
na. “Como os estudos de viabili-
dade das obras serão realizados
em larga escala, espera-se, ain-
da, a redução dos custos dos pro-
jetos”, acrescentou o Ministério
do Planejamento.

Mobilidade urbana
Segundo o Ministério das Ci-

dades, serão aplicados R$ 5,7 bi-
lhões de investimentos público-
privados para obras de mobilida-
de urbana e saneamento básico.

Para mobilidade urbana, serão
R$ 3,7 bilhões de financiamento
pelo Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). Os recursos
poderão ser aplicados em pavimen-
tação de vias urbanas, implantação
ou requalificação de estações e
abrigos do transporte público, cal-
çadas com acessibilidade, ciclovi-
as, ciclofaixas, bicicletários, sina-
lização viária, iluminação, drena-
gem, arborização e paisagismo.

Municípios com até 20 mil
habitantes poderão encaminhar
propostas com valor mínimo de

R$ 500 mil e máximo de R$ 5
milhões. Para cidades com popu-
lação entre 20 mil e 60 mil, o mí-
nimo é de R$ 1 milhão e o máxi-
mo, R$ 15 milhões. Cidades com
população acima de 60 mil até 100
mil, o valor financiado fica entre
R$ 1 milhão e R$ 20 milhões. E
para municípios que têm mais de
100 mil habitantes até 250 mil,
poderá ser liberado de R$ 1 mi-
lhão até R$ 30 milhões. Segundo
o Ministério das Cidades, o pro-
cesso de seleção não tem prazo
limite de inscrição de propostas.

Saneamento
As obras de saneamento te-

rão R$ 2 bilhões de financiamen-
to por meio do programa Sanea-
mento para Todos. Os projetos
deve ser voltados para abasteci-
mento de água, esgotamento sa-
nitário, manejo de resíduos sóli-
dos e águas pluviais. A primeira
etapa da seleção de propostas ini-
cia no dia 24 deste mês e vai até
9 de março de 2018 e o cadastro
será feito no no Ministério das
Cidades. A segunda fase de sele-
ção começa em 13 de novembro
e as análises vão até 13 de abril

de 2018, com resultado final em
17 de agosto de 2018.

Linhas de financiamento
O ministro do Planejamento,

Dyogo Oliveira, disse que serão
disponibilizados um total de R$
11,7 bilhões em linhas de crédi-
to do Banco do Brasil, da Caixa e
do BNDES para os municípios.
“São recursos para investimentos
nos municípios que serão colo-
cados à disposição de maneira
muito ágil, pois já estão disponí-
veis”, disse o ministro, acrescen-
tando que não será necessário
aporte do Tesouro Nacional.

Oliveira acrescentou que o
governo federal estuda mudanças
na legislação referente às con-
cessões públicas, de modo a tor-
nar mais simples a implementa-
ção de projetos municipais. “A
legislação atual foi pensada para
grandes projetos de concessão
de rodovias, aeroportos”, disse o
ministro. “Estamos iniciando es-
tudos para a simplificação da le-
gislação aplicada a essas conces-
sões e esses projetos municipais
de menor porte”, declarou.
(Agencia Brasil)

CNC eleva para 1,6% projeção de
crescimento das vendas do varejo este ano

A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) reviu de 1,2%
para 1,6% a projeção de cresci-
mento nas vendas do varejo este
ano. A revisão foi feita após o
resultado de maio da Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC),
divulgada na quarta-feira( 12 )
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). De
acordo com a pesquisa, a recei-
ta do varejo ampliado (que tam-
bém reúne os materiais de cons-
trução e veículos e peças) regis-
trou avanço de 4,5% na compa-

ração com maio do ano passa-
do. Esse foi o melhor resultado
desde março de 2015, quando
houve um aumento de 5% na re-
ceita do varejo.

Segundo o economista Fabio
Bentes, da CNC, a recuperação
sustentável do setor continua
dependente, de forma mais am-
pla, da melhora das condições de
emprego e taxas de juros mais
compatíveis com a trajetória re-
cente da inflação.

“Confirmada essa expectati-
va, o setor voltaria, enfim, a cres-
cer após três anos de retrações

ao fim do qual o nível mensal de
vendas retroagiu a níveis do iní-
cio de 2010”, afirmou.

Dos dez segmentos pesquisa-
dos pela PMC, apenas dois regis-
traram retrações em relação a
maio de 2016: combustíveis e lu-
brificantes (-0,9% ) e livrarias e
papelarias (-1% ). Considerando
os segmentos que tiveram resul-
tados positivos, entre os que mais
se destacaram foram os de móveis
e eletrodomésticos (13,8% ),
materiais de construção (9,3% ),
equipamentos de informática e
comunicação (8,8% ) e vestuário

e calçados (5%).
A análise da CNC mostra ain-

da que três fatores têm contri-
buído para melhorias mais acen-
tuadas nesses segmentos: a es-
cassez de demanda, que ocasio-
nou um crescimento dos preços
menor que o do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA); a recuperação par-
cial do crédito; e os saques das
contas inativas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS), que tiveram impacto
positivo, ainda que temporário,
nas vendas. (Agencia Brasil)

Queda de 27% no estoque de café
pode levar a aumento no preço

O estoque privado de café da
safra 2016 atingiu 9,86 milhões
de sacas, volume 27,4% inferior
ao contabilizado no levantamen-
to do final da safra 2015, de
13,59 milhões de sacas. Os da-
dos foram divulgados na quarta-
feira (12) pela Companhia Naci-
onal de Abastecimento (Conab).

