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Na CCJ, advogado de Temer critica
denúncia e desafia PGR a apresentar provas

BC: uso de cartões de crédito e débito
sobe, enquanto o de cheques cai
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Analistas projetam inflação e
crescimento econômico menor

Zveiter dá parecer favorável
à admissibilidade da

denúncia contra Temer

Esporte
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Comercial
Compra:   3,26
Venda:       3,26

Turismo
Compra:   3,13
Venda:       3,39

Compra:   3,71
Venda:       3,72

Compra: 119,22
Venda:     150,30
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

24º C

14º C

Terça: Sol com al-
gumas nuvens. Não
chove.

Previsão do Tempo

Foi aos 15 anos de idade
que o pequeno Betinho come-
çou a trabalhar, descascando e
entregando pamonha ao merca-
do, para ganhar dinheiro e com-
prar sua primeira bicicleta.
Depois de ter juntado R$
260,00, adquiriu uma speed
(bike de corrida) e começou a
pedalar pela cidade de Parna-

Roberto Pinheiro será
uma das atrações da

edição 2017 da
Volta de Guarulhos

mirim (Rio Grande do Nor-
te). Hoje, aos 34, Roberto
Pinheiro é um dos melhores
ciclistas do país, tem como
principal título da carreira a
Copa da República (2008) e
sonha em conquistar o bi-
campeonato da Volta Ciclís-
tica Internacional de Guaru-
lhos.                          Página 6

Bottas vence na Áustria
depois de largada fenomenal

Não foi uma corrida das
mais empolgantes, é verda-
de. Mas até isso dá pra co-
locar na conta do finlandês
Valtteri Bottas, que fez a
pole position e praticamen-
te acabou com a corrida em
uma largada fenomenal, des-
sas sobre-humanas mesmo.
Aí foi só controlar o ritmo
em relação aos adversários
para vencer o GP da Áustria,
a segunda vitória da carreira
dele na F-1. A largada de
Bottas foi tão boa que gerou
reclamações de Sebastian
Vettel (cada vez mais na fi-
gura de ‘chorão’).   Página 6
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Valtteri Bottas de ponta a ponta na Austria

Com virada no quinto set,
Brasil vence Turquia

Rosamaria (ataque) marcou 20 pontos

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei conseguiu uma
grande reação para conseguir
a segunda vitória no Grand
Prix. No domingo (09), a equi-
pe do treinador José Roberto

Guimarães venceu a Turquia, que
contou com o apoio de 7000
apaixonados torcedores , por 3
sets a 2 (24/26, 25/17, 25/18, 22/
25 e 15/13), em 2h32 de jogo,
no Baskent Volleyball Hall, em

Ancara, na Turquia. O time verde
e amarelo reverteu um placar ad-
verso de 12/9 na quinta parcial
para sair de quadra com o resul-
tado positivo.

Na classificação geral ao fi-
nal da primeira semana de com-
petição, o Brasil aparece na
quinta colocação, com cinco
pontos. A Sérvia lidera, com
nove, seguida pelos Estados
Unidos, com oito, pela Holan-
da, com sete e pela República
Dominicana, com seis.

Na partida deste domingo
destaque para a ponteira Rosa-
maria e para oposta Tandara,
maiores pontuadoras do con-
fronto, com 20 pontos cada. A
ponteira Drussyla e a central
Bia, com 13 cada, também pon-
tuaram bem.                    Página 6
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Brasileiros competem
na abertura do

Mundial Sub-18
de Nairóbi

Gleice Castro

O 10º Campeonato Mundi-
al Sub-18 de Atletismo será
disputado desta terça-feira (dia
12) a domingo (16), em Nairó-
bi, no Quênia, com a participa-

ção de 801 atletas, represen-
tando 131 países. A Seleção
Brasileira, que já está na ca-
pital queniana, terá 16 com-
petidores.                   Página 6
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Conselho de
Segurança da
ONU aprova
nova missão

para a Colômbia
O Conselho de Segurança

da ONU decidiu na segunda-
feira (10) que a Missão das
Nações Unidas na Colômbia
terá como sucessora a Missão
de Verificação no país. A nova
estrutura deve acompanhar a
execução dos pontos previstos
no Acordo Final entre o gover-
no colombiano e as Forças Ar-
madas Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc), que incluem a
reinserção política, econômi-
ca e social do grupo que duran-
te anos fez oposição militar ao
regime. A informação é da
ONU News.

A resolução do Conselho
prevê ainda que Missão de
Verificação da ONU na Co-
lômbia confirme as garantias
de segurança além de estabe-
lecer programas sobre medi-
das de segurança e proteção
para comunidades e organiza-
ções em áreas afetadas pelo
conflito.                      Página 3

Europa analisa
esta semana

acordo de livre
comércio com

o Mercosul
O Parlamento Europeu

(PE) analisará na próxima
quinta-feira (13), em Bruxe-
las, os avanços nas tratativas
para firmar um acordo de li-
vre comércio com o Merco-
sul. Os deputados europeus
ainda examinam os ajustes
de alguns pontos, em parti-
cular o que se refere ao im-
pacto do acordo sobre dife-
rentes produções agropecu-
árias. A informação é da
Agência Télam.         Página 3

Sergio  Zveiter
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O deputado Sergio Zveiter
(PMDB-RJ) apresentou pare-
cer favorável à admissibilida-
de da denúncia pelo crime de
corrupção passiva contra o
presidente  Michel  Temer.
Zveiter é o relator do proces-
so que analisará a aceitação,
ou não, a denúncia apresenta-

da pela Procuradoria-Geral da
República.

“Por ora, temos indícios que
são por si só suficientes para
ensejar o recebimento da denún-
cia. Estamos diante de indícios
suficientes de materialidade.
Não é fantasiosa a acusação, é o
que temos e deve ser investiga-

da”, disse Zveiter.
O relator reiterou que aos

deputados cabe apenas o papel de
autorizar, ou não, a admissibili-
dade do processo e não julgar o
presidente. ‘Em face de suspei-
tas e eventuais ocorrências cri-
minais, não podemos silenciar,
estamos tratando tão somente de
um pedido para aceitação, ou não,
da instauração de um processo”,
acrescentou.

Zveiter está lendo seu voto
na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJ), pri-
meira etapa do trâmite da de-
núncia na Câmara dos Deputa-
dos. Zveiter disse que elabo-
rou o parecer “seguindo a me-
lhor interpretação” das regras
estabelecidas pela Constitui-
ção Federal e pelo regimento
interno da Casa.           Página 4

Página 5

O mercado financeiro espe-
ra por inflação e crescimento
econômico menores este ano.
A estimativa para a expansão
do Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens
e serviços produzidos no país,
desta vez, caiu de 0,39% para
0,34%. A projeção para a in-
flação, medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), caiu
pela sexta vez seguida, ao
passar de 3,46% para 3,38%,

este ano. Estas estimativas são
do boletim Focus, uma publi-
cação elaborada todas as se-
manas pelo Banco Central so-
bre os principais indicadores
econômicos.

Para 2018, a projeção para
o crescimento do PIB foi
mantida em 2% e a estimativa
para o IPCA foi ajustada de
4,25% para 4,24%. As proje-
ções permanecem abaixo do
centro da meta de inflação, que
é 4,5%.                   Página 3

MPF pede à Polícia Federal
que investigue delações da
Odebrecht em São Paulo

Empreiteira UTC pagará
R$ 500 mi em acordo de

leniência com a CGU
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Por causa da violência,
turismo no Rio perde

R$ 320 milhões em 4 meses

OCDE avalia Brasil para que
país integre grupo de frutas

 da organização
Página 5



MPF pede à PF que investigue
delações da Odebrecht em SP
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cesar.neto@mais.com

C Â M A R A  ( S P )

Volta do vereador Eliseu (presidente paulistano do PSB), que
estava Secretário (Trabalho) de Doria (PSDB) assim como este-
ve de Haddad (PT), é mais pela candidatura à Câmara Federal do
que a CPI (feirinha da madrugada).

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

João Doria (PSDB), que segue dizendo não ser político e sim
gestor, vai ‘dando aula’ aos que se dizem ‘profissas’ mas seguem
‘caindo dos muros’ à Presidência desde 2002 . Em São Paulo, o
Alckmin vai dominando desde 2001.  

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

Ex-presidente da ALESP e ex-fiel escudeiro do atual minis-
tro (Comunicações) Kassab (refundador e dono do PSD), Rodri-
go Garcia (deputado federal e Secretário - SP - via DEM) pode
disputar a vice-governança de Doria (PSDB).  

G O V E R N O  ( S P )

Alckmin (PSDB) ganha cada vez mais espaço entre os pre-
tensas candidaturas tucanas pra Presidência em 2018.

Ele lembra quando vacas eram magras, tendo que disputar - e
perdendo - a prefeitura paulistana em 2000 e 2008.  

C O N G R E S S O 

O deputado Zveiter (PMDB - RJ) relatar (via CCJ) pela acei-
tação das denúncias - via gravação JBS e via PGR ainda de Janot -
não quer dizer que o Presidente Temer (PMDB) não tenha ao
menos 172 votos pra não ir ao Supremo.   

P R E S I D Ê N C I A 

Nunca antes neste país um Presidente da República - não vale
pras ditaduras Vargas e dos militares comprou tão explicitamen-
te os votos dos parlamentares como Temer (PMDB ) tá fazendo
em relação a permanecer no cargo.        

J U S T I Ç A S 

Tanto Mendes como o indicado por Temer - Alexandre  Mo-
raes - se movimentam muito intensamente no sentido de que seus
votos não sejam vencidos caso o processo do MPF pela queda do
Presidente chegar aos 9 colegas.     

P A R T I D O S

PRB - o empresário Edir Macedo (dono da tv Record interna-
cional e dono da hoje presente em mais de 100 países Igreja Uni-
versal do Reino de Deus)  comemorou os 40 anos da sua 1ª pre-
gação pública (no Meier - Rio), fato que ...

P O L Í T I C O S 

... deu origem ao seu patriarcado, com direito a ‘Templo (sul-
americano) de Salomão’. Em tempos de ‘armagedon’ político
brasileiro, ele que não tem ‘nada a perder’ pode - no mínimo -
ser candidato à vice-Presidência em 2018.

  
E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna diária de
política desde 1992. Ela foi se tornando referência e uma via das
liberdades possíveis. Ele está dirigente na Associação dos Cro-
nistas de Política de São Paulo (Brasil).

CESAR
 NETO

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

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

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

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

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

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

Jornalista Responsável
Maria Augusta V. Ferreira
Mtb. 19.548

O Núcleo de Combate à Cor-
rupção (NCC), do Ministério
Público Federal (MPF) em São
Paulo, requisitou à Polícia Fe-
deral (PF) a abertura de 12 in-
quéritos policiais para investigar
irregularidades delatadas por
executivos da Odebrecht ocor-
ridas no estado de São Paulo.

Segundo o MPF, as delações
fazem referência a pagamentos
de propina e caixa 2 da constru-
tora a agentes públicos e candi-

datos, principalmente nas elei-
ções de 2010, 2012 e 2014.
Entre os casos que pede para
serem apurados estão os finan-
ciamentos de campanhas a pre-
sidente da República, governa-
dor, prefeito, deputado federal e
deputado estadual.

“A suspeita é de que o dinhei-
ro tenha sido repassado pela
Odebrecht às candidaturas sem
declaração à Justiça Eleitoral.
Há também informações sobre

o pagamento de vantagens inde-
vidas a integrantes de prefeitu-
ras paulistas e do governo do
estado para o favorecimento da
empresa em concessões e obras
públicas, como as da Linha-2 do
Metrô e da Rodovia Carvalho
Pinto”, disse o MPF em nota.

