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AGU recorre para anular decisão
que barrou aumento de combustível

Maia diz que votar impeachment de
Temer traria instabilidade política
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Governo quer reduzir participação
da União na Eletrobras

Ministro diz que são falsas
notícias de que salário
mínimo será reduzido

Esporte

São Paulo, terça-feira, 22 de agosto de 2017www.jor nalodiasp.com.br
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Comercial
Compra:   3,16
Venda:       3,16

Turismo
Compra:   3,04
Venda:       3,29

Compra:   3,73
Venda:       3,73

Compra: 119,13
Venda:     149,50
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

19º C

11º C

Terça: Nublado
pela manhã, com
possibilidade de
garoa. Tarde de sol
com diminuição
de nuvens. Noite
com muita nebulo-
sidade.

Previsão do Tempo

Stuttgart Motorsport vence
a terceira seguida no

Brasileiro de Endurance
Pole position, vitória e

melhor volta. O Porsche 911
GT3 R da Stuttgart Motors-
port dominou a 3 Horas de
Santa Cruz do Sul, quarta eta-
pa do Campeonato Brasilei-
ro de Endurance, e levou a
dupla Marcel Visconde/Ri-
cardo Mauricio à terceira
vitória seguida na tempora-
da. A vitória de Visconde/
Mauricio em Santa Cruz do
Sul só não foi de ponta a
ponta porque Stuart Turvey
conseguiu uma largada sur-
preendente com o protótipo
Scorpion Hayabusa Turbo,
pulando do sexto lugar no
grid para a liderança na cur-
va inicial.                 Página 6
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Bandeirada para o vencedor: três vitórias e um segundo
lugar em quatro corridas

Kartismo: Gustavo Ariel
vence e assume liderança

do CCSKA

Gustavo Ariel fez a pole e
venceu na chuva pela Elite

A estreia do Campeonato Cli-
ckSpeed de Kart Amador
(CCSKA) no Kart Itália, em Vali-
nhos (SP), acabou provocando uma
reviravolta na tabela de pontuação
da categoria Elite, a mais forte do
certame. Na tarde do último do-
mingo (20) Gustavo Ariel (One
Photography Media/Sky) largou da
pole position e venceu.  Página 6
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Ofensiva contra
Estado Islâmico

provoca fuga
em massa
no Iraque

Uma ofensiva militar inici-
ada este fim de semana no Ira-
que para retomar áreas ainda
controladas pelo grupo terro-
rista Estado Islâmico deve pro-
vocar a fuga de milhares de ci-
vis do distrito iraquiano de Tel
Afar e comunidades vizinhas,
estima a ONU. As informações
são da ONU News. A coorde-
nadora humanitária das Nações
Unidas no Iraque, Lise Grande,
disse na segunda-feira (21) que
cerca de 30 mil pessoas já
abandonaram a área em busca
de segurança. Os relatos dos
deslocados incluem casos de
famílias que chegam a cami-
nhar “entre 10 e 20 horas de-
baixo de calor extremo para
chegar aos pontos onde os des-
locados se concentram che-
gando exaustos e desidrata-
dos”.                            Página 3

Baixa
fecundidade

reduz
população de

crianças e
adolescentes
em Portugal
Estudo divulgado pelo Ins-

tituto Nacional de Estatística
de Portugal (INE) mostra que
entre os anos de 1960 e 2060,
o país vai apresentar uma redu-
ção de aproximadamente 2 mi-
lhões de crianças e adolescen-
tes devido às baixas taxas de
fecundidade.               Página 3

mos um número mais preciso so-
bre a inflação de 2017”, explicou.

Na última terça-feira (15), o
governo divulgou nova previsão
para o salário mínimo no próximo
ano. O valor de R$ 979 que consta
na Lei de Diretrizes Orçamentári-
as (LDO) passará para R$ 969 du-
rante a elaboração do Orçamento.

Por lei, até 2019, o salário mí-
nimo será definido com base no
crescimento da economia de dois
anos antes mais a inflação pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) do ano anterior. Como
o Produto Interno Bruto (PIB – a
soma de todas as riquezas produzi-
das no país)  recuou 3,6% em 2016,
a correção do salário mínimo de
2018 levará em conta somente a in-
flação. O reajuste menor ocorre pela
redução na expectativa para a infla-
ção para este ano. (Agencia Brasil)
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O ministro Dyogo Oliveira disse que “não é verdade que o
governo reduziu o salário mínimo”

O ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, publicou um
vídeo em redes sociais para dizer
que são falsas as notícias na inter-
net de redução do salário mínimo.

“Não é verdade que o gover-

no reduziu o salário mínimo”,
disse, acrescentando que o valor
em vigor neste ano é de R$ 937 e
para 2018 valerá o que está na lei.
“O valor definitivo só será conhe-
cido em dezembro quando tere-

Victoria Vizeu vence o
campeonato Sul Americano

Victoria Vizeu no alto do pódio
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Victoria Vizeu trouxe mais
um título para a esgrima brasilei-
ra. Com 13 anos, a atleta do Clu-
be Atlético Paulistano, ganhou
nessa sexta feira o Campeonato
Sudamericano Infantil Y Vetera-
no da Confederação Sudamerica-
na de Esgrima.

O Sul Americano aconteceu
em Curitiba onde a brasileira Vic-
toria derrotou a Colombiana An-
drea Correa Santa na categoria
Espada F Infantil B e ganhou o
ouro para o Brasil, mais uma me-

dalha para esta brasileira que
vem sendo uma revelação na es-
grima brasileira. Parabéns a Vic-
tória Vizeu pelo empenho no
esporte!

O Brasil mais uma vez se
destaca na esgrima, ficando
também com títulos nas cate-
gorias Florete F infantil A -
ouro, Florete Pré-veterano -
ouro e prata, Sabre M Infantil
B - ouro, Florete M Pré-Vete-
rano - ouro e Sabre M Vetera-
no 1 e 2 - ouro e prata.

Com temperatura agradável
em um típico inverno carioca,
o brasileiro José Márcio Leão
venceu a 21º Meia Maratona do
Rio de Janeiro, na manhã de do-
mingo, deixando com o Brasil
o lugar mais alto do pódio pelo
2º ano consecutivo. No femini-
no a primeira cruzar a linha de

chegada foi a queniana Esther
Kakuri, que estreou com o pé
direito na competição mais
bonita do calendário nacio-
nal e que reuniu milhares de
atletas de 26 países, dividi-
dos nas categorias Elite
Masculina e Feminina, Ca-
deirante e 5k.         Página 6

Meia Maratona do
Rio de Janeiro termina

com bicampeonato
brasileiro no masculino

Página 3

O Ministério de Minas e
Energia informo na segunda-
feira(21) que vai propor a re-
dução da participação da União
no capital da Eletrobras, com
sua consequente democratiza-
ção na Bolsa de Valores, a
exemplo do que já foi feito com
a Embraer e a Vale. Segundo a
pasta, a medida vai dar mais
competitividade e agilidade à
empresa para gerir suas opera-
ções, sem as amarras impos-
tas às estatais.

“Esse movimento permiti-

rá à Eletrobras implementar os
requisitos de governança
corporativa exigidos no novo
mercado, equiparando todos os
acionistas – públicos e priva-
dos – com total transparência
em sua gestão”, disse o minis-
tério.