O diretor executivo da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de
Café (Abic), Nathan Herszkowi-
cz, disse que os números são pre-
ocupantes. Segundo ele, o esto-
que somado à safra do ano deve-
rá garantir um abastecimento
apertado dos mercados interno e
externo, o que poderá resultar no
aumento de preço do produto.
“Não significa falta de café, que
é um fenômeno raro, mas pode
significar um mercado onde a

oferta seja curta”, avaliou.
Segundo a Conab, o tipo ará-

bica corresponde a 90% do total
do estoque privado de café da sa-
fra 2016, com 8,87 milhões de
sacas. O café conilon representa
apenas 10% do total, com 994,8
mil sacas. A Região Sudeste, lí-
der na produção nacional, é res-
ponsável por 90,7% do estoque
total brasileiro na safra 2016.

Os dados referem-se aos es-
toques em 31 de março, data que
antecede a nova safra, de 2017, e
foram fornecidos espontanea-
mente por produtores de todo o
país. A pesquisa é realizada anu-
almente. Neste ano, foram con-
sultados 931 armazenadores, res-
ponsáveis por 1.495 armazéns
participantes.

A última estimativa da safra

de café de 2017, divulgada pela
Conab em maio, mostra que são
esperados aproximadamente
45,6 milhões de sacas no ano,
valor inferior ao de 2016, quan-
do a safra foi de 51,37 milhões
de sacas.

De acordo com Herszkowi-
cz, o mercado trabalha com uma
demanda de 52 milhões de sacas
anuais: 32 milhões para exporta-
ção e 21 milhões para o merca-
do interno. Em 2017, caso seja
confirmada a expectativa de sa-
fra, a produção mais o estoque
deverão somar cerca de 55,5 mi-
lhões de sacas para abastecer es-
ses mercados. A queda se deu,
segundo o diretor executivo da
Abic, devido ao clima seco.

Café conilon
O setor está preocupado es-

IPEM-SP encontra irregularidades no
peso de 55% dos produtos de inverno

pecialmente com o café coni-
lon, o mais popular no mercado
interno, e o que mais sofreu com
a seca dos dois últimos anos. Os
cafés vendidos nos supermerca-
dos geralmente são uma mistu-
ra de conilon e arábica, esta úl-
tima uma espécie mais suave
com variações que permitem a
produção dos cafés gourmet,
mais refinados.

A produção do café conilon
está estimada em 10,1 milhões
sacas em 2017. O estoque priva-
do em 2016 foi o menor entre as
espécies, com 994,8 mil sacas.
“Mesmo sabendo que a colheita do
café conilon deve ser um pouco
melhor, fica o receio de que ofer-
ta fique apertada durante todo o
período, até a próxima safra”, dis-
se Herszkowicz. (Agencia Brasil)

O Instituto de Pesos e Me-
didas de São Paulo (IPEM-SP)
realizou no último dia 7 de ju-
lho em todo o Estado a opera-
ção “Inverno”, que analisou em
laboratório os produtos mais
consumidos nesta época do
ano. O material foi coletado
pelas equipes de fiscalização
em supermercados de peque-

no, médio e grande porte.
A ação teve como objetivo

verificar a fidelidade das indi-
cações de quantidade descritas
nas embalagens (peso e volu-
me) de itens pré-medidos, ou
seja, pesados sem a presença
do consumidor, era correspon-
dente ao peso real do produto.

Os laboratórios, localiza-

dos nas cidades de São Paulo,
Bauru, Campinas, Ribeirão Pre-
to, São Carlos e São José do Rio
Preto, analisaram 67 produtos
e encontraram peso menor que
o indicado na embalagem de 37
itens (ou 55% do total).

Entre os itens coletados es-
tavam preparos para fondue,
chás, chocolates em geral, bis-

coitos, café, mel, sopas pron-
tas, medicamentos (desconges-
tionantes, xaropes etc) e lãs.

Os estabelecimentos autu-
ados têm dez dias para apre-
sentar a defesa ao órgão. De
acordo com a lei federal
9.933/99, as multas podem
chegar a R$ 1,5 milhão. (Agen-
cia Brasil)
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da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon Cardoso, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jean Hugues Lecointre, Francês, divorciado, economista, RNE V651-866-K e CPF 230.036.388-74, 
filho de Jean Georges Camille Lecointre e Huguette Yvonne Gagnol, que lhe foi proposta uma ação de Suprimento Judicial para 
Viagem Internacional por parte de Marisa Russo, referente ao menor A. R. L., alegando em síntese que o réu, genitor do menor, 
reside na França e não mantém qualquer forma de contato com a autora e o filho, desconhecendo a autora o seu endereço 
naquele país, inviabilizando-se, assim, a obtenção da necessária autorização para realização de viagem. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de junho de 2017.                       [13,14] 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo nº 0002588-81.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CCP 
Assessoria em Comunicação e Marketing Ltda - EPP, Rua Rafael Correa Sampaio, 1159, Santa Paula - CEP 09541-250, Sao Caetano do 
Sul-SP, CNPJ 01.408.037/0001-16 que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Global Village 
Telecom - Gvt. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir do após os 20 dias supra, pague a quantia de 71.904,24 (em 
julho/2016), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 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. 13 e 14/07

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS - expedido nos autos da Ação de USUCAPIÃO - 
PROCESSO Nº 1004081-78.2014.8.26.0100 (USUC 79). 
 

O(A) Doutor(a) PAULO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São 
Paulo, na forma da Lei, etc. 
 

FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que VALDOMIRO 
QUINTILIANO JUNIOR e VANESSA CRISTINA QUINTILIANO ajuiz(ou)(aram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre a unidade autônoma consistente no 
apartamento nº 114, 11º andar do Condomínio Edifício Residencial Higienópolis, localizado na 
Rua Fortunato, nº 252 - 11º Subdistrito Santa Cecília - São Paulo - SP, com área privativa de 
53,87 m², área comum de 49,26 m², área total de 103,13 m², correspondendo-lhe a fração ideal 
de 2,0530% no terreno, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem indeterminada, 
independentemente de tamanho, localizada indistintamente em qualquer um dos subsolos, 
contribuinte nº 007.025.0419-1, 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. 13 e 14/07
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3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional da Lapa – Comarca da Capital/SP   
Edital para Conhecimento de Terceiros - Sentença - Processo nº 1012080-11.2016.8.26.0004 - Classe – Assunto: Interdi-
ção - Tutela e Curatela Requerente: Washington Franco Mathias - Requerida: Efigênia Luiza Franco, Juíza de Direito: 
Dra. Virgínia Maria Sampaio Truffi. Vistos. Ante o exposto decreto a parcial interdição de Efigênia Luiza Franco, declarando-a 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e 
artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando curador o Sr. Washington Franco Mathias, considerando-se compromissado, 
independentemente de assinatura de termo. Em consequência, Julgo Extinto o presente feito com fundamento no inciso I do 
artigo 269 do Código de Processo Civil. Ficam aqui, estipuladas as restrições impostas à requerida: Não tem condições men-
tais para comprar ou vender bens de grande valor, mas, pode comprar alimentos e objetos de uso pessoal; não condições 
mentais de administrar, por si só, conta bancária, talão de cheques ou cartão de crédito, inclusive porque pode ser facilmente 
influenciado em detrimento de seu bem estar físico, mental, emocional e financeiro ou gastar com álcool e drogas, mas pode 
portar somas de dinheiro suficientes para gastos triviais, incluindo transporte, encargos legais, lazer e eventual medicação, 
além de produtos de higiene e vestuário. Não tem condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz res-
peito a menores impúberes. Não tem condições de atividade executiva complexa e elaborada, mas, pode exercer a atividade 
laborativa primordialmente física e, geralmente, sob supervisão. Deixo de determinar a especialização de hipoteca legal, 
considerando que, apesar da interditanda usufruir de benefício previdenciário, a renda alcançada, presumivelmente, é ab-
sorvida totalmente com sua manutenção. Ademais a curatela já acarretará razoáveis ônus de guarda, sustento e orientação. 
Em obediência ao disposto no artigo 1184 do Código de Processo Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a pre-
sente no Registro Civil e publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias.
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O juiz federal Sergio Moro,
responsável pela Operação Lava
Jato na primeira instância, con-
denou na quarta-feira (12) o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva a nove anos e seis meses
de prisão por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro. A conde-
nação é relativa ao processo que
investigou a compra e a reforma
de um apartamento triplex em
Guarujá, no litoral de São Pau-
lo. A sentença, divulgada  na quar-
ta-feira(12), prevê que Lula po-
derá recorrer da decisão em li-
berdade.

Na decisão ,Moro afirma que
as reformas executadas no apar-
tamento pela empresa OAS pro-
vam que o imóvel era destinado
ao ex-presidente.

“Nem é necessário, por ou-
tro lado, depoimento de teste-
munhas para se concluir que re-

formas, como as descritas, não
são, em sua maioria, reformas
gerais destinadas a incrementar
o valor do imóvel, mas sim re-
formas dirigidas a atender um
cliente específico e que, servin-
do aos desejos do cliente, só fa-
zem sentido, quando este clien-
te é o proprietário do imóvel”,
diz o juiz.

Segundo Moro, ficou pro-
vado nos autos que o presiden-
te Lula e sua esposa eram os
proprietários de fato do apar-
tamento.

No despacho, o juiz Sérgio
Moro diz que “as provas materi-
ais permitem concluir que não
houve qualquer desistência em
fevereiro de 2014 ou mesmo
em agosto de 2014. A reforma
do apartamento 164-A, triplex,
perdurou todo o ano de 2014,
inclusive com vários atos exe-

cutados e mesmo contratados
após agosto de 2014.”

No despacho, Moro também
destacou a influência do ex-pre-
sidente nas nomeações da Pe-
trobras. “O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva tinha um pa-
pel relevante no esquema crimi-
noso, pois cabia a ele indicar os
nomes dos diretores ao Conse-
lho de Administração da Petro-
bras e a palavra do governo fe-
deral era atendida. Ele, aliás, ad-
mitiu em seu interrogatório, que
era o responsável por dar a últi-
ma palavra sobre as indicações.”

OAS
O ex-presidente da OAS

José Aldemário Pinheiro Filho
conhecido como Leó Pinheiro,
também foi condenado no caso,
mas por corrupção ativa e lava-
gem de dinheiro. A sentença pre-
vê 10 anos e 8 meses de reclu-

são para o empresário, mas sua
pena foi reduzida devido ao fato
ter fechado acordo de delação
com a Justiça.

Na sentença, o juiz absolveu
Lula e Léo Pinheiro das acusa-
ções de corrupção e lavagem de
dinheiro no caso do transporte
e armazenamento do acervo pre-
sidencial por falta de provas.

Moro absorveu por falta de
prova Paulo Okamoto, Paulo
Roberto Valente Gordilho, Ro-
berto Moreira Ferreira e Fabio
Yomamime.