Os casos que o MPF pede
que a PF investigue foram enca-
minhados pelo ministro Edson
Fachin, do Supremo Tribunal
Federal (STF), à primeira instân-

cia da Justiça Federal em São
Paulo. “Os procuradores que
compõem o NCC aguardam a
autorização da PGR [Procura-
doria-Geral da República] para
a formação de uma força-tare-
fa dedicada às investigações. A
constituição do grupo possibi-
litará que os membros atuem
de maneira mais integrada e
colaborativa, agilizando o an-
damento dos trabalhos”.
(Agencia Brasil)

Congresso Mundial de Química em SP
reúne três vencedores do prêmio Nobel

Cerca de 3 mil químicos de
50 países estão em São Paulo
participando do 46º Congresso
Mundial de Química, que acon-
tece pela primeira vez em um
país da América Latina. As con-
ferências e simpósios contarão
com a participação de pesquisa-
dores que vão tratar de temas de
interesse da sociedade, como 
meio-ambiente, energia, saúde,
educação, inovação, nano ciên-
cia, biotecnologia, química para
medicamentos, entre outros.

Neste ano, três vencedores
do prêmio Nobel participam do
encontro: Fraser Stoddart, ga-
nhador em 2016, pelo seu tra-
balho com nanomáquinas; Ada E.
Yonath, ganhadora em 2009,
pelo estudo da estrutura e fun-
ção dos ribossomos; e Robert
Huber, ganhador em 1988, pela
determinação da estrutura tridi-
mensional de um centro de rea-
ção fotossintética. O evento, que
teve início no domingo (9), con-

ta ainda com a participação da
pesquisadora do Departamento de
Química da Universidade de Cam-
bridge, Clare Grey, uma das mai-
ores especialistas do mundo em
eficiência de baterias de lítio.

“Esse é o mais importante
evento da química mundial. Nes-
ta semana, os olhos mundiais da
química estão voltados para o
Brasil. Tudo o que está aconte-
cendo de mais importante está
aqui. Isso é um estímulo enor-
me aos jovens cientistas e à in-
dústria química. E a química é
uma ciência que está no centro
de todas as outras, com ligação
com a biologia, física, matemá-
tica, engenharia. Os temas dis-
cutidos aqui são modernos”, dis-
se o presidente da Sociedade
Brasileira de Química (SBQ),
professor Aldo Zarbin (UFPR).

Para Zarbin, reunir persona-
lidades importantes em um
evento dessa magnitude é inspi-
rador para os novos pesquisado-

res ou para aqueles que já estão
no final da carreira e trabalhan-
do em temas correlatos. A ideia
é também acender uma chama
naqueles que podem se interes-
sar pela química para que sejam
futuros pesquisadores. “Quando
você traz pessoas que são exem-
plos você entusiasma os jovens
e os estudantes que acabam sen-
do disseminadores da impor-
tância da química. Um menino
que normalmente não teria
condições viajar para participar
de um evento como este e par-
ticipa em seu país, leva essa
informação para seu meio e
propaga essa chama. Fazer a
pessoa se interessar por ciên-
cia  é um investimento muito
importante”, avaliou.

Tabela periódica
Além da presença de pesqui-

sadores renomados, o encontro
sedia uma assembleia-geral or-
dinária para que a Iupac (sigla em

inglês para União Internacional
para Química Pura e Aplicada),
entidade mundial em padroniza-
ções, terminologias e nomencla-
turas em química, ratifique qua-
tro novos elementos químicos
descobertos no final do ano pas-
sado. Na reunião, eles terão ofi-
cializados seus nomes e lugares
na tabela periódica.

Os quatro elementos que se-
rão adicionados à tabela perió-
dica foram batizados como
Nihonium, símbolo Nh, elemen-
to de número 113; Moscovium,
símbolo MC, elemento número
115; Tennessine, símbolo Ts,
elemento de número 117; e Oga-
nesson, símbolo Og, para o ele-
mento de número 118. Os novos
elementos receberam seus no-
mes de acordo com o lugar ou a
região onde foram descobertos
ou ainda em homenagem a cien-
tistas. O encontro vai até o dia
14 de julho no World Trade Cen-
ter. (Agencia Brasil)

Recomeço
financia vagas

para internação
de dependentes

químicos

Organização civis interessa-
das no gerenciamento de vagas
para internação de dependentes
químicos podem se inscrever no
Comunidades Terapêuticas do
Programa Recomeço – Uma vida
sem drogas.

O interesse do Governo do
Estado é abrir mais 1.375 novas
vagas, para um período de 18
meses, com financiamento esta-
dual na modalidade de chama-
mento público. As regras para
participar estão no edital de con-
vocação das organizações.

Boleto da parcela de IPTU
do mês de julho deverá ser

obtido via internet
Por questões operacionais

relacionadas à impressão dos
boletos de IPTU do mês de ju-
lho, os contribuintes de São Pau-
lo não receberão a cobrança via
correio. Por isso, a Secretaria
Municipal da Fazenda estendeu
o prazo de pagamento da parce-
la para o próximo dia 31, sem
nenhum acréscimo moratório.

Para efetuar o pagamento, os
contribuintes terão a opção de
imprimir uma segunda via gera-

da na web, acessando o próprio
portal da Prefeitura
(www.prefeitura.sp.gov.br/iptu),
ou realizar o pagamento direta-
mente na rede bancária conveni-
ada, usando o número do contri-
buinte (SQL)  notificado no lan-
çamento enviado no início do
ano ou, ainda, das parcelas ante-
riores. Os contribuintes que an-
teriormente aderiram ao débito
automático não serão afetados,
sendo debitados normalmente

na data de vencimento original.
Os Bancos Banco do Brasil,

Bradesco, Banco Itaú/Unibanco,
Caixa Econômica Federal, San-
tander e Safra permitem que o
contribuinte efetue o pagamen-
to sem a necessidade de apresen-
tar a segunda via, podendo reali-
zar o procedimento utilizando o
seu SQL nos terminais de auto-
atendimento, como caixas ele-
trônicos ou internet banking, por
exemplo.

Parceria disponibiliza curso EAD de tecnologia
gratuito para pessoas com deficiência

Com o objetivo de promover
a inclusão social e a qualificação
dos profissionais com deficiên-
cia que residem na capital, a Pre-
feitura de São Paulo, em parce-
ria com a Dell e a Universidade
Estadual do Ceará (UECE), dis-
ponibilizará gratuitamente 400
vagas do Curso à Distância (EAD)
de Tecnologia da Informação
com recursos de acessibilidade.

As inscrições estão abertas
e podem ser feitas pelo
site www.projetolead.com.br/
selecao. As aulas de extensão à
distância ensinarão conceitos
básicos para a programação de
sistemas na linguagem Java, pro-
porcionando horários de estudo

flexíveis e acompanhamento de
tutores durante todo o proces-
so, por meio da plataforma Dell
Accessible Learning.

“Assim como qualquer cida-
dão, as pessoas com deficiência
são perfeitamente capazes de
exercer diversas funções no mer-
cado de trabalho, desde que te-
nham acesso à educação e a opor-
tunidade para desenvolverem e
demonstrarem suas habilidades.
Esse curso é uma das maneiras
que encontramos para concreti-
zar esta oportunidade”, afirmou
o secretário municipal da Pessoa
com Deficiência, Cid Torquato.

A carga horária é de 190 ho-
ras com duração de cinco me-

ses, iniciando em agosto de
2017. Das vagas oferecidas,
20% são reservadas aos funcio-
nários municipais com deficiên-
cia, estimulando assim a quali-
ficação dos serviços públicos e
o currículo do profissional. O
curso apresenta três módulos:
Introdução à lógica de progra-
mação; Java Básico I e Empre-
endedorismo e Ética.

A Lei de Cotas (Lei 8.213/
91) determina que empresas
com 100 funcionários ou mais
destinem um percentual que va-
ria de 2% a 5% das vagas de tra-
balho a pessoas com deficiên-
cia. A secretária-adjunta da Se-
cretaria Municipal da Pessoa

com Deficiência, Marinalva
Cruz, aponta que muitas empre-
sas alegam não cumprir a legis-
lação em razão da falta de mão
de obra qualificada.

“Isso não é verdade. Existem
profissionais qualificados e nós
estamos trabalhando para au-
mentar esse contingente através
de iniciativas como esse curso.
O que falta, realmente, são re-
crutadores que voltem seus
olhares para as competências de
cada um e não para a deficiên-
cia”, destacou Marinalva.

Serviço: Curso EAD de In-
trodução ao Desenvolvimento em
J a v a
Inscrições: http://projetolead.com.br

FabLab Livre SP oferece
mais de 30 cursos grátis

Considerada a maior rede de
laboratórios públicos de fabri-
cação digital do mundo, o Fa-
bLab Livre SP, da Prefeitura de
São Paulo, oferece mais de 30
tipos de cursos e oficinas, com
duração entre 4 e 96 horas, para
quem está interessado em trans-
formar em projetos as ideias que
carrega na cabeça. As inscrições
são gratuitas e a participação está
aberta a todo cidadão, de qual-
quer idade.

São cursos de Marcenaria
Básica, Soldagem de Componen-
tes Eletrônicos, Molde de Sili-
cone, Modelagem e Impressão
3D, Desenho Digital com Estam-

paria, Robótica e Desenho Indus-
trial, entre outros, oferecidos
pelas 12 unidades espalhadas pela
cidade (veja lista abaixo).

Uma das atrações deste mês
é a Oficina de Introdução à Pro-
gramação WEB voltado para as
mulheres, que será realizado dia
22 no FabLab Heliópolis (Estra-
da das Lágrimas, 2385).

Inspirados na filosofia da
“Cultura Maker – Faça Você
Mesmo”, os FabLabs são espa-
ços colaborativos e criativos nos
quais o cidadão possui acesso
livre, por meio de tecnologia de
ponta, a diversos equipamentos
avançados que possibilitam a cri-

ação de quase tudo: de uma pe-
quena escultura a um drone,
robô ou prótese.

Entre os equipamentos, des-
taques para impressoras 3D (im-
pressão de objetos), fresadoras
(usada para cortes ou desbastes
de madeira, plásticos, isopor
etc), fresadora de precisão (ca-
pazes de produzir placas de cir-
cuitos eletrônicos), cortadora de
vinil (corta com precisão adesi-
vos e papéis de gramaturas vari-
adas) e cortadoras a laser (per-
mitem cortes com precisão mi-
limétrica).

Os 12 Laboratórios de Fabri-
cação Digital estão divididos em

duas categorias: a) grandes: Cen-
tro Cultural Cidade Tiradentes,
CEU Heliópolis, Olido Ciber-
marium e Vila Itororó; b) mini-
laboratórios: Centro Cultural
Casa da Memória, Centro Cul-
tural da Juventude, Centro Cul-
tural da Penha, Centro Cultural
São Paulo, Centro Esportivo Ti-
etê, Chácara do Jockey Club,
Espaço São Luis e Espaço Vila
Mara.

A programação completa
está disponível no site e
F a c e b o o k :  h t t p : / /
fablablivresp.art.br; https://
www.facebook.com/fablabli-
vresp.

Os aprovados em convo-
cação da primeira lista do
“vestibulinho” da Escolas Téc-
nicas (Etec) do  Centro Paula
Souza podem fazer a matrícu-
la a partir desta segunda-feira
(10) e até a próxima quarta-
feira (12). A lista dos classifi-
cados está no site
www.vestibulinhoetec.com.br
e na unidade em que o candi-
dato deseja estudar.