Segundo o MME, a decisão
foi adotada após profundo diag-
nóstico sobre o processo em cur-
so de recuperação da empresa.
“Não há espaço para elevação
de tarifas nem para aumento de
encargos setoriais.    Página 5

Michel Temer diz que
semipresidencialismo

seria útil ao Brasil

Jucá defende votação da
mudança da meta fiscal até

o fim de agosto
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Parceria com Avon prevê ações
de conscientização sobre câncer
de mama e violência doméstica

Lava Jato: Moro condena
Renato Duque e ex-executivos

da Andrade Gutierrez
Página 4



Campanha de Vacinação
Antirrábica começa em São Paulo
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cesar.neto@mais.com

P R E F E I T U R A  

Tirando o fato de companheiras e esposas dos vereadores
governistas não terem sido convidadas, pra junto com a 1ª Dama
[Bia] de Doria formarem uma corrente como nunca antes [aqui e
pelo Brasil], o comunicador, empresário e [por enquanto] prefeito
paulistano ... 

D E 

... deu uma ‘aula’ de diplomacia ao convidar e receber as ban-
cadas de governistas. Como almoço nunca é de graça [nos negó-
cios e na política], Doria não só deixou claro que “de agora em
diante em continuo honrando meus Secretários e o vice Bruno,
mas é diretamente comigo ... 

S Ã O 

... que vocês [bancadas] estarão negociando
grandiosos [desestatização e venda de patrimônios públicos],
grandes e médios projetos pra que paulistas e brasileiros sejam
‘servidos’ pelo Executivo e Legislativo com ’fartura política’ e
não com um mero ‘prato de lentilhas’ que ...      

P A U L O 

... um personagem da literatura bíblica tomou [condição de
primogênito] do próprio irmão quando este estava desesperado e
faminto. Agora, vamos ver como é que Doria vai receber nova-
mente sua base na Câmara paulistana, talvez com as mulheres e
em cômodos mais íntimos.   

H I S T Ó R I A S 

Se mudança de nome de partidos políticos fosse garantia de
melhores pensamentos, falas, ações e posturas de seus donos ou
sócios majoritários, o Brasil seria um exemplo pras Américas e
pro mundo. O PMDB quer voltar a ser MDB. O Democratas é
o ex-PFL [ainda com Kassab] ... 

D O S 

... o PPS é o ex-Partido Comunista Brasileiro [PCB foi re-
fundado em 1996]; o PT do B transformou-se em AVANTE; o PP
[no qual Maluf mandou] será PROGRESSISTAS; o PSDC virou
Democracia Cristã; o PTN virou PODEMOS [PODE] brasileiro
[original é español], trazendo de cara ... 

P A R T I D O S 

... o senador Alvaro Dias (ex-PV pelo Paraná) pra ser seu can-
didato à Presidência da República em 2018; o PSL virou LIVRES;
o Partido Ecológico Nacional [PEN] tá virando PATRIOTAS, pra
abrigar o deputado federal [ex-PSC pelo Rio de Janeiro]; o Soli-
dariedade [SD] já nasceu sem ... 

P O L Í T I C O S  

... ter Partido no nome, tendo o deputado federal por São Pau-
lo [Paulinho da Força Sindical] como dono. Idem o REDE da ex-
senador (no PT do Acre) e dona Marina e o NOVO de empresári-
os e dirigentes de instituições financeiras. Finalmente, vem aí o
MUDA BRASIL [MB], que vai ...

B R A S I L E I R O S 

... ‘nascer’ como linha auxiliar do PR (ex-PL], presidido por
Antonio Carlos Rodrigues [ACR], pra também se colocar no
mercado dos que podem e devem oferecer opções pros eleito-
res-contribuintes num cenário [eleições 2018] de desgaste de
praticamente todos os tradicionais.  

E D I T O R 
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A Campanha de Vacinação
contra a Raiva para cães e gatos
no município de São Paulo tem
início na segunda-feira (21) nos
mais de dois mil postos volantes
e fixos de vacinação – um deles
é no próprio Centro de Controle
de Zoonoses (CCZ-SP).

Na ação, que vai até o dia 3
de setembro, serão oferecidas
um milhão de doses da vacina. A
expectativa é imunizar ao menos
900 mil cães e gatos.

O serviço é gratuito e o pro-
prietário precisa transportar seu
animal doméstico de forma ade-
quada: cães na coleira e guia, e
gatos em caixas de transporte
apropriadas (ou similar), para
evitar fugas e incidentes.

A raiva é uma doença trans-
missível,  caracterizada pelo
contágio direto, ou seja, por
meio de mordida, arranhões ou

lambedura de cães, gatos ou
morcegos infectados. “A adesão
da população à campanha é im-
portante para que a raiva perma-
neça sob controle. Desde 1981
não há registro de caso de raiva
humana no município”, explica
a veterinária do CCZ-SP, Maria
Cristina Novo Campos Mendes.

Todos os cães e gatos com
mais de três meses de idade de-
vem receber a vacina - inclusive
as fêmeas que estiverem ama-
mentando, prenhas ou no cio -;
as exceções sãos os doentes
(com diarreia, secreção ocular
ou nasal, sem apetite, convales-
centes de cirurgias ou outras
enfermidades).

A vacinação é a medida mais
importante para a prevenção
e controle da doença. Outras
práticas também são importan-
tes, tais como:

Manter o animal domicilia-
do e levá-lo para passear somen-
te com coleira e guia, evitando
contato com outros animais des-
conhecidos;

Não mexer em cães e gatos
desconhecidos para evitar um
possível ataque;

Ao ser mordido ou arranha-
do por um cão ou gato, lave bem
o local com água e sabão e pro-
cure orientação médica na uni-
dade de saúde mais próxima;

Em especial para os felinos,
deve-se cuidar para que não saiam
à noite para locais abertos; o que
evita o contato com morcegos.

A aplicação da vacina é gra-
tuita e obrigatória para cães e
gatos, conforme lei municipal nº
13.131/01. As seringas e agulhas
são descartáveis e a relação com-
pleta dos postos, com local e
data da vacinação, pode ser

obtida aqui ou pelo telefone
156. Os postos funcionarão das
9h às 17h. 

Recomendações para o dia
da vacinação

Todos os cães devem estar
com coleira e guia. A focinheira
é obrigatória em animais bravos;

Gatos são mais assustados.
Portanto, devem ser levados em
caixas de transporte ou similar,
evitando fugas ou acidentes;

Somente adultos com condi-
ções de conter os animais de-
vem conduzi-los ao local de va-
cinação.

Campanha de Vacinação
contra a Raiva para Cães e
Gatos

Data: até 3 de setembro
Horário de funcionamento

dos postos: das 9h às 17h

Parceria com Avon prevê ações
de conscientização sobre câncer
de mama e violência doméstica

A Prefeitura de São Paulo
anunciou nesta segunda-feira
(21) uma parceria com a empre-
sa de cosméticos Avon e o Insti-
tuto Avon para doações de livros
e eventos de conscientização
sobre o câncer de mama e com-
bate à violência doméstica. O
acordo prevê investimentos de
cerca de   R$ 2,8 milhões bene-
ficiando, em especial, as mulhe-
res da cidade, em projetos rea-
lizados por meio de parceria
com as secretarias municipais de
Cultura, Saúde, Direitos Huma-
nos e Cidadania, Investimento
Social, Assistência e Desenvol-
vimento Social e do Verde e do
Meio Ambiente.

A Avon fará a doação de 40
mil livros para bibliotecas e ou-
tros espaços públicos de leitu-
ra, ampliando o acervo de 54 bi-
bliotecas e contribuindo com o
programa Biblioteca Viva, da
Secretaria Municipal de Cultu-
ra. A empresa é revendedora de
livros por meio do folheto
Moda&Casa, que dispõe de uma
variedade de títulos das mais di-
versas áreas.