Lula responde a cinco pro-
cessos na Lava Jato. Nesta se-
mana, o Ministério Público pe-
diu a absolvição do ex-presiden-
te em um dos processos, relati-
vo a uma investigação da Justiça
Federal sobre a suposta tentati-
va de obstrução da Justiça por
parte de Lula. (Agencia Brasil)

Decisão de Moro prevê inegibilidade de
Lula por 19 anos e confisco de triplex

A mesma decisão judicial
que condenou o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a nove
anos e seis meses de reclusão
por corrupção e lavagem de di-
nheiro prevê ainda que Lula fi-
que interditado para o exercício
de cargo ou função pública pelo
dobro do tempo da pena privati-
va de liberdade, ou seja, por 19
anos. A decisão, no entanto, pre-
cisa ser confirmada pela segun-
da instância. Lula pode recorrer
da sentença em liberdade.

A sentença foi divulgada na
quarta-feira (12) pelo juiz Sér-
gio Moro, responsável pela ope-
ração Lava Jato na primeira ins-
tância. A determinação de que
Lula não possa ser eleito ou ocu-
par cargos públicos por 19 anos
baseou-se nos artigos 7 e 9 da
Lei 9.613/1998, que dispõe so-
bre os crimes de lavagem de di-
nheiro. O ex-presidente da cons-
trutora OAS, Léo Pinheiro, tam-
bém ficou interditado pelo do-
bro da pena, de 10 anos e 8 me-
ses de reclusão, que deve ser

reduzida devido ao fato de o
empresário ter fechado acordo
de delação com a Justiça.

A ação tramitava na Justiça
Federal do Paraná e acusa Lula
de ter recebido R$ 3,7 milhões
em propina por contratos entre
a OAS e a Petrobras. Se o ex-
presidente Lula for condenado
pelo Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4), daí então
ele poderá se tornar inelegível.
Não há prazo para que o julga-
mento ocorra.

Triplex
Moro também determinou

que o apartamento triplex 164-
A, no Condomínio Solaris, no
Guarujá, deve ser confiscado in-
dependentemente da confirma-
ção da sentença em segunda ins-
tância. Isso porque, segundo o
juiz, o imóvel é “produto de cri-
me de corrupção e de lavagem
de dinheiro”.

Prisão preventiva
Na sentença, Moro afirma

que o ex-presidente Lula adotou
táticas de defesa “bastante ques-

tionáveis”, sob orientação de
seus advogados. “Como de inti-
midação do ora julgador, com a
propositura de queixa-crime im-
procedente, e de intimidação de
outros agentes da lei, procura-
dor da República e delegado,
com a propositura de ações de
indenização por crimes contra a
honra. Até mesmo promoveu
ação de indenização contra tes-
temunha e que foi julgada im-
procedente, além de ação de in-
denização contra jornalistas que
revelaram fatos relevantes sobre
o presente caso, também julga-
da improcedente”, escreveu.

O magistrado destacou na
decisão que, aliando as táticas de
defesa com supostos episódios
de orientação a terceiros para
destruição de provas, havia no
processo motivos para cogitar
que a prisão preventiva de Lula
fosse decretada. No entanto,
Moro afirma que optou por não
fazê-lo por prudência, uma vez
que a prisão cautelar de um ex-
presidente poderia envolver

“certos traumas”.
“Entretanto, considerando

que a prisão cautelar de um ex-
presidente da República não dei-
xa de envolver certos traumas, a
prudência recomenda que se
aguarde o julgamento pela Cor-
te de Apelação antes de se ex-
trair as consequências próprias
da condenação. Assim, poderá o
ex-presidente Luiz apresentar a
sua apelação em liberdade”, es-
creveu Moro.

“Não é pessoal”
O juiz Sérgio Moro encerrou

a sentença declarando que a con-
denação de Lula não lhe traz
qualquer satisfação pessoal, pelo
contrário. “É de todo lamentável
que um ex-presidente da Repú-
blica seja condenado  criminal-
mente, mas a causa disso são os
crimes por ele praticados e a
culpa não é da regular aplicação
da lei. Prevalece, enfim, o dita-
do “não importa o quão alto
você esteja, a lei ainda está aci-
ma de você”, escreveu. (Agen-
cia Brasil)

Petistas falam em condenação política
de Lula; opositores veem decisão histórica

A condenação do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva a
nove anos e meio de prisão pe-
los crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro repercu-
tiu entre os parlamentares  na
quarta-feira (12) na Câmara dos
Deputados e no Senado. A sen-
tença foi proferida pelo juiz Sér-
gio Moro, da 13ª Vara Federal de
Curitiba, responsável pelas in-
vestigações da Operação Lava
Jato na primeira instância.

No início da tarde, quando a
condenação foi divulgada, a Co-
missão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) da Câmara es-
tava reunida para analisar a denún-
cia apresentada contra o presi-
dente Michel Temer pelo crime
de corrupção passiva. A notícia da
sentença de Lula repercutiu en-
tre os membros do colegiado.

O líder do DEM, Efraim Fi-

lho (PB) , defendeu que a sen-
tença foi “baseada na lei, nos fa-
tos e nas provas”. “[A condena-
ção] significa o fortalecimento
do combate à corrupção e à im-
punidade. E é uma lição didática
para o cidadão brasileiro para
mostrar que acabou-se o tempo
em que os poderosos não en-
frentavam a Justiça”, disse.