As vagas para o segundo
semestre de 2017 são para os
cursos do Ensino Técnico
(presencial, semipresencial e
online); Técnico Integrado ao
Médio na modalidade EJA (En-
sino de Jovens e Adultos); Es-
pecialização Técnica e para

Aprovados no vestibulinho da
Etec já podem fazer matrícula

acesso às vagas remanescen-
tes do segundo módulo dos
cursos técnicos.

As listas de convocação só
serão divulgadas nas unidades
de ensino. Os convocados de-
vem fazer a matrícula nas se-
guintes datas e horários: dias
10 a 12 de julho (1ª lista de
convocação e matrícula), 13,
14 e 17 de julho (2ª lista de
convocados e matrícula) e 18
de julho (3ª lista de convoca-
dos e matrícula).

Acesse aqui para mais in-
formações ou informe-se pelo
telefone (11) 3471-4071 (ca-
pital e Grande São Paulo) e
0800-772 2829 (para as de-
mais localidades).
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Conselho de
Segurança da ONU
aprova nova missão

para a Colômbia
O Conselho de Segurança da ONU decidiu na segunda-feira

(10) que a Missão das Nações Unidas na Colômbia terá como
sucessora a Missão de Verificação no país. A nova estrutura deve
acompanhar a execução dos pontos previstos no Acordo Final
entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc), que incluem a reinserção política, eco-
nômica e social do grupo que durante anos fez oposição militar
ao regime. A informação é da ONU News.

A resolução do Conselho prevê ainda que Missão de Verifi-
cação da ONU na Colômbia confirme as garantias de segurança
além de estabelecer programas sobre medidas de segurança e
proteção para comunidades e organizações em áreas afetadas pelo
conflito.

O Conselho quer que o secretário-geral da ONU comece os
preparativos para instalar a missão, que inclui recomendar em 45
dias os detalhes sobre o seu tamanho, os aspectos operacionais e
o mandato a serem decididos pelo órgão. O mandado inicial da
Missão de Verificação é de 12 meses com início em 26 de se-
tembro de 2017, um dia após terminar a atual operação.

Atualmente, a Missão da ONU na Colômbia monitora e veri-
fica a entrega de armas, o cessar-fogo bilateral e a cessação de
confrontos entre o governo da Colômbia e as Farc. O Conselho
de Segurança pede ainda à operação de paz que antecipe as ações
da Missão de Verificação “dentro da sua configuração e capaci-
dade atuais, até o momento do fim do seu mandato em 25 de
setembro”. (Agencia Brasil)

Europa analisa esta
semana acordo de

livre comércio com
o Mercosul

O Parlamento Europeu (PE) analisará na próxima quinta-fei-
ra (13), em Bruxelas, os avanços nas tratativas para firmar um
acordo de livre comércio com o Mercosul. Os deputados euro-
peus ainda examinam os ajustes de alguns pontos, em particular
o que se refere ao impacto do acordo sobre diferentes produ-
ções agropecuárias. A informação é da Agência Télam.

Essas resistências encontram uma posição mais extrema em
posicionamentos como o da eurodeputada Sophie Montel, do
ultradireitista partido Frente Nacional da França, que diretamen-
te pediu à Comissão Europeia (o órgão executivo da UE) “que
renuncie a toda negociação com o Mercosul destinada a firmar
um acordo de livre comércio”.

Face a esses temores, o irlandês Phil Hogan (comissário de
Agricultura e Desenvolvimento Rural) admitiu que em alguns
setores agrícolas europeus “se podem produzir efeitos adversos”,
ainda que outros, disse, sejam beneficiados. Um caso particular,
segundo ele, é o do setor de carnes, que “deve ser considerado
como sensível no contexto das negociações UE-Mercosur”. Em
outras palavras, precisou, “o setor da carne não pode ser total-
mente liberado e as concessões devem estar sujeitas a um limite
quantitativo apropriado”.

À margem da questão agropecuária, a próxima ronda de ne-
gociações entre ambos os blocos, este  mês em Bruxelas, está
precedida de importantes conquistas relacionadas com as três
partes do futuro acordo: o aspecto comercial, o diálogo políti-
co e a cooperação bi-regional em áreas como a promoção da
democracia e dos direitos humanos, a luta contra a pobreza e o
tráfico de drogas, a pesquisa científica e o desenvolvimento
sustentável. (Agencia Brasil)

Os consumidores pagaram
R$ 674 bilhões com cartão de
crédito e R$ 430 bilhões em
transações com o cartão de dé-
bito, em 2016, com crescimen-
to de 3% e 10%, respectivamen-
te, em relação ao ano anterior.
As Estatísticas de Pagamentos
de Varejo e de Cartões no Bra-
sil, referentes a 2016, forma di-
vulgadas  na segunda-feira(10)
pelo Banco Central (BC).

Foram realizadas 5,9 bilhões
de operações com cartões de cré-
dito e 6,8 bilhões com cartões de
débito, o que representa um au-
mento, em relação ao ano anterior,
de 6% e de 5%, respectivamente.

O uso de cheque continua em
trajetória de queda. Em 2016,
foram realizadas 879 milhões de
transações no valor total de R$
2,259 trilhões, o que significa
queda de 14% e 12%, respecti-

vamente, em relação a 2015.
A realização de transações

bancárias por meio de equipa-
mentos móveis, como telefones
celulares, permanece em cres-
cimento. Em 2016, foram reali-
zadas 16,7 bilhões de operações,
o que representou 28% do total.
Em 2015, essa participação es-
tava em 19%. O principal canal
de acesso continua sendo a in-
ternet, com a utilização de com-

putadores pessoais, que repre-
sentou, no período, 33% do total
de transações. Por outro lado, a
quantidade de transações realiza-
das em agências e postos de  aten-
dimento continua em sua trajetó-
ria de queda. Em 2016, foram 8,1
bilhões de operações, uma redu-
ção de 8% em relação a 2015. A
participação desse canal de aces-
so passou de 16% em 2015 para
13% em 2016. (Agencia Brasil)

Vendas de cotas de consórcio crescem
7,8% de janeiro a maio, aponta Abac
As vendas de novas cotas de

consórcios cresceram 7,8%
nos primeiros cinco meses
deste ano, na comparação com
igual período de 2016, aponta
levantamento da Associação
Brasileira de Administradoras
de Consórcios (Abac), divulga-
do  na segunda-feira(10). Fo-
ram vendidas 912,5 mil unida-
des de janeiro a maio de 2017,
enquanto no ano passado foram
846,3 mil. O volume de negó-
cios atingiu R$ 36,3 bilhões,
que representa um acréscimo
de 24,7% em relação aos R$
29,1 bilhões negociados no
ano anterior.

Apesar dos saldos positivos
nesses indicadores, o total de

consorciados ativos voltou a
apresentar retração, passando
de 7,06 milhões de participan-
tes para 6,93 milhões. O núme-
ro de contemplações também
teve revés, caindo 12% nos
cinco primeiros meses do ano.
Foram 503 mil nesse período
ante 571,8 mil do último ano.
Houve queda (6,5%) ainda no
valor total dos créditos conce-
didos: de R$ 17,1 bilhões para
R$ 16 bilhões.

Setores
O comportamento das ven-

das se manteve no mês de
maio. Houve crescimento em
quatro dos cinco setores ava-
liados no levantamento da

Abac. O destaque foi o setor de
serviços, com acréscimo de
113,6%. Na sequência, estão
os consórcios relacionados a
eletroeletrônicos e outros
bens móveis duráveis (28,4%);
veículos leves (19%); imóveis
(12,7%) e veículos pesados
(11,5%). Apenas o setor de
motocicletas apresentou retra-
ção, caindo 6,1%.

O tíquete médio – valor in-
termediário da cota de um con-
sórcio – ficou em R$ 40,7 mil
em maio, um acréscimo de
10,6% em relação ao quinto
mês de 2016.

O presidente executivo da
Abac, Paulo Roberto Rossi,
está otimista em relação à eco-

nomia. “Mês após mês, desde
janeiro, os diversos indicado-
res econômicos têm apontado
para reversão de tendência, fatos
que nos permitem crer na ampli-
ação das vendas de novas cotas de
consórcios para pessoas físicas
e jurídicas”, disse em nota.

O dirigente avalia ainda que
esta modalidade tem apresen-
tado bons resultados, apesar da
alta do desemprego, por reque-
rer mais consciência financei-
ra. “Por ser importante fator
nesse contexto, o consórcio
contribui na gestão das finan-
ças pessoais e na consequente
formação da cidadania finan-
ceira do consumidor”, apontou
Rossi. (Agencia Brasil)

O mercado financeiro espe-
ra por inflação e crescimento
econômico menores este ano. A
estimativa para a expansão do
Produto Interno Bruto (PIB),
soma de todos os bens e servi-
ços produzidos no país, desta
vez, caiu de 0,39% para 0,34%.
A projeção para a inflação, me-
dida pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), caiu pela sexta vez se-
guida, ao passar de 3,46% para
3,38%, este ano. Estas estima-
tivas são do boletim Focus, uma
publicação elaborada todas as
semanas pelo Banco Central so-
bre os principais indicadores
econômicos.

Para 2018, a projeção para o
crescimento do PIB foi mantida
em 2% e a estimativa para o
IPCA foi ajustada de 4,25% para

Analistas projetam
inflação e crescimento

econômico menor
4,24%. As projeções permane-
cem abaixo do centro da meta de
inflação, que é 4,5%.

As instituições financeiras
esperam por uma taxa básica de
juros, a Selic, menor neste ano
e em 2018. A projeção para o
final de 2017 passou de 8,50%
para 8,25% ao ano. Para o fim
de 2018, a expectativa foi alte-
rada de 8,25% para 8% ao ano.
Atualmente, a Selic está em
10,25% ao ano. A Selic é um
dos instrumentos usados para
influenciar a atividade econô-
mica e, consequentemente, a
inflação. Quando o Copom di-
minui os juros básicos, a ten-
dência é que o crédito fique
mais barato, com incentivo à
produção e ao consumo, redu-
zindo o controle sobre a infla-
ção.  (Agencia Brasil)

Por causa da violência, turismo no
Rio perde R$ 320 milhões em 4 meses

O turismo no estado do Rio
de Janeiro perdeu R$ 320 mi-
lhões em receitas nos quatro
primeiros meses deste ano, de-
vido à criminalidade. O dado
faz parte de um estudo divul-
gado  na segunda-feira(10) pela
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC).

De acordo com estimativa da

CNC, para cada aumento de
10% na criminalidade, a recei-
ta bruta das empresas que
compõem a atividade turísti-
ca do estado recua, em média,
1,8%. Essa perda equivale ao
faturamento de 4,5 dias do tu-
rismo local. Entre as ativida-
des que mais perderam estão
os bares e restaurantes (R$
167,2 milhões), transportes,

agências de viagens e locado-
ras de veículos (R$ 105,5 mi-
lhões). Os hotéis, pousadas e
similares perderam R$ 47,8 mi-
lhões) e as atividades culturais
e de lazer, R$ 7,2 milhões.

Outras perdas
Segundo a CNC, outros R$

390 milhões foram perdidos
devido ao desemprego, o aumen-

to dos gastos dos brasileiros
com viagens ao exterior, a escas-
sez de crédito e a alta base com-
parativa com a geração de recei-
tas provocadas pelos Jogos
Olímpicos de 2016

Na comparação com janeiro
a abril de 2016, a queda das re-
ceitas do setor chegou a 7,9%,
ou seja, R$ 768,5 milhões no
total. (Agencia Brasil)

Petrobras reduz em 2% preço
da gasolina nas refinarias

A Petrobras reduziu o preço
da gasolina vendida nas suas re-
finarias às distribuidoras em 2%
e do diesel, em 1,7%. O reajus-
te entrou em vigor na segunda-
feira (11). O anúncio foi feito no
site da companhia. Esse é o quin-
to reajuste, neste mês, para os
dois produtos. Houve reduções
em quatro deles, sendo as maio-
res no dia 1º, quando os preços
para a gasolina tiveram redução
de 5,9% e os de diesel, de 4,8%.
A única alta no período foi no dia
4 de julho, de 1,8% para a gaso-

lina e 2,7% para o diesel.
As alterações em julho fo-

ram anunciadas após a empresa
divulgar, no dia 30 de junho, a re-
visão da política de preços do di-
esel e da gasolina comercializa-
dos em suas refinarias. Segundo a
empresa, era para aumentar a fre-
quência de ajustes nos preços, que
passou a vigorar no dia 3 de julho.