A parceria também prevê a
inserção, na agenda oficial da
cidade, de dois eventos realiza-
dos pelo Instituto Avon, organi-

zação referência no combate ao
câncer de mama e à violência
doméstica. O primeiro é o pro-
jeto Giro pela Vida, que será re-
alizado no Parque Ibirapuera du-
rante o Outubro Rosa - mês em
que, globalmente, acontecem
ações de conscientização sobre
o câncer de mama. 

O evento levará informação
e conscientização por meio de
oficinas e atividades de lazer,
entre elas o famoso giro na roda
gigante cor de rosa, além de ofe-
recer exames de mama. A Avon
também irá apoiar a realização
de uma pesquisa inédita que ana-
lisa diferentes aspectos da inci-
dência do câncer de mama no
município, visando apoiar a Pre-
feitura no processo de formula-
ção de políticas públicas para
este tema.

O outro grande evento de
conscientização é o Fórum Fale
sem Medo, que apresentará pes-
quisas e palestras nacionais e
internacionais sobre o combate
à violência doméstica. “O com-
bate à violência contra a mulher
sempre será tratado como prio-
ridade na minha gestão. A inici-
ativa da Avon fortalece nosso
compromisso com a saúde e o
bem-estar de todas as mulheres

que vivem na cidade de São Pau-
lo”, diz o prefeito João Doria.

Outra importante ação será a
confecção de um guia de orien-
tação para mulheres vítimas de
violência. O guia será distribuí-
do nos equipamentos da Prefei-
tura e divulgará os serviços pú-
blicos para atendimento e apoio
a mulheres em situação de vio-
lência. Mulheres com esse per-
fil também serão as beneficiári-
as de um curso piloto de empre-
endedorismo que utiliza a bele-
za como metodologia para a pro-
moção da autoestima e do for-
talecimento de vínculos. O pilo-
to atenderá mulheres dos Cen-
tros de Cidadania da Mulher de
Santo Amaro, Parelheiros e Ca-
pela do Socorro.

A parceria também inclui
uma ação de apoio à população
adulta em situação de rua por
meio de oficinas que fortaleçam
a autoestima e o resgate de ci-
dadania dos participantes. Inici-
almente, a oficina será ministra-
da para mulheres e transgêneros.
“Somos entusiastas das parceri-
as público-privadas para poten-
cializar as ações que fortalecem
as mulheres e aceleram o pro-
cesso de igualdade de gênero.
Temos uma ligação muito gran-

de com esta cidade e com a mu-
lher paulistana, pois foi nesta
cidade que a Avon chegou, em
1958. Elas são a nossa funcio-
nária, a nossa revendedora, a nos-
sa consumidora”, diz David Le-
gher, presidente da Avon.

Sobre a Avon
Empresa voltada para as mu-

lheres, é líder mundial no mer-
cado de beleza, com uma recei-
ta anual próxima a US$ 6 bi-
lhões. Uma das maiores empre-
sas de venda direta do mundo,
comercializa seus produtos em
aproximadamente 50 países por
meio de cerca de 6 milhões de
revendedores autônomos.

Sobre o Instituto Avon 
Criado há 14 anos, o institu-

to é uma organização ligada à
Avon, empresa privada que mais
investe financeiramente em
ações voltadas à mulher no Bra-
sil. Até dezembro de 2016, fo-
ram investidos pela Avon R$ 137
milhões em 257 projetos e
ações focados na superação de
dois dos principais desafios à
plena realização da mulher: a
detecção precoce do câncer de
mama e o enfrentamento à vio-
lência contra a mulher.

Estado conta com seis hospitais
com acreditações internacionais

O Estado de São Paulo con-
ta com seis hospitais que con-
tam com acreditações internaci-
onais, uma certificação de qua-
lidade, exclusiva para institui-
ções de Saúde. Trata-se de um
método de avaliação voluntário,
periódico e reservado dos recur-
sos institucionais de cada hos-
pital para garantir a qualidade da
assistência por meio de padrões
previamente definidos.

Confira relação dos hospi-
tais estaduais que já receberam
premiações internacionais  e
nacionais: 

Hospital Estadual de Diade-
ma – Accreditation Canada Inter-
national em 2010, upgrade para
a Accreditation Canada Interna-
tional (ACI)-Qmentum Diaman-
te- Accredited em 2015

Hospital Geral de Itapeceri-
ca da Serra – Joint Commission
International (JCI)- desde 2012,
recertificado em 2015

Hospital Geral de Pirajussa-
ra – Accreditation Canada Inter-
national (ACI)-Qmentum – Ac-
credited- desde 2010, recertifi-
cado em 2015

Hospital Estadual de Suma-
ré – Accreditation Canada Inter-
national (ACI) em 2012, upgra-
de para Accreditation Canada In-
ternational (ACI)-  Qmentum –

Accredited- Nível Diamante-
desde 2016

Hospital Estadual Vila Alpi-
na – Accreditation Canada Inter-
national (ACI)- Accreditation Pri-
mer- desde 2011, upgrade para
Accreditation Canada Internatio-
nal (ACI)-  Qmentum – Accredi-
ted- Nível Diamante- em 2016

Icesp (Instituto do Câncer de
São Paulo Octavio Frias de Oli-
veira) – Joint Commission Inter-
national (JCI)- desde 2014, e
Commisssion on Accreditation
of Rehabilitation Facilities 
(CARF), desde 2014

Nacionais
Hospital Estadual Américo

Brasiliense – ONA- I Acredita-
do- desde 2015, recertificado
em 2015

Hospital Estadual de Bauru–
Hospital de Ensino- Ministério
da Saúde- desde 2006, recerti-
ficado em 2015

Hospital Estadual Brigadeiro
 – ONA- II Acreditado Pleno- des-
de 2013, recertificado em 2016

Hospital Regional de Cotia –
  ONA- III Acreditado em Exce-
lência- desde 2012, recertifica-
do em 2016

Categoria Ouro – Excelência
em Banco de Leite- Programa
Iberoamericano de Bancos de
Leite Humanos (MS) – desde

2014, recertificado em 2016
Programa de Avaliação Ex-

terna da Qualidade em Imuno-
hematologia- Coordenação Ge-
ral de Sangue e Hemodrivados do
Ministério da Saúde- desde
2008, recertificado em 2016

Hospital Estadual de Diade-
ma – ONA- III Acreditado em
Excelência-   desde 2003 (ONA
nível I e a partir de  2006 nível
III), recertificado em 2016

Hospital Gera do Grajaú  –
Hospital de Ensino – Ministério
da Saúde- desde 2008, recerti-
ficado em 2015

Hospital Geral de Itapeceri-
ca da Serra – ONA- III Acredita-
do em Excelência- desde 2009,
recertificado em 2015

Categoria Ouro – Excelência
em Banco de Leite- Programa
Iberoamericano de Bancos de
Leite Humanos- desde 2014,
recertificado em 2015

Programa de Avaliação Ex-
terna da Qualidade em Imuno-
hematologia- Coordenação Ge-
ral de Sangue e Hemodrivados do
Ministério da Saúde- desde
2012 , recertificado em 2014

Hospital Geral de Itapevi –
 ONA- I Acreditado- desde
2011, recertificado em 2015

Hospital Santa Marcelina de
Itaquaquecetuba– ONA- II Acre-
ditado Pleno- desde 2007, re-

certificado em 2015
Hospital das Clínicas Luzia

de Pinho Melo – ONA- III Acre-
ditado em Excelência- desde
2010, recertificado em 2016