Já o líder do PT na Câmara,
Carlos Zarattini (SP), aproveitou
seu tempo de fala durante o debate
na CCJ para criticar a decisão de
Moro. “Mais uma vez o juiz Sér-
gio Moro apresenta um julgamen-
to no momento em que está sendo
avaliado o afastamento do presi-
dente Michel Temer. Então, é evi-
dente a ação política do juiz neste
momento importante da política
nacional.”, declarou Zarattini.

Senado
Presidenta nacional do PT, a

senadora Gleisi Hoffmann (PR)
foi à tribuna para criticar a sen-
tença de Moro. Na avaliação de
Gleisi, a condenação do ex-pre-
sidente é “política”, “sem pro-
vas” e tem como objetivo invia-
bilizar a candidatura do líder pe-
tista à presidência da República
em 2018.  Além dos 9 anos e
meio de prisão, a sentença de
Moro determina a interdição de
Lula para exercer cargo ou fun-
ção pública por 19 anos.

“Se vocês querem tirar o
Lula da vida política, sejam de-
centes, sejam corajosos, lancem
um candidato e disputem nas ur-
nas”, disse a senadora.

Também na tribuna, Álvaro
Dias (Podemos-PR) defendeu
que trata-se de uma decisão em-
blemática que sinaliza para o sur-
gimento de uma nova Justiça no
país. “Até aqui, o conceito era de

que a Justiça alcançava somente
os pobres, mas agora ela alcan-
ça os poderosos e se torna igual
para todos”, disse. O mesmo
tom foi adotado pela senadora
Ana Amélia (PP-RS), que afir-
mou que “ninguém está acima da
lei” e que “não há porque duvi-
dar do juiz Sérgio Moro”

Já o senador petista Lindber-
gh Farias (RJ) classificou a con-
denação como “um escândalo”,
porque segundo ele não há pro-
vas”. “É escandaloso, é a desmo-
ralização da Justiça brasileira.
Aécio [senador Aécio Neves,
denunciado na delação da JBS]
eles libertam e condenam o Lula
sem provas. Não dá para aceitar.
Eles querem impedir Lula de ser
candidato. Lula cometeu o gran-
de crime de estar  liderando to-
das as pesquisas de opinião” dis-
se. (Agencia Brasil)

Dólar cai após
condenação de Lula

e fecha no menor
valor em quase dois

meses
A condenação em primei-

ra instância do presidente
Luiz Inácio Lula da Silva a
nove anos e meio de prisão
mexeu com o mercado finan-
ceiro. Após a divulgação da
sentença, no início da tarde,
o dólar despencou e fechou
na menor cotação em quase
dois meses. A Bolsa de Valo-
res de São Paulo disparou e
também encerrou o dia no
maior nível desde maio.

Apesar de ter começado o
dia em baixa, o dólar comer-
cial intensificou o ritmo de
baixa depois das 13h50, quan-
do a sentença foi publicada. A
divisa fechou o dia vendida a
R$ 3,208, no menor valor
desde 17 de maio, véspera da
divulgação das gravações do
empresário Joesley Batista.
Esse foi o quarto dia seguido

de queda da moeda norte-
americana.

Na bolsa de valores, o dia
também foi de ganhos. O ín-
dice Ibovespa, da Bolsa de Va-
lores de São Paulo, que ope-
rou em alta durante toda a ma-
nhã, disparou depois da divul-
gação da sentença do juiz Ser-
gio Moro e fechou em alta de
1,57%, aos 64.836 pontos.
Esse também foi o maior ní-
vel desde 17 de maio.

As ações da Petrobras, as
mais negociadas, lideraram a
alta. Os papéis ordinários
(com direito a voto em as-
sembleia de acionistas) subi-
ram 3,9%, para R$ 13,58. As
ações preferenciais (com
preferência na distribuição
de dividendos) subiram
4,65%, para R$ 12,94.
(Agencia Brasil)

Plenário do Senado
aprova Raquel Dodge
para suceder Janot no

comando da PGR
O plenário do Senado apro-

vou  na quarta-feira(12), por 74
votos a 1 e uma abstenção, a in-
dicação da subprocuradora Ra-
quel Dodge para o comando da
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR). A votação ocorreu
pouco depois da indicação dela
para o cargo pelo presidente
Michel Temer ter sido aprova-
da, por unanimidade, na Comis-
são de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado.

Raquel Dodge assumirá o
cargo em setembro, no lugar de
Rodrigo Janot, e será a primeira
mulher a comandar o Ministério
Público Federal. Ela foi a segun-
da mais votada na eleição inter-
na da Associação Nacional dos

Procuradores da República, que
deu origem à lista tríplice envi-
ada a Temer para subsidiar sua
escolha.

Mestre em direito pela Uni-
versidade de Harvard e integran-
te do Ministério Público Fede-
ral há 30 anos, Raquel Dodge é
subprocuradora-geral da Repú-
blica e atua em matéria criminal
no Superior Tribunal de Justiça.
Pelo terceiro biênio consecuti-
vo, ela ocupa uma cadeira do
Conselho Superior do Ministé-
rio Público. Também foi procu-
radora federal dos Direitos do
Cidadão Adjunta e auxiliou a re-
dação do 1° Plano Nacional para
Erradicação do Trabalho Escra-
vo no Brasil. (Agencia Brasil)

Mudança ampla no
Estado é ruim para o

país, diz Temer
O presidente Michel Temer

criticou na quarta-feira(12) pro-
postas que almejem uma refor-
ma mais ampla do Estado por
meio de mudanças na Constitui-
ção, classificando qualquer mo-
vimento do tipo como “muito
ruim para o país”.