Com isso, a área técnica de
marketing e comercialização da
companhia passou a ter compe-
tência para fazer ajustes nos pre-
ços, a qualquer momento, inclu-

sive diariamente, desde que os
reajustes acumulados por produ-
to estejam, na média  Brasil, den-
tro de uma faixa determinada de
-7% a 7%, respeitando a margem
estabelecida pelo Grupo Execu-
tivo de Mercado e Preços
(GEMP). Reajustes fora desta
faixa precisam ser autorizados
pelo grupo.

A revisão da política de pre-
ços foi determinada após a ava-
liação do GEMP de que os ajus-
tes que vinham sendo praticados,
desde o anúncio da nova políti-

ca em outubro de 2016, não es-
tavam sendo “suficientes para
acompanhar a volatilidade cres-
cente da taxa de câmbio e das
cotações de petróleo e deriva-
dos, recomendando uma maior
frequência nos ajustes”.

Para a companhia, a revisão
da política “permitirá maior ade-
rência dos preços do mercado
doméstico ao mercado interna-
cional no curto prazo e possibi-
litará a companhia competir de
maneira mais ágil e eficiente”.
(Agencia Brasil)

Agricultores familiares podem consultar
produtos que terão bônus em julho

Em julho, os agricultores
familiares que produzem arroz
em casca, amêndoas de babaçu
e cacau, cana-de-açúcar, cará ou
inhame, cebola, erva-mate, fei-
jão caupi, laranja, manga, mara-
cujá, milho, sorgo, tomate, tri-
go e triticale terão direito a um
bônus do governo federal para
compensar os baixos preços
dos produtos no mercado. A
medida faz parte da Política de
Garantia de Preços para a Agri-
cultura Familiar (PGPAF).

A lista de julho foi definida
com base em pesquisa de pre-
ços de mercado efetuada pela
Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) no mês pas-
sado e publicada na segunda-fei-
ra (10) no Diário Oficial da
União.

Segundo a Conab, o bônus é
concedido sempre que o valor
de mercado de algum dos pro-
dutos da PGPAF ficar abaixo do
preço de garantia e deve ser uti-
lizado como desconto para pa-

gamento ou amortização de par-
celas de financiamento no Pro-
grama Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar
(Pronaf).

No caso do arroz em casca,
por exemplo, o valor médio de
mercado em Mato Grosso é de
R$ 40,26 a saca de 60 kg, en-
quanto o preço de referência é
de R$ 41,97. Já a amêndoa de
babaçu é vendida entre R$ 1,30
e R$ 2,30 nos  estados do Cea-
rá, Maranhão, Pará, Piauí e To-

cantins, abaixo do preço de ga-
rantia de R$ 2,87. O cacau, no
Amazonas, é comercializado a
R$ 4,55, enquanto o preço de
referência é R$ 5,45.

Os valores são calculados
mensalmente pela Conab e en-
caminhados à Secretaria Espe-
cial da Agricultura Familiar e
Desenvolvimento Agrário. Os
preços de referência do mês de
julho entram em vigor hoje e va-
lem até 9 de agosto. (Agencia
Brasil)

Movimento no comércio do
Rio recuou 7,9% em junho

O movimento do comér-
cio lojista da cidade do Rio
caiu 7,9% em junho em rela-
ção ao mesmo mês do ano
passado, de acordo com o
Serviço Central de Proteção
ao Crédito do Clube de Dire-
tores Lojistas do Rio de Ja-
neiro (CDLRio). A inadim-
plência aumentou 1,8% e as
dívidas quitadas, 0,9%. Os
dados são obtidos por meio

de consultas ao CDLRio.
No acumulado dos seis pri-

meiros meses do ano (janeiro/
junho) de 2017 em comparação
com o mesmo período de 2016
o movimento recuou 7,8% (pior
resultado em 17 anos) e a
inadimplência e as dívidas qui-
tadas cresceram, respectivamen-
te, 1,4% e 0,5%.

Ao comparar junho com o
mês anterior (maio), os registros

do CDLRio mostram que o mo-
vimento diminuiu 8,9% e a
inadimplência e as dívidas qui-
tadas cresceram, respectivamen-
te, 2,2% e 5,8%.

Cheque
De acordo com o registro de

cadastro do LIG Cheque da en-
tidade, em junho com relação ao
mesmo mês do ano passado, as
consultas e as dívidas quitadas

diminuíram, respectivamente,
7,7% e 0,8% e a inadimplência
cresceu 2,1%.

No acumulado dos primei-
ros seis meses de 2017 (janei-
ro/junho) em relação ao mes-
mo período de 2016, as con-
sultas recuaram 8% e a
inadimplência e as dívidas qui-
tadas aumentaram, respectiva-
mente, 1,2% e 0,1%. (Agen-
cia Brasil)
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Zveiter dá parecer
favorável à

admissibilidade da
denúncia contra Temer

O deputado Sergio Zveiter
(PMDB-RJ) apresentou pare-
cer favorável à admissibilida-
de da denúncia pelo crime de
corrupção passiva contra o pre-
sidente Michel Temer. Zveiter
é o relator do processo que
analisará a aceitação, ou não, a
denúncia apresentada pela Pro-
curadoria-Geral da República.

“Por ora, temos indícios
que são por si só suficientes
para ensejar o recebimento da
denúncia. Estamos diante de
indícios suficientes de materi-
alidade. Não é fantasiosa a acu-
sação, é o que temos e deve ser
investigada”, disse Zveiter.

O relator reiterou que aos
deputados cabe apenas o papel
de autorizar, ou não, a admissi-
bilidade do processo e não jul-
gar o presidente. ‘Em face de
suspeitas e eventuais ocorrên-
cias criminais, não podemos
silenciar, estamos tratando tão
somente de um pedido para
aceitação, ou não, da instaura-
ção de um processo”, acrescen-
tou.

Zveiter leu seu voto na Co-
missão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ), primeira
etapa do trâmite da denúncia na
Câmara dos Deputados. Zvei-
ter disse que elaborou o pare-
cer “seguindo a melhor inter-
pretação” das regras estabele-
cidas pela Constituição Fede-
ral e pelo regimento interno da
Casa.

No documento, o relator
justificou que não cabe à CCJ
condenar os acusados, apenas
indicar se o processo deve, ou
não, ser instaurado. E que com-
pete ao Supremo Tribunal Fe-

deral “o juízo técnico” da acu-
sação.

O voto do relator indica
que a Câmara emite juízo “pre-
dominantemente político.
Zveiter destacou que não con-
corda com o argumento da de-
fesa de Temer. “Eu não posso
concordar, a denúncia não é
inepta.”

No início do relatório,
Zveiter apresentou os princi-
pais fatos relatados pela acu-
sação, como o encontro do
presidente Michel Temer com
o empresário Joesley Batista,
em março deste ano, no Palá-
cio do Jaburu. Ele alegou que
o presidente aproveitou-se da
condição de chefe do Poder
Executivo e recebeu, por inter-
médio do interlocutor Rocha
Loures, “vantagem indevida”
de R$ 500 mil. O valor teria
sido ofertado pelo empresário
Joesley Batista, dono do gru-
po JBS, investigado pela Ope-
ração Lava Jato por buscar de
forma “espúria” garantir seus
interesses junto ao governo
federal.

O relator também mencio-
nou os principais argumentos
apresentados no documento
entregue pela defesa de Michel
Temer na última semana. Zvei-
ter citou todos os pontos ques-
tionados pela defesa, que ale-
ga que não houve cometimen-
to de nenhum tipo de crime
pelo presidente. A defesa apon-
tou a ausência de elementos
mínimos para acusação de um
presidente da República e dis-
se que a denúncia tem viés se-
letivo, sem provas lícitas que a
sustentem. (Agencia Brasil)

Preso desde novembro do
ano passado, acusado de corrup-
ção e lavagem de dinheiro, o ex-
governador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral afirmou  na segun-
da-feira(10) que receber doação
de campanha por meio de caixa
2 é uma prática disseminada em
“todo o Brasil” e usada “por to-
dos os partidos” nos períodos
democráticos do país. Para Ca-
bral, o Brasil “é um país de mui-
to pouca tradição democrática”.

“Este é o modelo do Brasil,
esta distorção”, destacou Cabral,
reconhecendo que a prática de
caixa 2 “é um erro”, embora se
veja isso “o tempo todo” no país.

Cabral prestou depoimento
perante o juiz da 7ª Vara Federal
no Rio de Janeiro, Marcelo Bre-
tas, dentro do inquérito da Ope-
ração Mascate, um desdobra-
mento da Operação Calicute.

Sobras de campanha
Antes de Cabral, o ex-asses-

sor da Casa Civil do governo Ary
Filho, preso em fevereiro na
Operação Mascate, sob acusa-
ção de lavagem de dinheiro e
organização criminosa, afirmou
ter recebido ao todo entre R$ 9
e R$ 10 milhões em espécie,
como bônus destinado por Ca-
bral de sobras de campanha. Ele
disse que coordenou todas as
campanhas políticas de Sérgio
Cabral desde 1998 até 2010,
além das duas de Eduardo Paes
à prefeitura do Rio, em 2008 e
2012, e a do atual governador

Luiz Fernando Pezão, em 2014.
“O Sérgio Cabral pegava o

dinheiro e mandava para mim, eu
fui juntando. Tinha muita sobra
de campanha, tinha empresários
que ajudavam eles. Eu ficava
afastado dessa parte, não me
metia na arrecadação, não sabia
a origem. Eram empresas priva-
das, de campanha mesmo. Ele
[Cabral] pegava e me dava o di-
nheiro, não era tudo de uma vez.
Ele falava: ‘Ary, sobrou isso pra
você, você vai receber isso’.
Eles não me deixavam participar
das decisões, eu só ia buscar o
dinheiro”, afirmou Ary Filho.

Ele disse que, por sugestão
do empresário Adriano Martins,
dono de concessionárias envol-
vidas no esquema e da Imbra
Imobiliária, usou esses recursos
para comprar imóveis. “Ele dis-
se: ‘se você tem esse dinheiro,
traz pra cá, compra esses imó-
veis e recebe aluguel, o dinhei-
ro não fica parado’. Eu viajava
com ele, ele frequentava minha
casa. Eu dei o dinheiro pra ele
comprar os imóveis. Inclusive
comprei um dele, em Jacarepa-
guá. Ele disse: ‘é bom porque os
imóveis ficam na minha empre-
sa’. Ele disse que eu poderia ser
assaltado, então era para usar
para ter lucro. Não comprei no
meu nome porque não tinha cai-
xa. Não tinha a origem desse di-
nheiro.”

Ary Filho disse que Martins
também intermediava o aluguel
de carros para as campanhas,

cerca de 150 veículos, além de
10 blindados, com acerto de lan-
çar apenas 20% do valor na nota
fiscal a ser apresentada na pres-
tação de contas ao Tribunal Re-
gional Eleitoral. Os 80% restan-
tes eram pagos em espécie. Ary
Filho também contou também
que intermediou reunião entre
Carlos de Miranda, apontado
pelo Ministério Público como
operador financeiro da organiza-
ção criminosa liderada por Ca-
bral, com representantes da cer-
vejaria Itaipava e do supermer-
cado Prezunic. Na Itaipava e no
Prezunic teriam sido arrecada-
dos cerca de R$ 10 milhões, R$
5 milhões em cada.