Hospital Geral de Pirajussa-
ra – ONA- III Acreditado em
Excelência- desde 2006, recer-
tificado em 2015

Hospital Estadual Mário Co-
vas (Santo André) -ONA- II
Acreditado Pleno-desde 2010,
recertificado em 2016

Hospital Estadual de Sapo-
pemba -ONA- II Acreditado Ple-
no- desde 2013, recertificado
em 2016

Hospital Estadual de Suma-
ré –  ONA- III Acreditado em
Excelência- desde 2006, recer-
tificado em  2015

ISO 9001:2008 – Banco de
Sangue HES/Hemocentro Uni-
camp- 2002, recertificado em
2014/ 2016

Hospital Universitário de
Taubaté  Hospital de Ensino-
Ministério da Saúde- desde
2013, recertificado em 2016

Hospital Regional do Vale
do Paraíba – ONA- II Acredita-
do Pleno- desde 2009, recerti-
ficado em 2015

Hospital Estadual Vila Alpi-
na – ONA- III Acreditado em
Excelência- desde 2012, recer-
tificado em 2015
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Ofensiva contra
Estado Islâmico
provoca fuga em
massa no Iraque

Uma ofensiva militar iniciada este fim de semana no Iraque
para retomar áreas ainda controladas pelo grupo terrorista Esta-
do Islâmico deve provocar a fuga de milhares de civis do distrito
iraquiano de Tel Afar e comunidades vizinhas, estima a ONU. As
informações são da ONU News. A coordenadora humanitária das
Nações Unidas no Iraque, Lise Grande, disse na segunda-feira
(21) que cerca de 30 mil pessoas já abandonaram a área em bus-
ca de segurança. Os relatos dos deslocados incluem casos de
famílias que chegam a caminhar “entre 10 e 20 horas debaixo de
calor extremo para chegar aos pontos onde os deslocados se
concentram chegando exaustos e desidratados”.

Lise disse que não se sabe quantos civis ainda estão nas áreas
onde ocorrem os combates, mas as agências preparam-se para
que “milhares de pessoas fujam nos próximos dias e semanas”.
Ela afirmou que a movimentação ocorre em condições “muito
difíceis e que, na cidade, a comida e a água estão acabando e as
pessoas não podem mais atender suas necessidades básicas para
sobreviver.”

O deslocamento acontece num momento marcado por desa-
fios nos fundos de auxílio. Até este domingo, as agências das
Nações Unidas receberam apenas metade do financiamento ne-
cessário para o Plano de Resposta Humanitária deste ano no país.

A chefe humanitária da ONU no Iraque defendeu que “nada é
mais importante do que proteger os civis e as famílias durante o
conflito”, que enfrentam “riscos extremos”. Ela apelou para que
tudo seja feito pelas partes do conflito para evitar mais vítimas
civis e garantir que as pessoas tenham assistência e direito ao
abrigo como prevê o direito internacional humanitário.

Lise Grande afirmou que o Governo do Iraque lidera a opera-
ção humanitária, fornecendo transporte e ajuda. E os parceiros
humanitários atuam oferecendo assistência essencial em locais
onde estão concentrados os desalojados, apoiando as famílias na
sua chegada. As agências da ONU também fornecem acampamen-
tos de emergência.(Agencia Brasil)

Baixa fecundidade
reduz população de

crianças e adolescentes
em Portugal

Estudo divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística de
Portugal (INE) mostra que entre os anos de 1960 e 2060, o país
vai apresentar uma redução de aproximadamente 2 milhões de
crianças e adolescentes devido às baixas taxas de fecundidade.

Entre as razões para a baixa fecundidade estão o acesso a
métodos contraceptivos cada vez mais seguros; o aumento da
escolaridade obrigatória; o aumento da idade média do casamen-
to e do nascimento do primeiro filho; a permanência dos filhos
na casa dos pais até mais tarde; e a dificuldade dos jovens de
acesso a empregos.

De acordo com o estudo Crianças e Adolescentes em Portu-
gal, realizado pela pesquisadora Maria José Carrilho, até 2060
Portugal deve seguir a tendência de grande queda populacional
de crianças e adolescentes e não há previsão de que a situação
seja revertida nos próximos 50 anos.

Na década de 1960, o número de habitantes portugueses com
menos de 18 anos era de 3 milhões. Em 2011, este número havia
caído para 1,9 milhões, representando um decréscimo de apro-
ximadamente 1,2 milhão de crianças.

Em 1960, Portugal tinha uma taxa de fecundidade de 3,2 cri-
anças por mulher. Já em 2014, a taxa caiu para 1,2. Em 2015, o
país registrou um leve aumento, com uma média de 1,3 filhos
por mulher.

A partir do ano de 1982, o país passou a ficar abaixo do cha-
mado “nível de reposição”, de 2,1 filhos por mulher. Portugal é,
portanto, um país de baixa fecundidade, com taxas bastante infe-
riores ao necessário para substituir as  presentes gerações. No
Brasil, país que também está abaixo do nível de reposição, a taxa
era de 1,74 em 2014.

Atualmente Portugal tem um total de 10,3 milhões de habi-
tantes, pouco mais do que o estado de Pernambuco, que tem 9,2
milhões.

Apesar da redução do número de crianças e adolescentes, a
nação lusa registrou uma tendência crescente da população total
nos últimos 50 anos. A população total cresceu, durante esse
período, 18,8%, sobretudo devido à mudança de sentido dos flu-
xos migratórios e ao aumento no número de pessoas idosas pro-
vocado pela maior longevidade.

A expectativa de vida em Portugal vem aumentando continua-
mente e está em 80,4 anos. As mulheres têm expectativas de vida
de 83,2 anos e os homens, de 77,3 anos.

Nos últimos dez anos, mais de 316 mil pessoas entraram na
faixa etária dos idosos (65 anos ou mais), contra uma redução de
mais de 208 mil jovens (com menos de 15 anos), segundo dados
divulgados em junho do ano passado pelo INE.

Brasil
A taxa de fecundidade da população brasileira registrou que-

da de 18,6% entre 2004 e 2014, de acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são da Sínte-
se de Indicadores Sociais, que usa números da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios (Pnad).

Na década passada, as mulheres brasileiras tinham em média
2,14 filhos, número que caiu para 1,74 em 2014. Já a expectativa
de vida do brasileiro era de 75,5 anos, em 2015, segundo o IBGE.
(Agencia Brasil)

A Advocacia-Geral da União
(AGU) recorreu  na segunda-fei-
ra (21) à segunda instância da
Justiça Federal em Brasília para
anular mais uma decisão que sus-
pendeu o reajuste das alíquotas
do Programa de Integração So-
cial (PIS) e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) sobre a gasoli-
na, o diesel e o etanol.  A deci-
são foi proferida na semana pas-
sada pela juíza Adversi de Abreu.

“Restou amplamente de-
monstrado que a decisão impug-
nada está lesionando a ordem

pública-jurídica, administrativa
e econômica, na medida em
que deferiu tutela de urgência
implica a não arrecadação de
milhões de reais diariamente.
No restante do ano de 2017,
frustra a expectativa de arre-
cadação de R$ 10,4 bilhões”, diz
o recurso.

No mês passado, em outra
decisão, o juiz Renato Borelli
também suspendeu o reajuste
por entender que seria inconsti-
tucional por ter sido feito por
decreto e não por projeto de lei.
Em seguida, a decisão foi der-

rubada pela segunda instância da
Justiça Federal. A decisão foi
proferida pelo desembargador
Hilton Queiroz, presidente do
tribunal, que atendeu a um recur-
so da AGU contra a suspensão
do reajuste.