“Estamos há 30 anos [de vi-
gência da Constituição] e aque-
la coisa extraordinária do des-
prezo absoluto às instituições
renasce com uma força estu-
penda”, disse Temer, com a voz
exaltada. “E todos começam a
dizer ‘temos crise, temos que
mudar, criar um novo Estado
brasileiro’, e isso é muito ruim
para nosso país”, acrescentou.

As declarações foram dadas
durante anúncio de novas linhas
de financiamento para parceri-
as público-privadas em municí-

pios. Temer chamou de “fede-
ralismo capenga” o atual nível
de autonomia de municípios e
estados.

Ele exaltou como “ousadia
das melhores” o projeto de seu
governo de implantar um fede-
ralismo efetivo, contrário a uma
“vocação centralizadora” obser-
vada no país. “O povo gosta do
órgão centralizador, do organis-
mo que centralize tudo”, disse
o presidente.

Temer ressaltou que após as
reformas  trabalhista e da Pre-
vidência pretende implantar
“um federalismo real”, mesmo
que com medidas a princípio
consideradas impopulares.
“Este governo o que quer é re-
conhecimento depois e não
aplauso hoje, é isso que nós
queremos.” (Agencia Brasil)
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Veleiro S40 Pajero vence a regata
da Semana de Vela de Ilhabela

Com desempenho próximo ao recorde histórico, tripulação enfrenta as águas do litoral norte de São Paulo com a embarca-
ção que carrega em seu nome toda a tradição e pioneirismo da Mitsubishi Motors

Regatas seguem até sábado
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Embalada pela vitória na Re-
gata Alcatrazes por Boreste, na
abertura da Semana de Vela de
Ilhabela, a tripulação do S40 Pa-
jero segue entre os líderes na pri-
meira metade da competição, que
segue até o próximo sábado (15).

Comandada por Eduardo
Souza Ramos, o veleiro Soto 40
tem em sua tripulação o experi-
ente atleta olímpico André Fon-
seca, o Bochecha, e completou
o percurso de 100 quilômetros
(55 milhas) em 6h06min37, fi-
cando a pouco mais de dois mi-
nutos do recorde da competição,
obtido em 2015.

O desafio agora é manter o
mesmo desempenho nas regatas
mais curtas. “A briga está muito
equilibrada. Nós acertamos bas-
tante, principalmente no apro-
veitamento das rajadas que che-
garam a 20 nós”, destaca Souza

Ramos.
Os tripulantes André Fonse-

ca, Juninho de Jesus e Amauri
Gonçalves conquistaram no mês

de junho o Campeonato Brasi-
leiro de HPE 25, com Souza Ra-
mos no leme de outro veleiro,
o Phoenix. O proeiro Sérgio

Rocha e o navegador Ricardo
Campos são integrantes da equi-
pe há mais de dez anos. “Nas re-
gatas barla-sota (entre duas boi-
as) o desafio é ainda maior para
um barco como o Pajero”, rela-
tou Ricardo Campos.

Apesar do entrosamento da
tripulação, equipamentos e no-
vas medições estão sendo tes-
tados durante a competição. “Ve-
lejamos duas regatas barla-sota
e fomos bem. Pegamos muito
vento sujo próximo ao baixio,
mas conseguimos velejar no li-
mite da regra ORC, classe que
estamos disputando”, afirmou
Juninho de Jesus, tripulante na-
tural de Ilhabela.

Os veleiros Angela Star, Cri-
oula e Pajero vêm dominando as
regatas em Ilhabela e travam
acirrada disputa pela liderança
da classe ORC.

A série de eventos da WSL
South America no mês de julho
começa nesta semana com a
volta de San Bartolo e do Peru
ao calendário do WSL Quali-
fying Series após três anos de
ausência. Serão duas provas do
QS 1000 disputadas a partir de
quinta-feira, o Rip Curl Pro San
Bartolo Peru para os homens e
o Jeep Pro San Bartolo Peru
para as mulheres. Os dois even-
tos terminam no sábado e na
segunda-feira começa o prazo
do QS 3000 Maui and Sons Ari-
ca Pro Tour no Chile, que vai
até o domingo (23) só com
competição masculina nas on-
das desafiadoras de El Gringo.
Depois, tem mais um retorno
no Peru, do Huanchaco Repal-
sa Longboard Pro definindo os
campeões sul-americanos da
WSL South America nos pran-
chões, nos dias 27 a 29 de ju-
lho nas ondas de El Elio, em
Trujillo, no litoral norte do país
andino. 

As duas provas do WSL
Qualifying Series também va-
lem pontos para o ranking re-
gional da WSL South America.
O brasileiro Thiago Camarão e
a equatoriana Dominic Barona
venceram o QS 1500 Rip Curl
Pro Argentina, que abriu a tem-
porada 2017 de eventos na
América do Sul em Mar del
Plata. Eles largaram na frente
na disputa pelos títulos sul-
americanos que no ano passa-
do foram conquistados pelo ar-
gentino Leandro Usuna e pela
brasileira Nathalie Martins.

As previsões indicam gran-
des ondas para esta semana na
costa peruana e o evento pode
ser transferido dos molhes de
San Bartolo para a famosa onda
de Peñascal, conhecida pelo
seu poder e semelhança com
Sunset Beach, no Havaí. Caso
aconteça, será a primeira vez
que esse pico lendário do Peru
sediará uma competição válida
pelo Circuito Mundial. Os or-
ganizadores do Rip Curl Pro e
do Jeep Pro, vão anunciar o lo-
cal das provas antes do início
do evento na quinta-feira em
San Bartolo.