Cabral nega
No depoimento, Cabral ad-

mitiu que tinha entregado a Ary
Filho algum recurso de sobra de
campanha, mas ressaltou que o
volume não chegou a 15% do que
o ex-assessor afirmou. “Não re-
conheço esse valor. Eventualmen-
te, após a campanha, alguma so-
bra pode ser, mas menos de 15%
desse valor. Um milhão pode ser.
Eu li no processo, mas eu não te-
nho nada a ver com esses imóveis,
com essa compra e venda. Não é
verdade isso, não reconheço
esse valor de R$ 9 milhões.”

Segundo Cabral, é “comum
na política” assessores próxi-
mos usarem o nome dos ocu-
pantes de cargos eletivos para
pedir contribuição. O ex-gover-
nador disse que ficou surpreso

com o número de apartamentos,
com os carros. “Eu não sabia.
Agora, justificar o recurso [ob-
tido] com essas empresas ou
[como] sobra de campanha, não
é o caso. Muitas vezes, os asses-
sores próximos usam o nome do
governador, do parlamentar, do
juiz. Eu fui chefe de dois pode-
res, então sei como funciona.”

Sobre a Itaipava e o Prezu-
nic, Cabral admitiu que as duas
empresas fizeram doações para
suas campanhas, mas disse que
não se recorda se foram legais
ou em caixa 2. O ex-governador
também rechaçou a acusação de
que havia um esquema de propi-
na de 5% em contratos públicos
para dividir entre os acusados.

“Isso eu posso afirmar ao
Ministério Público Federal: nun-
ca houve contrapartida. Nunca
houve propina. O Ministério
Pública colocou que os delato-
res falam de 5%. Nunca houve
isso – eu vejo e fico atônito com
isso. Que 5% é esse? Nunca
houve isso. Reconheço, sim,
que houve caixa 2. Mas esses
valores para compra de aparta-
mentos eu desconheço, nunca
soube disso.”

Carlos de Miranda também
foi convocado para depor na se-
gunda-feira, mas, por orientação
dos advogados, permaneceu em
silêncio. 

Para quarta e sexta-feira, es-
tão marcados depoimentos rela-
tivos ao inquérito da Operação
Eficiência. (Agencia Brasil)

O advogado de Michel Te-
mer, Antônio Cláudio Mariz,
voltou a desafiar a Procuradoria-
Geral da República (PGR) a
apresentar provas que atestem
que o presidente cometeu o cri-
me de corrupção passiva. Ele
falou  na segunda-feira(10) aos
deputados da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ),
após apresentação do relatório
de Sergio Zveiter (PMDB-RJ)
pela admissibilidade da denúncia
contra Temer.

O advogado avaliou o voto do
relator como “bem elaborado”,
mas criticou os argumentos re-
latados pelo procurador-geral da
República, Rodrigo Janot, que
foram lidos por Zveiter em seu
relatório. “Quando o presidente
da República recebeu um níquel
sequer? É mentira, infâmia, in-
dignação, mentira que o presi-
dente da República haja recebi-
do um vintém”, declarou Mariz,
questionando os fatos descritos
na peça de acusação apresenta-
dos pela PGR.

Para o advogado, a acusação
tem motivações políticas e o
processo foi acelerado pela 
PGR sem a checagem adequada
das provas. “Após o desabafo, eu
gostaria de mostrar o açodamen-
to do processo, possivelmente
motivado por interesses  políti-
cos inconfessáveis ou desconhe-
cidos na melhor das hipóteses”,
disse o advogado.

Sobre o encontro de Temer
com o presidente do Grupo JBS,
Joesley Batista, ocorrido em
março no Palácio do Jaburu, a

Na CCJ, advogado de
Temer critica denúncia

e desafia PGR a
apresentar provas

defesa alega que trata-se de um
“evento normal”. Mariz contes-
tou reiteradamente as provas ci-
tadas por Janot e desqualificou
as gravações da conversa entre
Michel Temer e o empresário
durante o encontro.

“A gravação muito provavel-
mente foi adulterada, mas eu re-
tiro a sua falta de rigidez, para
ficar no conteúdo da gravação.
E indago: este conteúdo por si
só compromete o presidente da
República com a prática de al-
gum delito? Essa gravação, por
si só, representa que o presiden-
te cometeu algum crime? “,
questionou.

Mariz destacou que não há
nenhum dos elementos necessá-
rios para comprovar a configu-
ração de crime de corrupção. “O
presidente da República não pe-
diu nada, não recebeu nada, não
agiu em nome de ninguém e não
facilitou nada para ninguém. Não
houve recebimento, não houve
solicitação, e também nenhum
tipo de ajuste em prol de alguma
empresa como deseja a denúncia.

Relatório
Antes da defesa do presiden-

te Michel Temer apresentar-se
na comissão, foi lido o parecer
do deputado Sergio Zveiter, que
defendeu a admissibilidade da
denúncia. Em seu voto, o rela-
tor disse haver “indícios sufici-
entes” de materialidade e auto-
ria de cometimento do crime de
corrupção passiva que necessi-
tam ser investigados mais pro-
fundamente. (Agencia Brasil)

Reforma tributária não tem data para
ser votada, diz assessor da Presidência

O assessor especial da Pre-
sidência da República para a re-
forma tributária, Gastão Alves de
Toledo, disse na segunda-feira
(10) que não há mais previsão de
quando a proposta chegará ao
plenário da Câmara dos Deputa-
dos para votação. Há uma sema-
na, o relator do projeto, deputa-
do Luiz Carlos Hauly (PSDB-
PR), havia declarado que a pre-
visão era até o começo de se-
tembro.

“Depois de todos os aconte-
cimentos políticos, não sabemos
como vai ficar a reforma traba-
lhista, previdenciária e depois,
eventualmente, a reforma tribu-
tária. Se for viável, ela vai ser
apresentada logo em seguida,

mas isso vai depender da situa-
ção política. Ainda este ano ou
não. Não se sabe”, disse.

Gastão se reuniu hoje com
representantes da Associação
Comercial de São Paulo, na sede
da entidade na capital paulista.
Durante o encontro, os empre-
sários disseram ter receio de que
o setor de prestação de serviços
possa ser prejudicado com a pro-
posta da reforma tributária.

O assessor especial admitiu
que há uma preocupação em re-
lação à mudanças na tributação
do PIS e Cofins, que poderiam
aumentar a carga tributária para
prestadores de serviços. Algu-
mas alternativas, de acordo com
ele, estão sendo estudadas para

que sejam incorporadas ao pro-
jeto. “Se [as modificações] não
vierem da Receita Federal, se-
rão modificadas no Congresso
Nacional. Lá cabem as emendas
necessárias para amenizar aqui e
ali o projeto”.

Segundo Marcel Solimeo,
economista da Associação Co-
mercial de São Paulo, a mudan-
ça na tributação do PIS e do Co-
fins pode significar aumento da
alíquota de impostos. Ele esti-
ma que alguns setores de pres-
tação de serviço poderão ter de
pagar mais que o dobro do que
pagam atualmente.

“Serão prejudicados os seto-
res de mão-de-obra intensiva,
que não têm outros custos como

a indústria, que se credita dos
insumos que vai utilizando. O
insumo do setor de serviços é
mão-de-obra e isso não gera cré-
ditos [do PIS e Cofins]”, disse.

Gastão defendeu ainda a via-
bilidade da criação de um Impos-
to sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) naci-
onal, como forma de evitar a
guerra fiscal entre os estados.
Ele discorda das críticas de
que a medida acabaria com a
autonomia dos estados. “A au-
tonomia dos estados, atual-
mente, é bastante reduzida,
porque a legislação que rege
o ICMS é federal. É uma lei
complementar da União”, dis-
se. (Agencia Brasil)

Cármen Lúcia
nega pedido

para
suspender

tramitação da
reforma

trabalhista
A presidente do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), Cármen
Lúcia, negou pedido feito por 18
senadores da oposição para sus-
pender a tramitação da votação
da reforma trabalhista no plená-
rio do Senado, prevista para hoje,
terça-feira(11).

No mandado de segurança,
os parlamentares queriam a sus-
pensão da tramitação por alega-
rem a necessidade da realização
de cálculos do impacto da lei
nos cofres públicos, como de-
terminaria a Emenda Constituci-
onal dos Gastos Públicos. Na
decisão, a ministra entendeu que
o Judiciário não pode fazer in-
terferência prévia nos atos do
Congresso antes da aprovação da
matéria.

“Não compete ao Poder Ju-
diciário, por maior que seja a
extensão que se pretenda confe-
rir às suas competências cons-
titucionais, analisar o mérito de
ato dessa natureza, nesta fase do
processo legislativo”, disse a
ministra.

Na votação desta terça-feira
no Senado, se a matéria for apro-
vada sem alterações, segue dire-
to para sanção do presidente
Michel Temer – que já se com-
prometeu a vetar seis pontos do
texto e editar medida provisória
posteriormente regulamentando
os trechos que ficarão sem de-
finição. (Agencia Brasil)

Saúde libera R$ 20 milhões
para estudos sobre a

nutrição dos brasileiros
O Ministério da Saúde vai

investir R$ 20 milhões em pes-
quisas relacionadas à alimenta-
ção e à nutrição dos brasileiros.
Três editais foram lançados na
segunda-feira (10) para financi-
ar estudos que levantem infor-
mações sobre os atuais hábitos
alimentares e o estado de saúde
dos brasileiros, em parceria com
o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq), que vai cuidar da
parte operacional.

Segundo o Ministério, a po-
pulação do país passou por gran-
des transformações sociais que
tiveram impacto na saúde e na
alimentação dos brasileiros, tra-
zendo novos desafios para as
políticas públicas. O objetivo é
que as pesquisas financiadas
melhorem o conhecimento da
situação nutricional e produzam
estratégias para promover a saú-
de, em especial, de crianças e
adolescentes.

De acordo com a Pesquisa
de Orçamentos Familiares
2008-2009, 33,5% das crianças
brasileiras de 5 a 9 anos apre-
sentam excesso de peso. O mes-

mo percentual atinge os brasilei-
ros de 12 a 17 anos, dos quais
8,4% estão obesos, segundo o
Estudo de Riscos Cardiovascu-
lares em Adolescentes (Erica-
2015).

O excesso de peso entre a
população geral também vem
aumentando e passou de 42,6%,
em 2006, para 53,8%, em 2016,
estando presente em mais da
metade dos adultos que residem
nas capitais brasileiras, de acor-
do com a Pesquisa de Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção
para Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigitel). A
prevalência da obesidade entre a
população em geral passou de
11,8%, em 2006, para 18,9%,
em 2016, atingindo quase um em
cada cinco brasileiros.

Além de desafios como o
aumento do excesso de peso,
obesidade e doenças crônicas, o
país também enfrenta problemas
históricos como carência de
micronutrientes entre crianças.

Editais
O primeiro edital é o Inqué-

rito Nacional de Alimentação e

Nutrição Infantil, com o finan-
ciamento de R$15 milhões. A
pesquisa terá três eixos de ava-
liação: consumo alimentar; an-
tropometria e avaliação bioquí-
mica das carências de micronu-
trientes.

O segundo edital tem finan-
ciamento de R$ 5,6 milhões e
visa apoiar projetos de pesquisa
que contribuam para o desenvol-
vimento científico, tecnológico
e a inovação do país. Serão con-
templados temas como obesi-
dade, promoção da alimenta-
ção adequada e saudável, orga-
nização da atenção nutricio-
nal, regulação de publicidade
infantil, taxação e rotulagem
de alimentos, qualidade de da-
dos antropométricos e estra-
tégias de programas relaciona-
dos à saúde pública.