Alíquotas
O reajuste nas alíquotas do

PIS/Cofins sobre a gasolina, o
diesel e o etanol foi determina-
do por meio de decreto presi-
dencial no dia 20 de julho. A alí-
quota subiu de R$ 0,3816 para
R$ 0,7925 para o litro da gaso-

lina e de R$ 0,2480 para R$
0,4615 para o diesel nas refi-
narias. Para o litro do etanol,
a alíquota passou de R$ 0,12
para R$ 0,1309 para o produ-
tor. Para o distribuidor, a alí-
quota, antes zerada, aumentou
para R$ 0,1964.

A previsão do governo é ar-
recadar mais R$ 10,4 bilhões
com o aumento do PIS/Cofins
sobre os combustíveis,  de
modo a conseguir cumprir a
meta fiscal de déficit primá-
rio de R$ 159 bilhões para
este ano. (Agencia Brasil)

Mercado financeiro eleva estimativa
para inflação pela quinta vez seguida
O mercado financeiro au-

mentou pela quinta semana se-
guida a projeção para a inflação
este ano. Desta vez, o cálculo
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA) subiu de 3,50% para
3,51%. A estimativa consta do
boletim Focus, uma publicação
divulgada no site do Banco Cen-
tral (BC) todas as semanas, com
projeções para os principais in-
dicadores econômicos.

Para 2018, o IPCA foi man-
tido em 4,20% há cinco sema-
nas consecutivas. As estimati-
vas para os dois anos permane-
cem abaixo do centro da meta
de 4,50%, que deve ser perse-
guida pelo BC. Essa meta tem
ainda um intervalo de tolerân-
cia entre 3% e 6%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta, o BC

usa como principal instrumento

a taxa básica de juros, a Se-
lic, atualmente em 9,25% ao
ano. Quando o Copom aumen-
ta a Selic, a meta é conter a
demanda aquecida,  e  isso
gera reflexos nos preços por-
que os juros mais altos enca-
recem o crédito e estimulam
a poupança.

Já quando o Copom diminui
os juros básicos, a tendência é
que o crédito fique mais barato
com incentivo à produção e ao

consumo, reduzindo o controle
sobre a inflação.

A expectativa do mercado fi-
nanceiro para a Selic ao final de
2017 e de 2018 segue em
7,50% ao ano. A estimativa do
mercado financeiro para a ex-
pansão do Produto Interno
Bruto (PIB, a soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país), foi mantida em 0,34%
este ano e em 2%, em 2018.
(Agencia Brasil)

PIB cai 0,24% no segundo
trimestre, diz pesquisa da FGV

O Produto Interno Bruto
(PIB, a soma de todos os bens e
serviços produzidos no país),
recuou 0,24% no segundo tri-
mestre deste ano na comparação
com o primeiro trimestre. A in-
formação é do Monitor do PIB,
divulgado na segunda-feira (21),
no Rio de Janeiro, pela Funda-

ção Getulio Vargas (FGV).
Segundo a pesquisa, no pri-

meiro trimestre o PIB tinha re-
gistrado alta de 0,99%. Na com-
paração com o segundo trimestre
de 2016, o recuo foi ainda maior:
0,30%. O principal destaque ne-
gativo neste tipo de comparação
foi a queda de 1,8% da indústria,

influenciada pela redução de 7,4%
do setor da construção.

Sob a ótica da demanda, os
investimentos tiveram um recuo
de 5,1%. Por outro lado, o con-
sumo das famílias avançou
0,6%, depois de nove trimestres
consecutivos de queda. O resul-
tado positivo foi influenciado

pelos consumos de bens durá-
veis (3,8%), semiduráveis
(7,3%) e não duráveis (0,5%).

Analisando-se apenas o mês
de junho, o PIB cresceu 2,65%
na comparação com maio, de-
pois de uma queda de 5,79% na
passagem de abril para maio.
(Agencia Brasil)

Justiça federal suspende leilão de
quatro hidrelétricas da Cemig

Uma liminar (decisão provi-
sória) expedida pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região
(TRF1) suspendeu o leilão de
quatro hidrelétricas da Compa-
nhia Elétrica de Minas Gerais
(Cemig), que estavam previstas
para serem vendidas pela União
dia 22 de setembro.

Em busca de cumprir a meta
de déficit fiscal deste ano, o go-
verno pretende arrecadar ao me-
nos R$ 11 bilhões com o leilão
das quatro hidrelétricas – Jagua-
ra, Miranda, São Simão e Volta
Grande.

Em decisão do último dia 18,

o desembargador federal Souza
Prudente entendeu que o valor de
venda estaria muito abaixo do
que verdadeiramente valem as
usinas. Ele acolheu a argumen-
tação do advogado Guilherme da
Cunha Andrade, que, em uma
ação popular, contestou os mé-
todos de avaliação utilizados
pelo governo federal.

Segundo o advogado, o mé-
todo usado pela União não con-
siderou investimentos não
amortizados feitos pela Cemig,
companhia controlada pelo es-
tado de Minas. Ele sustentou que
o valor mínimo para o leilão das

usinas deveria ser de ao menos
R$ 18 bilhões, sob pena de se
promover uma “dilapidação” do
patrimônio público mineiro.

Impasse jurídico
As quatro hidrelétricas são

alvo de um longo impasse jurí-
dico, que aguarda decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF). De um lado, a Cemig con-
testa a não renovação automáti-
ca, por mais 20 anos, de seu con-
trole sobre as usinas, conforme
cláusulas contratuais. De outro,
a União reivindica seu direito de
leiloá-las, afirmando que a con-

cessão das usinas terminou por
força de uma medida provisória
publicada em 2012.

Duas ações sobre o assunto
são relatadas pelo ministro Dias
Toffoli, do STF, que tentou me-
diar uma conciliação entre as
partes, a partir de uma proposta
de acordo apresentada pela Ce-
mig, mas não obteve sucesso.

Na decisão da última sexta-
feira, o desembargador Souza
Prudente determinou a autuação
imediata da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) para
que seja realizada a suspensão do
leilão. (Agencia Brasil)

Polícia prendeu 446 pessoas em três
meses por tráfico na Cracolândia

A polícia de São Paulo pren-
deu 446 pessoas por envolvi-
mento com tráfico de drogas na
região da Cracolândia, no cen-
tro de São Paulo, desde 21 de
maio, data em que foi deflagra-
da uma grande operação polici-
al no local. O balanço foi divul-
gado  na segunda-feira(21) pela

Secretaria Estadual da Seguran-
ça Pública (SSP).

Entre as apreensões feitas no
período estão 311 quilos de dro-
gas, facas, balanças de precisão
e R$ 155 mil em dinheiro. O
policiamento foi reforçado na
Cracolândia com 212 policiais
da Companhia de Ações Especi-

ais de Polícia, da Tropa de Cho-
que e da Cavalaria e Rondas Os-
tensivas com Apoio de Motoci-
cletas (Rocam). Além desses,
120 policiais militares atuam
regularmente na área.