Mais de sessenta surfistas
de vários países já estão inscri-
tos para competir no QS 1000
Rip Curl Pro San Bartolo Peru
nessa semana e 25 meninas
confirmaram participação no
QS 1000 Jeep Pro San Bartolo
Peru. O balneário localizado ao
sul da capital, Lima, é um dos
palcos mais tradicionais para
campeonatos de surfe no Peru.
Em 2009, estreou no calendá-
rio do WSL Qualifying Series
com uma prova combinada para
homens e mulheres como ago-
ra e os primeiros campeões
foram o venezuelano Rafael
Pereira e a peruana Sofia Mu-
lanovich.

Em 2010, só deu Peru no
alto do pódio com Sebastian
Alarcon e Valeria Solé feste-
jando os títulos. No ano seguin-
te, aconteceu a primeira vitó-
ria brasileira com Alan Saulo e
a equatoriana Dominic Barona
acabou com a invencibilidade
peruana em San Bartolo. Em
2012, apenas os homens com-

Etapas da WSL
South America
começam nesta
semana no Peru

A primeira é o QS 1000 Rip Curl Pro San Bartolo Peru a
partir de quinta-feira, depois tem o QS 3000 Maui and
Sons Arica Pro Tour no Chile e o Huanchaco Repalsa
Longboard Pro no Peru

Piccolo Clemente (PER)
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petiram e o peruano Miguel
Tudela foi o campeão. Em
2013 não teve etapa e em 2014
a peruana Sofia Mulanovich
ganhou novamente o último QS
disputado em San Bartolo.

QS 3000 no Chile – A eta-
pa peruana termina no sábado
e na segunda-feira começa o
prazo do tradicional desafio
nos tubos gelados de El Grin-
go, em Ex-Isla Alakrán, no Chi-
le. O Maui and Sons Arica Pro
Tour by Corona & Cannon ga-
nhou importância esse ano
com a elevação do status do
evento de QS 1500 para QS
3000. Isso atraiu mais compe-
tidores de outros continentes
e o número de inscritos já ul-
trapassa noventa surfistas para
participar da oitava edição da
etapa chilena nos tubos de El
Gringo.

Atualmente, é o campeona-
to mais antigo do calendário da
WSL South America. A sua his-
tória começou em 2009, com
o peruano Gabriel Villaran sen-
do o primeiro campeão do
Desafio de Arica. O evento só
não foi realizado em 2010,
mas retornou no ano seguinte
com Guillermo Satt conquis-
tando a única vitória chilena
nas grandes ondas de El Grin-
go. Em 2012, o título ficou
com o australiano Anthony
Walsh, na final com o havaia-
no Eala Stewart. Em 2013, Al-
varo Malpartida foi o segundo
peruano a vencer, batendo o
próprio Anthony Walsh na de-
cisão.

Longboard – Após as duas
etapas do WSL Qualifying Se-
ries, o tradicional Huanchaco
Repalsa Longboard Pro Peru
volta a ser disputado nas ondas
de El Elio, perfeitas para a mo-
dalidade praticada em pran-
chões como no início do sur-
fe. O campeonato estreou em
2010 e só não aconteceu no
ano passado, mas sua sétima
edição será realizada nos dias
27 a 29 de julho em Huancha-
co, norte do Peru. Competin-
do em casa, o bicampeão mun-
dial Piccolo Clemente venceu
metade das seis etapas dispu-
tadas. Inclusive as duas últimas
edições, como a brasileira Ata-
lanta Batista, que também foi
bicampeã sul-americana de
Longboard da WSL South
America em 2014 e 2015.

As inscrições para o Huan-
chaco Repalsa Longboard Pro
seguem abertas pelo sistema
online do
www.wslsouthamerica.com e a
expectativa é da participação de
grandes estrelas do esporte,
como o próprio peruano Picco-
lo Clemente e de outro bicam-
peão mundial, Phil Rajzman, do
bicampeão sul-americano Ro-
drigo Sphaier com duas vitórias
na etapa peruana, entre outros.
Na categoria feminina, as brasi-
leiras Atalanta Batista e Chloé
Calmon, que lidera o ranking
mundial da World Surf League
este ano, são as principais can-
didatas ao título no Peru.

Os três eventos da WSL
South America serão transmi-
tidos ao vivo pelo
www.worldsurfleague.com

Em Sendai, Brasil estreia na
segunda semana contra Sérvia

Grand Prix

Brasileiras enfrentarão as sérvias às 3h40 da madrugada desta sexta-feira com transmissão ao vivo do SporTV 2

Bia e Roberta
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A seleção brasileira femini-
na de vôlei já está em Sendai, no
Japão, para a disputa da segunda
semana do Grand Prix. Na quar-
ta-feira (12), a equipe do treina-
dor José Roberto Guimarães re-
alizou os primeiros treinamentos
em solo japonês. O primeiro de-
safio das brasileiras nesta etapa
será a Sérvia às 3h40 (horário de
Brasília) desta sexta-feira
(14.07), na Kamei Arena Sendai.
O time verde e amarelo e as sér-
vias formam ao lado da Tailândia
e do Japão, o grupo D da compe-
tição. O SporTV 2 transmitirá ao
vivo.

No Grand Prix, de sete a 23
de julho, as 12 principais sele-
ções disputarão a fase de classi-
ficação. A cada semana serão for-
mados três grupos com quatro
seleções em cada, definidas em
sorteio. Ao fim da fase classifi-
catória, as cinco equipes mais
bem classificadas avançarão à
Fase Final, que contará ainda com
a China, país sede. A Fase Final
acontecerá de dois a seis de agos-
to, em Nanjing, na China.