O terceiro edital tem verba
de R$ 400 mil para revisões sis-
temáticas da literatura em estu-
dos sobre obesidade, prevalên-
cia da deficiência de micronu-
trientes e intervenções efetivas
para prevenção e controle da
deficiência de micronutrientes.
(Agencia Brasil)
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Empreiteira UTC pagará R$ 500 mi
em acordo de leniência com a CGU

São Paulo, terça-feira, 11 de julho de 2017 Nacional
Jornal O DIA SP

Página 5

A empreiteira UTC, investi-
gada na Operação Lava Jato, as-
sinou  na segunda-feira(10)
acordo de leniência com a Con-
troladoria-Geral da União
(CGU) e a Advocacia-Geral da
União (AGU). Pelo acordo, a
empresa se comprometeu a pa-
gar R$ 500 milhões de multa em
ressarcimento aos cofres públi-
cos por desvios na Petrobras,
Eletrobras e Valec. Segundo a
AGU, é o primeiro acordo de
leniência firmado pelo governo
federal com base na Lei Anticor-
rupção (Lei 12.846/2013), co-
nhecida também como Lei da
Delação Premiada.

Nas investigações da Lava

Jato, Ricardo Pessoa, dono da
UTC e um dos delatores, confir-
mou que participava de um car-
tel de empresas que fraudavam
licitações da Petrobras e que
pagou propina a ex-diretores em
contratos obtidos com a estatal.

A possibilidade de empresas
investigadas assinarem acordos
de leniência está prevista na Lei
Anticorrupção. O acordo pode
ser celebrado com empresas que
colaborarem na investigação do
processo administrativo instau-
rado para apurar desvios. 

Pelo acordo, a empreteira
terá 22 anos para quitar o valor
da multa. A primeira parcela anu-
al, no valor de R$ 30,8 milhões,

deverá ser paga até o final deste
ano. Se o valor não for pago, o
acordo será desfeito pela CGU,
e a empresa ficará impedida de
assinar novos contratos de obras
com o governo federal.

De acordo com a lei, as em-
presas investigadas deverão
identificar os envolvidos em ir-
regularidades para receber, em
troca, redução nas punições ad-
ministrativas, como a diminui-
ção de dois terços de multa, além
de não serem declaradas inidô-
neas para assinar contratos com
o Poder Público.

Em 2015, o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) decidiu que
os acordos de leniência firma-

dos pela CGU não precisam de
aprovação prévia do Ministério
Público Federal (MPF), que
também tem firmado acordo
com empresas investigadas.

Antes da decisão do TCU, o
MPF  queria proibir a CGU de
celebrar acordos de leniência
com empresas investigadas na
Lava Jato, que não tenham feito
acertos com o próprio órgão. 
O governo federal defendeu a
competência da CGU e enten-
deu que os acordos não têm
por objetivo salvar empresas,
mas preservar obras públicas
e empregos gerados pela atu-
ação dessas empresas. (Agen-
cia Brasil)

Loterias federais têm
aumento real de arrecadação
de mais de 6% em um ano
A arrecadação das loterias

federais apresentou aumento
real de mais de 6% no segun-
do trimestre de 2017, com-
parado com igual período de
2016. O valor chegou a R$
3,45 bilhões, segundo o Bo-
letim de Acompanhamento do
Mercado de Loteria, divulga-
do hoje (10) pela Secretaria
de  Acompanhamento Econô-
mico (Seae) do Ministério da
Fazenda.

Essa recuperação no se-
gundo trimestre das loterias fe-
derais leva a um crescimento
real de aproximadamente 1,7%
no primeiro semestre de 2017
(R$ 6,1 bilhões), quando com-
parado ao primeiro semestre
de 2016 (R$ 6 bilhões).

A Seae avalia que esta re-

cuperação real na arrecadação
semestral das loterias federais
pode ser reflexo de  recupera-
ção na economia brasileira nes-
te primeiro semestre.

A secretaria afirma ainda,
que com o aumento da arreca-
dação no segundo trimestre de
2017 em relação ao mesmo
período do ano anterior, houve
maior repasse de recursos das
loterias para os programas so-
ciais e elevação da arrecadação
do Imposto de Renda com a
premiação concedida.

“De fato, os repasses soci-
ais se elevaram em aproxima-
damente 4% entre o segundo
trimestre de 2016 (R$ 1,26 bi-
lhão) e o segundo trimestre de
2017 (R$ 1,31 bilhão)”, diz o
documento. (Agencia Brasil)

Tarifas aeroportuárias ficam mais
caras em Viracopos e Cumbica

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) anunciou  na
segunda-feira (10) o reajuste das
tarifas aeroportuárias dos aero-
portos internacionais de Cumbi-
ca, em Guarulhos, e Viracopos,
em Campinas. Para o embarque
de passageiro em voo domésti-
co, em Guarulhos, o aumento
será de 3,1573% com tarifa má-
xima de R$ 29,53 e, em Viraco-

pos, de 1,0924%, e tarifa máxi-
ma de R$ 27,97. A cobrança com
os novos valores só entra em vi-
gor 30 dias após a divulgação
pelas concessionárias.

No caso das viagens interna-
cionais, o valor passará de R$
113,37 para R$ 114,97, em Gua-
rulhos, e de R$ 111,66 para R$
112,19, em Viracopos. Nestes
casos, tem o adicional de US$

18, referente ao Fundo Nacio-
nal de Aviação Civil (FNAC),
com valor atual de R$ 62,70.

Já as tarifas de armazenagem
e capatazia de cargas de ambos
os aeroportos ficarão 2,9986%
mais caras. Os reajustes têm por
base de cálculo a variação do Ín-
dice de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e

Estatística(IBGE), no período de
2016 e junho de 2017.

Essas tarifas são pagas à con-
cessionária pelas companhias
aéreas, pelo operador da aerona-
ve ou pelo passageiro como for-
ma de custeio dos procedimen-
tos de embarque, conexão, pou-
so, permanência, armazenagem
e capatazia dentro dos aeropor-
tos. (Agencia Brasil)

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1009249-49.2014.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 
5ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera, Esta-
do de São Paulo, Dr. Daniel Fabretti, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a Klayton Bezerra Cavalcanti, CPF: 
347.788.128-16 que KA Solution Tecnologia em 
Software Ltda. lhe ajuizou uma Ação de Cobrança 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.915,00 
(a atualizar), referente à aquisição de 01 pacote de 
Certificação MCSA Windows 2003(curso), situação 
em que os pagamentos não foram honrados através 
dos cheques emitidos para pagamento, os quais foram 
devolvidos sem a devida compensação. Estando o re-
querido em lugar ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, após os 20 
supra, ofereça resposta, sob pena de revelia (ocasião em 
que será nomeado curador. Será o presente afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de junho de 2017
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Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1007455-19.2016.8.26.0008. O Dr. Luis Fernando
Nardelli, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé, na forma da Lei.
Faz Saber a Helton Lopez Molina Arnaiz, CPF 250.516.848-23, que Banco Santander
(Brasil) S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
174.005,85 (03.05.2016), referente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário -
Crédito Pessoal. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado,
acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no
prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse
prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do
valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei.          B 08 e 11/07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
Processo nº. 1102414-02.2013.8.26.0100. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel
Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) CLEUDIOMAR SANTOS DA SILVA,
CPF 008.717.123-69, que lhe foi proposta uma ação
monitória por parte de ITAÚ UNIBANCO S.A,
objetivando o recebimento de R$ 43.695,73
(dezembro/2013), referente ao inadimplemento do
contrato de financiamento nº 30410-340328574.
Encon- trando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a expedição de edital, para que em 15
dias, a fluir após o prazo de vinte dias supra, pague
o débito atualizado (isento de custas processuais) e
os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia,
constituindo-se de pleno direito o título executivo
judicial, convertendo-se o mandado inicial em
executivo. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 17 de fevereiro de 2017.

08 e 11.07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 4000907-44.2013.8.26.0003. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional III – Jabaquara, Estado de São Paulo,
Dr(a). Alberto Gibin Villela, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Edesio José dos Anjos Filho, CPF
980.694.205-10, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Itaú Unibanco S.A,
objetivando a cobrança de R$ 20.364,25 (dezembro/
2013), oriunda do inadimplemento do Contrato de
Financiamento nº 30416-112326889. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO por
edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20
dias úteis supra, pague o débito atualizado e os
honorários advocatícios correspondentes à 5% (cinco
por cento) do valor da causa (ficando isento das
custas processuais) ou ofereça embargos, sob pena
conversão do mandado inicial em mandado
executivo, (art. 700do NCPC), presumindo-se como
verdadeiros os fatos. Será o presente edital, por extrato,
publicado na forma da lei. São Paulo, aos 28 de
março de 2017.                           08 e 11.07

Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0334173- 56.2009.8.26.0100 - 893/09. 
A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Renata Pinto Lima Zanet-
ta, na forma da Lei, etc. Faz saber a Rosa Lopez de Rios e s/m se casada for ou sucessores, Maria Josefa Rios Lopez e s/m se 
casada for ou sucessores, 1. Flavio Rios Lopez e s/m Mariangela Perton Rios ou sucessores, Ana Del Carmen Rios Lopez ou 
Ana Del Carmen Rios Lopez Quelle e s/m Jose Manoel Saburido Quelle, Pietro Delfine ; Giangiuppe Delfine e Vita Maria Tria 
Deofine, Gian Giuseppe Delfine e s/m Vita Maria Delfine, 2. Alfredo Rios e s/m se casado for ou sucessores, 3. Alfredo Rios 
e s/m se casado for ou sucessores, 4. Diniz Frederico e s/mer se casado for ou sucessores, 5. Ana Martos Magalhães e s/m 
Jose Magalhães ou sucessores, 1. Espólio de Manoel Kherlakian na pessoa do inventariante Eduardo Kherlakian, Ana Del 
Carmem Rios Lopez Quelle e Maria Josefa Rios Lopes, 2. Alfredo Rios Casas e Rosa Lopiz de Rios, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Lucelia Leandro Vidal Saiki, Wataro Saiki 
ajuizaram Ação de Usucapião, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua, Alto, 583, Jardim Kerlakin, Tucuruvi São 
Paulo - SP alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supra-
mencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será con-
siderado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

08 e 11/07

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1052221-49.2014.8.26.0002 A MM. Juíza de Direito da 8ª 
Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado 
de São Paulo, Dra. Cláudia Longobardi Campana, na for-
ma da Lei, etc. Faz saber a Mauro Maximiano da Silva, 
CPF:065.197.398-80, RG:18.164.718, Solteiro, Brasileiro, 
Metalúrgico, que lhe foi proposta uma Ação de Procedi-
mento Comum por parte de Aplicon Empreendimentos 
Imobiliários Ltda,, visando rescindir o contrato firmado 
em 15/07/97 e a consequente reintegração da autora na 
posse do lote 42 da quadra I, Jd. São Judas Tadeu - São 
Paulo/SP, com área de 125,00m²; e a condenação nas 
cominações legais e contratuais, tudo em razão do não 
pagamento das parcelas na forma avençada. Encon-
trando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada 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, apre-
sente 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 22 de junho de 2017

08 e 11/07

Edital para Conhecimento Geral - Prazo de 30 dias. 
Processo nº 1009767-52.2017.8.26.0001 A MM. Juíza 
de Direito da 4ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dra. Eneida 
Meira Rocha de Freitas, na forma da Lei, etc. Faz saber 
aos quem possa interessar que neste Juízo tramita a 
Ação de Alteração do Regime de Bens movida por 
Luiz Antonio da Cunha Filho, Karina Rosignoli Leite 
da Cunha, por meio da qual os requerentes indicados 
intentam alterar o regime de bens do casamento. O pre-
sente edital é expedido nos termos do artigo 734, § 1º 
do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 28 de junho de 2017.