As ações policiais na Craco-
lândia foram feitas em parceira
com a prefeitura, que implemen-

tou o projeto Redenção, com
objetivo de erradicar o tráfico de
drogas em oito regiões da ci-
dade conhecidas como Craco-
lândia. O projeto prevê ações
nos campos policial, social, de
assistência à saúde, urbanísti-
co e de zeladoria urbana.
(Agencia Brasil)

Jucá defende votação da mudança
da meta fiscal até o fim de agosto

O líder do governo no Se-
nado, Romero Jucá (PMDB-
RR), defendeu  na segunda-
feira(21) que a proposta de
revisão da meta  f iscal  de
2017 e 2018 seja votada pelo
Congresso a té  o  f inal  de
agosto. O projeto de lei que
eleva para R$ 159 bilhões as
metas f iscais  para 2017 e
2018, foi enviado pelo gover-
no ao Congresso na última
quinta-feira (17).

“Queremos votar a meta até
o final do mês. O governo pre-
cisa destravar os ministérios,

precisamos ter uma condição
de liberar os gastos públicos,
investimento em setores estra-
tégico e, portanto, importante
que a meta seja votada para de-
pois se ter o gasto”, disse Jucá
antes de reunião no Palácio do
Planalto.

Para acelerar a votação da
nova meta fiscal na Comissão
Mista do Orçamento, Jucá dis-
se que está negociando com o
Planalto a edição de um proje-
to de lei que reestabeleça al-
guns pontos da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias de 2018 ve-

tados pelo governo.
“Está sendo feita uma nego-

ciação. Alguns vetos a Comis-
são do Orçamento reclamou, e
com razão. Acho que foi pre-
ciosismo vetar alguns pontos e,
portanto, está sendo renegoci-
ado que o governo mande um
PL reinserindo alguns vetos
que foram colocados para a
LDO de 2018”, disse o líder do
governo no Senado.

Na semana passada, o go-
verno divulgou o aumento da
meta de déficit fiscal do Go-
verno Central (Tesouro Naci-

onal, Previdência Social e Ban-
co Central) para R$ 159 bi-
lhões este ano e para 2018. A
alteração das metas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) precisa ser aprovada
pelo Congresso Nacional.

Originalmente, a meta de
déficit estava fixada em R$
139 bilhões para este ano e em
R$ 129 bilhões para 2018. No
entanto, a arrecadação ainda em
queda, e uma série de frustra-
ções de receitas dificultam o
cumprimento da meta original.
(Agencia Brasil)
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O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, dis-
se na segunda-feira(21) que jul-
gar os processos de impeach-
ment contra o presidente Michel
Temer pode piorar o cenário
político do país. “Acho que a
Câmara já julgou os fatos que
estão no pedido de impeach-
ment na [votação da] denúncia.
Se a gente ficar remoendo o
mesmo assunto, a gente só vai
gerar instabilidade no Brasil”,
disse, antes de participar de um
evento sobre reforma política
promovido pelo jornal O Esta-
do de S. Paulo.

Na semana passada, o presi-
dente nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
Claudio Lamachia, entrou no
Supremo Tribunal Federal (STF)
com um mandado de segurança,
com pedido de liminar, para
obrigar o presidente da Câmara
a analisar o pedido de impeach-

ment  feito pela entidade contra
o presidente Michel Temer. No
dia 25 de maio, a OAB protoco-
lou na Câmara um pedido contra
Temer tendo como base as gra-
vações entre ele e o empresário
Joesley Batista, um dos donos da
empresa JBS.

Para Maia, as acusações con-
tra Temer já foram analisadas
pelos deputados. No dia 2 de
agosto, a Câmara dos Deputados
rejeitou a denúncia apresentada
pelo procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, contra o
presidente. O processo está ba-
seado na delação premiada de
Joesley Batista.

“Nós vamos, agora, fazer o
mesmo processo de impedi-
mento, com as mesmas informa-
ções que nós temos, é querer
parar o Brasil. Não me parece a
coisa mais razoável”, enfatizou
o presidente da Câmara, que tam-
bém negou que haja demora em

analisar o tema. “Os pedidos de
impeachment  na Câmara e no
Senado correm no seu tempo”,
acrescentou.

Reforma Política
Maia defendeu o texto da re-

forma política que deve ser apre-
ciado na terça-feira (22) pelo
plenário da Câmara dos Deputa-
dos. Segundo ele, a criação do
“distritão” abre espaço para
renovação nos cargos eleti-
vos. “Acho que o sistema ma-
joritário sempre renova mais
que o sistema proporcional,
que é muito conservador do
que qualquer sistema majori-
tário”, disse.

A Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 77/03 pro-
põe a mudança do sistema pro-
porcional para as eleições de
deputados e vereadores para a
modalidade chamada “distritão”,
no qual são eleitos os candida-

tos mais votados, sem conside-
rar a proporcionalidade dos vo-
tos recebidos pelos partidos e
coligações. Além disso, está no
texto a criação de um fundo para
financiar as campanhas eleito-
rais a partir de 2018.

Para o presidente da Câma-
ra, a proposta representa uma
conciliação para que em 2022
seja adotado um sistema que
mescla a eleição majoritária
com proporcional. “Tem um tex-
to que vai fazer uma transição
com o sistema atual para o sis-
tema majoritário, que vai cami-
nhar, em 2022, para o distrital
misto. Dessa forma eu acho que
é um ganho para o Brasil, já que
os dois extremos, os dois po-
los de sistema que são defendi-
dos não tem votos sozinhos
para a sua vitória. Nem o distri-
tal, nem a lista fechada conse-
gue construir a maioria”, disse.
(Agencia Brasil)

Após reunião na manhã de
segunda-feira (21) entre o pre-
sidente Temer e o presidente
do Paraguai, Horacio Cartes,
no Palácio do Planalto, os dois
mandatários divulgaram um
comunicado conjunto em que
reafirmam o pleno acordo com
a decisão de suspender a Vene-
zuela do Mercosul.

“Os presidentes reiteraram
a importância que atribuem à
plena vigência das instituições
democráticas como condição
essencial para o aprofunda-
mento dos processos regionais
de integração. Nesse contexto,
reafirmaram seu pleno acordo
com a decisão de suspensão da
Venezuela”, diz o comunicado.

Em breve declaração à im-
prensa, Cartes mencionou a
crise na Venezuela e disse que
é preciso procurar soluções
por meios pacíficos e políticos
que contribuam para recuperar
a institucionalidade democrá-
tica no país.

O presidente Temer desta-
cou que os países vizinhos
compartilham a preocupação
com o combate ao crime. Bra-
sil e Paraguai tem cerca de 1,3
mil quilômetros de fronteiras
e tem articulado ações para
combater a atuação de organi-
zações criminosas na região.
“É uma prioridade que nos ocu-
pa diuturnamente. É densa e
bem-sucedida nossa coopera-
ção no combate ao crime or-
ganizado”, disse Temer.

Cartes reafirmou sua dispo-
sição em construir conjunta-
mente políticas contra o crime.
“É oportuno destacar nossa fir-
me determinação e esforços

Temer e Horácio
Cartes reafirmam

decisão de suspender
Venezuela do Mercosul

para manter a segurança de nos-
sos cidadãos. Temos possibi-
lidade de atuar sistemática e
coordenadamente para vencer
o crime organizado, seja de
onde for”, disse.

Mercosul
Ao falar do comércio en-

tre os dois países, Temer disse
que num mundo marcado por
tendências isolacionistas a res-
posta a ser dada é a da integra-
ção. “Num mundo marcado por
tendências isolacionistas, nos-
sa resposta é cada vez mais in-
tegração. Estamos agora e que-
remos promover uma aliança
do Mercosul com a Aliança do
Pacífico. Buscando abrir o
Mercosul para um relaciona-
mento de natureza internacio-
nal”, disse Temer.