No primeiro fim de semana
da competição, o Brasil venceu
a Bélgica e a Turquia, respecti-
vamente, por 3 sets a 0 e 3 sets a

2 e foi superado pela Sérvia por
3 sets a 0. Na classificação ge-
ral, o time verde e amarelo apa-
rece na quinta colocação, com
cinco pontos. A Sérvia lidera,
com nove, seguida pelos Estados
Unidos, com oito, pela Holanda,
com sete e pela República Do-
minicana, com seis.

O treinador José Roberto
Guimarães falou sobre o mo-
mento das brasileiras na compe-
tição e ressaltou a oportunidade
de duelar novamente contra a
Sérvia.

“A Sérvia é um dos melhores
times da atualidade. Fizemos um
jogo ruim contra elas na primei-
ra semana onde ainda consegui-
mos quebrar algumas vezes o pas-
se delas, mas nossa relação en-
tre bloqueio e defesa deixou a
desejar. Precisamos melhorar
isso para o jogo de sexta-feira. A
Sérvia tem um dos melhores ata-
ques do mundo com as bolas al-
tas e um bloqueio pesado. Temos
que tentar evoluir tanto o nosso
sistema defensivo como os con-
tra-ataques”, explicou José Ro-
berto Guimarães, que também
chamou a atenção para o fato do
Brasil enfrentar escolas diferen-
tes nessa semana.

“Vamos jogar primeiro con-
tra uma equipe europeia que tem
seus pontos fortes, o bloqueio e
a bola alta tanto no ataque como
contra-ataque. Logo em seguida
enfrentaremos dois adversários

asiáticos que imprimem muita
velocidade. Essa adequação para
virar a chave rapidamente é de-
terminante. Enfrentar essas es-
colas diferentes é muito impor-
tante para o aprendizado de todo
o nosso time”, explicou José
Roberto Guimarães.

A levantadora Roberta fez
uma análise dos desafios do Bra-
sil nesta segunda semana do
Grand Prix, em Sendai, no Japão.

“Estamos nos preparando bas-
tante para enfrentar a Sérvia. Sa-
bemos que jogamos abaixo na
primeira semana contra elas. Es-
tudamos muito esses três pri-
meiros jogos para entendermos
o que precisamos melhorar.
Logo depois, vamos ter dois jo-
gos contra equipes asiáticas que
têm estilos diferentes. A Sérvia
tem um time que ataca com bo-
las altas e vamos precisar muito
do nosso bloqueio, da defesa,
além de um bom saque para que-
brar o passe delas. Já as equipes
asiáticas são jogos muito rápidos
com muitas combinações e va-
mos precisar nos adequar rapida-
mente. Estamos focadas e que-
remos sair com três vitórias des-
sa etapa”, disse Roberta.

Na quarta-feira a seleção fe-
minina realizou dois períodos de
treinamento. Na parte da manha,
trabalho na musculação seguido
de treino com bola. À tarde foi a
vez do primeiro treino na arena
de jogo, a Kamei Arena Sendai.

Matheus Ferreira busca título
brasileiro em ano repleto de conquistas

Brasileiro de Kart

Jovem piloto de 10 anos é o atual campeão paulista na categoria Cadete e tentará conquistar o título nacional neste final de
semana no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC)

Jovem revelação do kartismo
nacional e com importantes tí-
tulos em seu currículo, como o
de campeão paulista deste ano,
o piloto Matheus Ferreira dis-
putará neste final de semana, em
Penha (SC), o título do Brasi-
leiro de Kart na categoria Cade-
te.

Aos 10 anos, o brasiliense
chega como uma das grandes
promessas para a competição
após conquistar, além do título
paulista de 2017, várias vitórias
na Copa São Paulo e o vice-
campeonato em Orlando na Rok
Cup, torneio realizado nos Es-
tados Unidos.

“Esse é o meu segundo ano
no Brasileiro de Kart e, após
uma boa experiência na estreia
no ano passado, espero vir ago-
ra para conquistar o meu primei-
ro título nessa competição. Esta
será minha primeira competição

oficial nessa pista e a prepara-
ção tem sido muito boa nos trei-
nos. Espero estar sempre entre
os primeiros para chegar com
boas chances de título na final”,
diz Matheus.

Piloto de Brasília (DF), Ma-
theus iniciou no kartismo com
8 anos e atualmente é integran-
te da equipe Russo Racing, que
é comandada pelo experiente
Renato Russo, octacampeão bra-
sileiro de kart.

A edição 2017 do Brasilei-
ro de Kart será a maior de sua
história - e com boas chances de
ser uma das maiores competi-
ções do mundo. A disputa no
Kartódromo Beto Carrero con-
tará com a presença de mais de
500 pilotos distribuídos em di-
versas categorias. Os treinos
foram iniciados nesta terça-fei-
ra e a tomada de tempos para
definir o grid da primeira bate-

Matheus Ferreira
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ria classificatória acontece nes-
ta quinta-feira.

A programação da categoria
Cadete terá três baterias classi-
ficatórias. A primeira será rea-
lizada na quinta-feira às 15h40,

a segunda acontece na sexta-fei-
ra às 14h e a terceira prova será
no mesmo dia às 15h40. A pro-
va final, que irá definir o cam-
peão, ocorre no sábado às
18h30.

email
esporteodiasp@terra.com.br