08 e 11/07

Edital de Citação - Prazo 20 dias. Proc. 1046800-
07.2016.8.26.0100 O Dr. Sang Duk Kim, Juiz de Direito da 
7ª Vara Cível do Foro Central - Comarca da Capital/SP, 
Faz saber a Sudeste S/A Indústria e Comércio (CNPJ: 
60.894.110/0001-76) na pessoa do seu representante legal, 
que Comercial Car-box Ltda ajuizou Ação de Rito Ordinário 
objetivando adjudicar o imóvel sito à R. Lopes Chaves nº 34 e 
36 (atual n. 80), matrícula n° 39.119 do 15º CRI desta Capital/
SP, objeto do contrato de compra e venda firmado entre as par-
tes e satisfeito pela requerente. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação, por edital, para que, em 15 
dias úteis, após o prazo supra, ofereça resposta, sob pena de 
revelia (ocasião em que será nomeado curador). Será o presen-
te, publicado na forma da lei. São Paulo 05 de junho de 2017. 

08 e 11/07

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0091154-79.2012.8.26.0002. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro
Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo,
Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a José Maria dos Anjos, CPF
349.578.479-91, que lhe foi proposta uma Ação
Monitória  por parte de Sistema Integrado de
Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 3.042,63 (19/04/2012),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2008. Encontrando-se a ré
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais)
e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos monitórios. Não sendo
embargada 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 30 de junho de 2017.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005395-27.2013.8.26.0704
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de
São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) Cesar Herman Rodriguez, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2894, Jardim
Paulistano - CEP 01451-902, São Paulo-SP, CPF 470.342.706-00, RG 2343506, Brasileiro,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio
Edifício Morumbi Park, objetivando condenar o réu ao pagamento de R$ 40.364,59 (08/
2013), corrigidos e acrescido de encargos legais, referente aos débitos condominiais.
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 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor e 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 19 de abril de 2017.          B 11 e 12/07

II - Santo Amaro e Ibirapuera Varas Cíveis 5ª Vara Cível EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0008480-68.2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Marie Rollo Mansur Bonomi CPF 255.356.838-09, 
que Julio Cesar de Lima Suguiyama e Marcio Citelli Borgheti ajuizaram ação de cumprimento de sentença de 
R$5.794,14(mar/17). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, 
pague o débito, atualizado e acrescido das importâncias de direito e demais cominações legais, sob pena de multa e honorários 
advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida(art 523, §1º, do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação (art 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de junho de 2017.      [11,12] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017915-03.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Hélio Uramoto, CPF 625.786.268-04, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por Condomínio Edifício Gutemberg. 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, pague a quantia de R$86.049,81 (julho/2016), devidamente atualizada e acrescido das importâncias de direito e 
demais cominações legais, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor total da dívida (art 523, 
§1º, do CPC), iniciando-se o prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 
impugnação (art 525 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0021551- 
47.2011.8.26.0100 - 464/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). RENATA PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Maria Nely da Rocha e sua filha Thais 
Fernanda da Rocha, Antonio Batista Fernandes, E. Manograsso S/A Distilaria Bellard, Antonio Pedutti e Clotilde Arena Pedutti, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Celia Paiva de 
Almeida, Nivaldo de Almeida ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Luis Geraldo da Silva, 315/321, Vl. Diva, Vl Prudente São Paulo - SP, Cep. 03345-060, alegando posse mansa e pacífica no 
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                                       [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022092- 
17.2010.8.26.0100 - 473/10.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Formosa S/A - Agricultura, Industria 
e Comercio, Condomínio Edifício Nadia Alessandra, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Espólio de João Araujo, p/ invent. Ivone Paulo Connis Araújo, Ivone Paulo 
Connis de Araujo ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Gelásio 
Pimenta, 453/455/457/45 9/461/463/465/485, Vila Antonia, São Paulo - SP. alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expedese o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                               [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0039149- 
43.2013.8.26.0100 - 656/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a).RENATA PINTO LIMA ZANETTA, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Espolio de Joaquina de Jesus Simões, 
Horacio Cotait Ruggiero, Paulo Regis Elias Monteiro e Liliane Arcuri Elias Monteiro, +Banco Sudameris S/A, réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Eduardo Bonaz Marques, 
Maria Nilva Bonaz Marques, Vera Lucia Marques Hamsi, Paulo Sérgio Marques, Luiz Antonio Marques ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Butantã, 556, São Paulo - SP, alegando posse 
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.                  [11,12] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0059457- 
37.2012.8.26.0100-1397/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo,Dr(a).Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Instituto Ortopédico e Clinica de Fraturas Dr. Godoy 
Moreira S/A, na pessoa do rep. legal, Francisco Elias Godoy Moreira e Maria Joanna Lunardelli Godoy Moreira, +Djanira Ribeiro 
Neves, Imóveis e Incorporações M. Roizman S/A, na pessoa do rep. legal, Centro Comercial Paulista, na pessoa do rep. legal, 
Conjunto Arquitetônico Bela Vista,na pessoa do rep.legal, Marcio de Souza Meirelles e Wanda Godoy Moreira Meirelles, Paulo de 
Godoy Moreira e Maria Cecilia Freitas de Godoy Moreira, Walter Strobel e Vera Godoy Moreita Strobel, Asferro S/A Comércio e 
Industria de Aço e Ferro, na pessoa do rep. legal, João Angelico e Maria Adelaide Barbosa Arnaud, Exemplar Construções Ltda, 
na pessoa do rep. legal, Daniel Chequer - falecido, Marcos Renato Denadai, Ezequiel João, Renato Palladino, Jamile Salim João, 
Eneida Marques Conti, Mario Luiz Marques Conti, Esther Froes Brochetto, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Daisy Hussni Chequer ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Av Brig Luiz antonio, 2050, 7º andar cj 76, São Paulo SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. [11,12] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE FABRICIO RODRIGUES 
COIMBRA, REQUERIDO POR FATIMA RODRIGUES COIMBRA - 
PROCESSO Nº1009637-75.2016.8.26.0008. A Meritíssima Juíza 
de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Doutora 
Tarcisa de Melo Silva Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
24/01/2017, foi decretada a INTERDIÇÃO de FABRICIO 
RODRIGUES COIMBRA, CPF 052.066.087-00, declarando-
o relativamente capaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Senhora Fatima Rodrigues Coimbra. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS.           [11] 
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Pela primeira vez, uma mis-
são técnica da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) está no Bra-
sil para fiscalizar o sistema brasi-
leiro de produção e inspeção de
frutas e hortaliças. A visita poderá
resultar na entrada do Brasil no gru-
po de frutas e hortaliças da OCDE,
responsável pela criação de normas
para o reconhecimento internaci-
onal e, consequentemente, pela
abertura de mercados aos produ-
tos dos países que o integram.

Os auditores Jose Brambila-
Macias, secretário do Grupo de
Frutas e Hortaliças da OCDE, e
Ulrike Bickelmann, do Escritó-
rio Federal para Agricultura e
Alimentação da Alemanha, ins-
pecionarão locais de recepção e
embalagem de uva e de manga,
em Petrolina e no Porto de Sua-
pe. Também está prevista visita
à Ceagesp, em São Paulo, para
que eles conheçam a comercia-
lização de frutas. Eles ficarão no

OCDE avalia Brasil para que
país integre grupo de frutas

 da organização
Brasil até sexta (14).

Membro pleno
Segundo o Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, a expectativa é que a
OCDE aprove, em sua reunião
anual, em dezembro, a entrada do
Brasil no grupo de frutas a partir
de 2018. As tratativas para a visi-
ta começaram em 2015. Integrar
esse grupo é importante porque
pode abrir para o Brasil os mer-
cados que fazem parte da OCDE.

Um país pode participar dos
grupos de trabalho da OCDE sem
ser integrante pleno, mas, desde
maio, o Brasil também formali-
zou pedido para se tornar membro
da organização. Com sede em Pa-
ris, a OCDE é uma organização in-
ternacional formada por 35 países
desenvolvidos. Entre os seus ob-
jetivos, estão a ajuda a outras na-
ções para desenvolverem suas eco-
nomias e o crescimento do comér-
cio mundial. (Agência Brasil)

Lula depõe como testemunha e nega
influência de Gleisi e Bernardo na Petrobras
O ex-presidente Luiz Inácio

Lula da Silva disse, em depoi-
mento na Justiça, que a senado-
ra Gleisi Hoffmann (PT-PR) e
seu marido, o ex-ministro do
Planejamento Paulo Bernardo,
nunca tiveram influência na in-
dicação de cargos na Petrobras.
Lula foi arrolado como teste-
munha de defesa da senadora e
prestou depoimento na sexta-
feira (7) em ação penal da Ope-
ração Lava Jato na qual o casal
é réu no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

Gleisi e Paulo Bernardo fo-
ram denunciados ao Supremo
sob a acusação de ter recebido
R$ 1 milhão para a campanha da
senadora em 2010. De acordo

com depoimento de delatores
na Lava Jato, o valor é oriundo
de recursos desviados de con-
tratos da Petrobras. Ambos fo-
ram citados nas delações do
doleiro Alberto Youssef e do
ex-diretor de Abastecimento da
empresa Paulo Roberto Costa.

Segundo Lula, durante os
seus mandatos, Paulo Bernardo
não tinha poder para fazer indi-
cações na Petrobras porque o
Ministério do Planejamento
não lida com nomeações. Sobre
Gleisi, o ex-presidente disse
que a senadora não tinha cargo
no governo.

Lula também afirmou que a
indicação da Paulo Roberto
para a estatal foi feita pelo PP,

por meio de sua bancada no
Congresso Nacional, e que não
existiam denúncias de corrup-
ção contra ele na época. “O Pau-
lo Bernardo, no Ministério do
Planejamento, não teve nenhu-
ma influência na indicação de
gente da Petrobras, nenhuma in-
fluência. Nunca comentou, nem
deveria comentar [indicações],
porque não era da área dele”,
disse.

Durante a audiência, ao se
referir ao processo de nomea-
ções no governo, Lula criticou
o Ministério Público e afirmou
que os procuradores não sabem
“como é que se faz política de
coalização no país e como se
monta um governo”. “Eu vou

tentar explicitar como que é
feito isso porque o Ministério
Público em todas as acusações,
ele acha criminoso os partidos
indicarem pessoas. Numa outra
encarnação, nós  vamos indicar
só gente do Ministério Públi-
co.”

A defesa do casal sustenta
que as afirmações de Paulo Ro-
berto Costa e do doleiro Alber-
to Youssef foram desmentidas
ao longo das investigações da
Lava Jato. Para a defesa, a acu-
sação contra o casal foi basea-
da somente em supostas inici-
ais de Paulo Bernardo, encon-
tradas em uma agenda de Cos-
ta, durante as investigações.
(Agencia Brasil)
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Bottas vence na Áustria depois
 de largada fenomenal

Foi aos 15 anos de idade
que o pequeno Betinho co-
meçou a trabalhar, descas-
cando e entregando pamonha
ao mercado, para ganhar di-
nheiro e comprar sua primei-
ra bicicleta. Depois de ter
juntado R$ 260,00, adquiriu
uma speed (bike de corrida)
e começou a pedalar pela ci-
dade de Parnamirim (Rio
Grande do Norte). Hoje, aos
34, Roberto Pinheiro é um
dos melhores ciclistas do
país, tem como principal tí-
tulo da carreira a Copa da Re-
pública (2008) e sonha em
conquistar o bicampeonato
da Volta Ciclística Internaci-
onal de Guarulhos. 