Os dois presidentes co-
mentaram as negociações para
a celebração de um acordo co-
mercial entre o Mercosul e a
União Europeia. Cartes disse
esperar que seja possível ter a
negociação concluída até o fi-
nal deste ano.

Ao abordar a economia,
Temer disse que Brasil e Para-
guai vivem um momento de
convergência de prioridades
com a adoção de medidas para
modernizar a economia.

Temer condecorou Cartes
com o colar da Ordem Naci-
onal do Cruzeiro do Sul, co-
menda que o presidente do
Brasil atribui a personalida-
des estrangeiras. Cartes por
sua vez condecorou o brasi-
leiro com o colar do Mare-
chal Francisco Solano Lopes.
(Agencia Brasil)

O líder do governo no Sena-
do, Romero Jucá (RR), disse que
denúncia contra ele apresentada
na segunda-feira (21) pelo pro-
curador-geral da República, Ro-
drigo Janot, é um “ato de despe-
dida”. O processo está em se-
gredo de Justiça e a Procurado-
ria-Geral da República (PGR)
não confirma o teor da denún-
cia, mas a informação foi publi-
cada pela imprensa.

“Não vou comentar denúncia.
É a despedida do Janot. Não vou

Jucá diz que denúncia é “ato
de despedida” de Janot

comentar a despedida do cara.
Quem fala é o Kakay [advogado
Antonio Castro de Almeida Cas-
tro]. Será judicial na hora que a
gente souber”, disse Jucá ao che-
gar ao Palácio do Planalto.

Jucá disse ainda “estar mui-
to tranquilo” e sem “nenhum
temor”. “Tenho toda a tranqui-
lidade do mundo e espero que
o Supremo analise todas as
questões e vai ver que não há
nenhum motivo para isso.”
(Agencia Brasil)

O ex-diretor de Serviços da
Petrobras, Renato Duque, foi
condenado na segunda-feira
(21) a dez anos de prisão pelo
juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara
Federal de Curitiba. A sentença
foi proferida em processo da
Lava Jato que investigou a for-
mação de um cartel pela cons-
trutora Andrade Gutierrez e ou-
tras empreiteiras para garantir
contratos com a Petrobras.

“A corrupção com pagamen-
to de propina de mais de uma
centena de milhões de reais e
tendo por consequência preju-
ízo equivalente aos cofres pú-
blicos merece reprovação es-
pecial”, escreveu Moro na sen-
tença. Duque foi condenado
por sete crimes de corrupção
passiva, pelo recebimento de
propina em contratos celebra-
dos entre a Andrade Gutierrez e
a Petrobras.

O juiz, no entanto, reconhe-
ceu a colaboração de Duque
como delator em outros proces-
sos. Assim, o ex-diretor terá di-
reito à progressão de pena após
cinco anos em regime fechado.

Ainda neste processo, foram
condenados por corrupção ativa
e associação criminosa os ex-

Lava Jato: Moro condena
Renato Duque e ex-executivos

da Andrade Gutierrez
executivos da Andrade Gutierrez
Antônio Pedro Campello de
Souza Dias (15 anos, somando
as penas de três crimes, pois ele
também foi condenado por lava-
gem de dinheiro), Elton Negrão
de Azevedo Júnior (oito anos,
dois meses e 29 dias), Flávio
Gomes Machado Filho (oito
anos, dois meses e 20 dias) e
Paulo Roberto Dalmazzo (oito
anos, dois meses e 20 dias). To-
dos fizeram colaboração premi-
ada e vão começar a cumprir as
penas no regime semiaberto.

Mais seis réus, delatores da
Lava Jato, tiveram a sentença
suspensa como parte do acordo
celebrado com o Ministério
Público Federal (MPF): Alber-
to Youssef, Fernando Antônio
Falcão Soares, Mário Frederi-
co Mendonça Goes, Otávio
Marques de Azevedo, Paulo Ro-
berto Costa e Pedro José Barus-
co Filho.

Sérgio Moro fixou em cerca
de R$ 115,9 milhões o valor a ser
pago pelos condenados como
restituição pelos crimes come-
tidos. Renato Duque já foi con-
denado em primeira instância em
outros processos derivados da
Lava Jato. (Agencia Brasil)

Preso na Lava Jato, Vaccarezza é
interrogado pela PF em Curitiba

O ex-deputado federal Cân-
dido Vaccarezza foi interrogado
pela Polícia Federal (PF) na tar-
de de segunda-feira (21), em
Curitiba. Ele está detido na car-
ceragem da PF na capital para-
naense desde que foi preso, na
última sexta-feira (1 8), durante
a Operação Abate, a 44ª fase da
Operação Lava Jato.

Vaccarezza é suspeito de ter
recebido recurso ilícito para fa-
cilitar a contratação de empre-
sas estrangeiras pela Petrobras.
A PF e o Ministério Público Fe-
deral (MPF) afirmam que ele te-
ria recebido cerca de US$ 430
mil em propina para cada contra-
to celebrado entre a petrolífera e
a Sargeant Marine, dos Estados

Unidos, entre 2010 e 2013.
Segundo a investigação, o

ex-diretor de Abastecimento da
Petrobras Paulo Roberto Costa
e o Partido dos Trabalhadores
(PT) foram os outros beneficiá-
rios das propinas pagas nesse
esquema. A ação criminosa re-
sultou na celebração de doze
contratos entre a Petrobras e a

Sargeant Marine, que renderam
cerca de US$ 180 milhões à
empresa norte-americana.

Durante a deflagração da
Operação Abate, os agentes en-
contraram cerca de R$ 122 mil
em espécie na casa do ex-depu-
tado. No momento da prisão, ele
não soube justificar a origem do
dinheiro. (Agencia Brasil)

Acordo com Sabesp antecipa chegada
de água do São Francisco à Fortaleza
O Ministério da Integração

Nacional e o governo paulista
fecharam na segunda-feira (21)
um novo acordo de cessão de
quatro conjuntos de motobom-
bas e outros equipamentos da
Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo
(Sabesp) para acelerar a chega-
da da água do Rio São Francis-
co ao estado do Ceará.

A iniciativa vai beneficiar
diretamente mais de 4,5 mi-
lhões de pessoas na região me-
tropolitana de Fortaleza. “Esse
conjunto de bombas para o eixo
norte permitirá a chegada da
água aos estados de Pernambu-
co, do Ceará, da Paraíba e do
Rio Grande do Norte, mas com
destaque para os riscos hídri-
cos da região metropolitana de
Fortaleza, com 4,5 milhões de
brasileiros que necessitam
com a maior urgência da che-
gada das águas do Rio São
Francisco”, disse o ministro da
Integração Nacional, Helder
Barbalho.

Para o ministro, a parceria
com o governo paulista permi-
te o cumprimento de prazos.

“Antecipamos prazos trazendo
tranquilidade para a população
beneficiada no eixo leste e
essa boa experiência agora pas-
sa a ser replicada aos benefi-
ciários do eixo norte da trans-
posição do São Francisco”.

Essa é a segunda parceria do
tipo firmada entre as duas es-
feras de governo. Em dezem-
bro de 2016, acordo semelhan-
te permitiu antecipar a chega-
da da água pelo eixo leste do
Projeto de Integração do Rio
São Francisco à região de Cam-
pina Grande, na Paraíba.

Agora, os mesmos conjun-
tos de motobombas acelerarão
a passagem da água ao longo de
260 quilômetros (km) de canais
e reservatórios do eixo norte do
Projeto São Francisco para be-
neficiar, além da capital cearen-
se, os estados de Pernambuco,
do Ceará, da Paraíba e do Rio
Grande do Norte.