Todo o incentivo ao ci-
clismo começou com o ir-
mão. “Ele pedalava e um dia
me levou a uma competição.
Disse a ele que conseguia
vencer todos aqueles garotos
que estavam correndo, e en-
tão ele me desafiou”, conta
Betinho. Foi aí que ele ga-
nhou uma mountain bike (bi-
cicleta de montanha), inapro-
priada para corridas. “Logo
na minha primeira corrida
com essa bike, fiquei em se-
gundo”, relembra.

A partir dessa conquista,
foi que Betinho começou a
fazer bicos com os vizinhos
do bairro para comprar a bi-
cicleta apropriada. “Fiz bas-
tante coisa para juntar dinhei-
ro. Eu ajudava a vizinha a des-
cascar o milho para fazer pa-
monha na época de festa ju-
nina e depois fazia a entrega
no mercado”, contou. 

Tudo o que juntava de gra-
na, entregava a sua mãe.
Quando apareceu a oportuni-
dade de comprar uma speed,
ele não perdeu. “Meu amigo
Soro (Moisés) me ofereceu
uma bike pelo valor de R$
260,00. Eu não tinha tudo,
mas minha mãe completou o
que faltava então consegui
minha primeira bicicleta spe-
ed”, explicou. 

Em 1998, Betinho correu
a Copa Nordeste e ficou com
o título. Depois de se desta-
car no Rio Grande do Norte,
um ano depois, ele foi con-
vidado para ir ao interior de

Roberto Pinheiro será
uma das atrações da

edição 2017 da
Volta de Guarulhos

De entregador de pamonha a campeão da República
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Volta  Ciclística Internacional de Guarulhos 2017

São Paulo, na cidade de As-
sis, correr pela equipe do
município.  Lá,  f icou até
2007, quando fechou contra-
to com a sua atual equipe,
que era instalada em Pinda-
monhagaba. 

Foi a partir  daí, em 2008,
que a sua carreira começou
a deslanchar e Roberto Pi-
nheiro ganhou títulos como
o Torneio de Verão, GP de
Ciclismo de Montes Cla-
ros, Copa da República e
um ótimo quarto lugar na
Copa América de Ciclismo
em 2009. 

Ciclista sofre acidente
no Uruguai, vive drama
em 2009, mas realiza so-
nho de fã

Durante a Volta do Uru-
guai em 2009, Betinho sofreu
um grave acidente ao cair na
última etapa. Ele quebrou a
clavícula e teve um pequeno
traumatismo craniano. “Pou-
cos dias depois da queda já fui
querer correr e acabei pioran-
do, pois tive um problema
grave no joelho”, disse. 

Por conta disso, teve que
parar de novo até se recupe-
rar completamente. Ele se
tratou no hospital de Pinda-
monhangaba, onde conheceu
a chefe de medicina do lo-
cal, a Conceição, e o fisio-
terapeuta, Still, que segundo
ele, foram essenciais para o
seu tratamento. 

“Quando eu entrei  no
hospital, a médica que me
ajudou viu que eu era ciclis-
ta e disse que tinha o sonho
de conhecer o campeão da
Copa da República. Quando
falei que era eu, ela me abra-
çou como um filho”, relem-
brou. “Foi ela que conseguiu
tudo para mim, como resso-
nância e tratamento”, com-
pletou. 

Quatro meses depois vol-
tou a pedalar e seguiu vito-
rioso em conquistas de eta-
pas de grandes voltas ciclísti-
cas, e título como a Prova 9
de Julho (2011 e 2013), clas-
sificação por pontos na Volta
do Estado (2011), Prova Ci-
clística de Salvador (2013) e
Volta de Guarulhos (2016). 

Tiago Mendonça

Não foi uma corrida das mais
empolgantes, é verdade. Mas até
isso dá pra colocar na conta do
finlandês Valtteri Bottas, que fez
a pole position e praticamente
acabou com a corrida em uma
largada fenomenal, dessas sobre-
humanas mesmo. Aí foi só con-
trolar o ritmo em relação aos
adversários para vencer o GP da
Áustria, a segunda vitória da car-
reira dele na F-1.

A largada de Bottas foi tão
boa que gerou reclamações
de Sebast ian  Vet te l  (cada
vez mais na figura de ‘cho-
r ã o ’ ) .  M a s  a  d i r e ç ã o  d e
prova  revisou o  in íc io  da
corrida diversas vezes,  an-
tes de concluir  que não ha-
via nada errado. Bottas sim-
p l e s m e n t e  p u l o u  m e l h o r ,
reagiu mais rápido.  “Acho
que essa foi  a  largada da mi-
nha vida, eu estava muito bem”,
disse Bottas.

Esse início de corrida foi um
duro golpe nas pretensões da
Ferrari, mas Vettel não desis-
tiu. Continuou perseguindo o

Pódio do GP da Áustria

finlandês a corrida inteira, em
um jogo de gato e rato. Os dois
cruzaram a linha de chegada
separados por apenas meio se-
gundo. “Senti como se fosse um
replay da prova da Rússia”,
acrescentou Bottas.

Lá, o finlandês havia conquis-
tado a primeira vitória, também
com Vettel fungando no cango-
te. “Os retardatários deixaram a
corrida um pouco complicada,
mas estou muito feliz, é apenas
a minha segunda vitória. Obriga-

do aos meus fãs pelo apoio e um
grande agradecimento para a
equipe”, concluiu.

Vettel, por sua vez, comentou
que a vitória era possível, prin-
cipalmente se a prova fosse um
pouco mais longa. “Acho que eu
só precisava de mais uma volta.
Bottas claramente tinha dificul-
dades na subida, na saída da cur-
va 1. Claro que eu queria vencer,
mas mesmo assim foi um bom
resultado”.

Foi mesmo. Principalmente

porque permitiu a ele ampliar a
liderança do campeonato. Lewis
Hamilton largou em oitavo em
função de uma punição por troca
de câmbio e não foi além de um
quarto lugar. Sendo assim, Vet-
tel agora soma 171 pontos, con-
tra 151 do piloto inglês. Bottas
também começa a sonhar com o
título, já que tem 136 pontos.

A corrida da Áustria também
teve outros destaques, como o
australiano Daniel Ricciardo, da
Red Bull Racing, que foi ao pó-
dio pela quinta vez seguida. Para
tanto, precisou sobreviver aos
ataques desesperados de Hamil-
ton nas voltas finais. “No fim da
corrida eu fui o mais rápido pos-
sível e Ricciardo fez o mesmo”,
contou Hamilton.

“Precisaria de mais cinco
voltas para conseguir ultrapassá-
lo. Esta é uma pista muito difí-
cil de ultrapassar, não é a ideal
para isso. Foi um final de se-
mana difícil. Tinha que ter sido
o terceiro e isso me frustra”,
avaliou. Ricciardo, por sua vez,
comemorou o troféu conquis-
tado ‘em casa’. A Red Bull Ra-
cing é austríaca.
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Grand Prix

Com virada no quinto set, Brasil vence Turquia

Brasil celebra ponto

A seleção brasileira femini-
na de vôlei conseguiu uma gran-
de reação para conseguir a segun-
da vitória no Grand Prix. No do-
mingo (09), a equipe do treinador

José Roberto Guimarães venceu
a Turquia, que contou com o apoio
de 7000 apaixonados torcedores
, por 3 sets a 2 (24/26, 25/17, 25/
18, 22/25 e 15/13), em 2h32 de

jogo, no Baskent Volleyball Hall,
em Ancara, na Turquia. O time
verde e amarelo reverteu um pla-
car adverso de 12/9 na quinta par-
cial para sair de quadra com o re-
sultado positivo.

Na classificação geral ao fi-
nal da primeira semana de com-
petição, o Brasil aparece na quinta
colocação, com cinco pontos. A
Sérvia lidera, com nove, seguida
pelos Estados Unidos, com oito,
pela Holanda, com sete e pela Re-
pública Dominicana, com seis.

Na partida deste domingo
destaque para a ponteira Rosama-
ria e para oposta Tandara, maio-
res pontuadoras do confronto,
com 20 pontos cada. A ponteira
Drussyla e a central Bia, com 13
cada, também pontuaram bem.
Pelo lado da Turquia, a atacante
Fatma foi a maior pontuadora,
com 16 acertos.

O Brasil viaja para Sendai, no
Japão, onde vai disputar a segun-
da semana da competição e terá
como adversários a Sérvia, o Ja-
pão e a Tailândia. O próximo jogo
do time verde e amarelo será na
sexta-feira (14), às 3h40 (horá-
rio de Brasília) contra a Sérvia.

Entenda o Grand Prix
No Grand Prix, de sete a 23

de julho, as 12 principais sele-
ções disputarão a fase de classi-
ficação. A cada semana serão
formados três grupos com qua-
tro seleções em cada, defini-
das em sorteio. Ao fim da fase
classificatória, as cinco equi-
pes mais bem classificadas
avançarão à Fase Final, que
contará ainda com a China,
país sede. A Fase Final acon-
tecerá de dois a seis de agosto,
em Nanjing, na China.
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Brasileiros competem na abertura
do Mundial Sub-18 de Nairóbi

O 10º Campeonato Mundial
Sub-18 de Atletismo será dispu-
tado desta terça-feira (dia 12) a
domingo (16), em Nairóbi, no
Quênia, com a participação de
801 atletas, representando 131
países. A Seleção Brasileira, que
já está na capital queniana, terá
16 competidores – sete no mas-
culino e nove no feminino.

Pela diferença de seis horas
de fuso horário, o evento come-
ça na madrugada de terça-feira.
Os primeiros brasileiros a com-
petirem são Arielton Costa dos
Santos e Erik Felipe Cardoso, que
entram para as eliminatórias dos
100 m a partir das 03:55. A pro-
va ainda prevê semifinais e final
para o mesmo dia.

Outros brasileiros que com-
petem na abertura do Mundial:
Giovana Rosália dos Santos, eli-
minatórias dos 400 m; Adrian
Henrique Dias Vieira, qualifica-
ção do salto triplo; Gleice Ste-
fanie de Castro, final do arre-

messo do peso; e Lorraine Bar-
bosa Martins, eliminatórias dos
100 m.

Dos 16 atletas da Seleção,
cinco estão entre os top 20 do
Ranking da categoria da IAAF. Os
destaques são Lorraine Barbosa
Martins (EMFCA-RJ), 7ª nos
100 m (11.56) e 6ª nos 200 m
(23.65) no Ranking Olímpico,
que leva em conta duas atletas
por país; Bruno Benedito da Sil-
va (Orcampi Unimed) ocupa a 6ª
colocação nos 400 m (46.91); e
Adrian Henrique Vieira (SESI-
SP) também está em 6º no salto
triplo (15,39 m).

O Campeonato Mundial Sub-
18 foi instituído pela IAAF em
1999 e o torneio de 2017 deve-
rá ser o último, segundo infor-
mações divulgadas pela entidade.
O Brasil teve representantes em
todas as edições do evento, dis-
putado a cada dois anos. A primei-
ra medalha foi ganha na segunda
edição da competição, em De-
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Arielton Santos

brecen (Hungria), por Thiago
Carahyba: ouro no salto em dis-
tância.

No total, o País tem 13 me-
dalhas na história do evento: três
de ouro, quatro de prata e seis de
bronze. Atletas que passaram
pelo Mundial, como Rosângela

Santos e Franciela Krasucki, são
destaques na categoria principal
e foram finalistas em Olimpía-
das e Mundiais e campeãs em
Jogos Pan-Americanos.

Mais informações: https://
www.iaaf.org/competitions/
iaaf-world-u18-championships