Atualmente, os equipamen-
tos disponibilizados pela Sa-
besp estão no município de
Sertânia (PE). Depois de agi-
lizar o enchimento das barra-
gens do eixo leste do projeto

em Pernambuco, as motobom-
bas serão utilizadas na manu-
tenção das estruturas, que es-
tão em fase de pré-operação.

Segundo o Ministério da
Integração Nacional, após a
conclusão desses serviços, as
máquinas serão transportadas
para o eixo norte e poderão ser
instaladas ao longo dos 15 re-
servatórios do trecho, de acor-
do com o avanço das águas do
Rio São Francisco. A previsão
é de que o deslocamento das
bombas ocorra em até 90 dias.

“Assinamos a prorrogação
por mais um ano dos equipa-
mentos dos sistemas da Sabesp
que utilizamos no Cantareira
para ajudar na transposição do
Rio Francisco no canal leste e
agora no canal norte, que vai para
o Ceará. Esse é o grande desa-
fio do nosso tempo, garantir água
de qualidade e saneamento bási-
co para nossa população”, res-
saltou o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin.

Segundo a Sabesp, a cessão
do equipamento e demais ma-
teriais necessários para sua
instalação estão orçados em

R$ 8,2 milhões. Além dos qua-
tro conjuntos de bombas flutu-
antes, cada um com dois mo-
tores e potência combinada de
350 cavalos, foi cedida a estru-
tura necessária para sua opera-
ção, o que inclui dois conjun-
tos de motores como reserva,
bem como 1.800 metros de tu-
bulação para o transporte de
água captada, 1.360 metros de
cabos elétricos, inversores de
frequência e disjuntores, além
e outros itens.

O Projeto de Integração do
Rio São Francisco tem dois ei-
xos, o leste, inaugurado em
março deste ano para atender
Pernambuco e Paraíba, e o eixo
norte, que está com 94,9% das
obras finalizadas e vai benefi-
ciar, além desses dois estados,
também o Ceará e o Rio Gran-
de do Norte. O eixo norte in-
clui a construção de canais,
três estações de bombeamen-
to, oito aquedutos, três túneis,
além das 15 barragens. A ex-
pectativa do governo federal é
de que o eixo norte seja con-
cluído até o primeiro trimes-
tre de 2018. (Agencia Brasil)

Temer diz que semipresidencialismo
seria útil ao Brasil

O presidente Michel Temer
disse na segunda-feira (21) que
acha o semipresidencialimo um
sistema “extremamente útil”
para o Brasil. Temer disse que
tem discutido o assunto com os
presidentes da Câmara, Rodrigo
Maia, do Senado, Eunício Oli-
veira, e com o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE),
Gilmar Mendes. No semipresi-
dencialismo, apesar de haver um
primeiro-ministro, o presidente
mantém a força política.

“Acho uma coisa extrema-
mente útil para o Brasil. Minha
experiência tem revelado que
seria útil. Tenho conversado
muito com o ministro Gilmar
Mendes, que hoje está no TSE,
tenho conversado com o Rodri-

go Maia, com o Eunício Olivei-
ra. Temos conversado muito so-
bre isso. Se vai dar certo ou não,
não sabemos, mas temos con-
versado sobre isso como uma
das hipóteses muito úteis para o
Brasil. Agora vamos alongar es-
ses estudos para verificar qual o
melhor momento da sua aplica-
ção e eficácia”, disse a jornalis-
tas no Itamaraty, onde ofereceu
almoço ao presidente do Para-
guai, Horacio Cartes.

Questionado se a reforma
política como está posta é coe-
rente, Temer respondeu que essa
é uma matéria de atuação do
Congresso Nacional. “Ela está
sendo feita pelo Congresso Na-
cional. Quando falo dessa maté-
ria, estou dizendo que essa ma-

téria é típica da atuação do Con-
gresso Nacional. [É] o Con-
gresso que vai decidir isso”,
respondeu.

PSDB no governo
Quando os jornalistas per-

guntaram se os ministros do
PSDB permanecem nos car-
gos,  Temer respondeu que
eles estão “bem nos cargos”
e “colaboram muito”. Desde
a votação no dia 2 de agosto
em que foi arquivada a denún-
cia da Procuradoria-Geral da
República contra Temer na
Câmara dos Deputados, parti-
dos da base aliada têm pres-
sionado o governo para obter
ministérios atualmente ocupa-
dos por tucanos, pois o PSDB

votou dividido na apreciação da
denúncia.

Dos 47 deputados tucanos,
22 votaram pelo arquivamento
da denúncia, 21 pela investiga-
ção e quatro se ausentaram. Atu-
almente, o PSDB tem quatro
ministérios.

Sobre um possível retorno
do senador Aécio Neves à pre-
sidência do PSDB, hoje ocupa-
da interinamente por Tasso Je-
reissati, Temer disse que essa é
uma questão interna do partido.
“Eu já declarei especificamente
que eu não me meto nas ques-
tões internas do partido. Cada
partido decide por conta pró-
pria”. Aécio Neves se afastou da
presidência do partido em maio.
(Agencia Brasil)
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O Ministério de Minas e
Energia informo na segunda-
feira(21) que vai propor a re-
dução da part icipação da
União no capital da Eletrobras,
com sua consequente demo-
cratização na Bolsa de Valo-
res, a exemplo do que já foi
feito com a Embraer e a Vale.
Segundo a pasta, a medida vai
dar mais competitividade e
agilidade à empresa para gerir
suas operações, sem as amar-
ras impostas às estatais.

“Esse movimento permitirá
à Eletrobras implementar os re-
quisitos de governança corpora-
tiva exigidos no novo mercado,
equiparando todos os acionistas
– públicos e privados – com to-
tal transparência em sua gestão”,
disse o ministério.

Segundo o MME, a decisão
foi adotada após profundo diag-
nóstico sobre o processo em
curso de recuperação da empre-
sa. “Não há espaço para elevação
de tarifas nem para aumento de

encargos setoriais. Não é mais
possível transferir os problemas
para a população. A saída está em
buscar recursos no mercado de
capitais atraindo novos investi-
dores e novos sócios”. A pro-
posta será levada ao Conselho
do Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI).

O governo permanecerá
como acionista, recebendo di-
videndos ao longo do tempo,
e a União manterá poder de
veto na administração da com-

panhia, garantindo que deci-
sões estratégicas no setor se-
jam preservadas.

Na avaliação do Ministério
de Minas e Energia, os proble-
mas da Eletrobras decorrem de
ineficiências acumuladas nos
últimos 15 anos, que “impacta-
ram a sociedade em cerca de um
quarto de trilhão de reais, con-
correndo pelo uso de recursos
públicos que poderiam ser in-
vestidos em segurança, educação
e saúde”. (Agencia Brasil)

Fundo de Amparo ao Trabalhador vai
cobrar empréstimos cedidos ao BNDES

A Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), empresa
pública de fomento à ciência,
tecnologia e inovação, anun-
ciou  na segunda-feira (21), o
programa Finep Conecta, que
garantirá recursos para empre-
sas que dediquem, no mínimo,
15% dos valores dos seus pro-
jetos para a contratação de
pesquisas com as universida-
des e os institutos de ciência
e tecnologia (ICTs).

“É um projeto que vai au-
mentar a aproximação entre
empresas e o mundo científi-
co”, destacou o presidente da
Finep, Marcos Cintra, duran-
te a abertura do Encontro Fi-
nep para Inovação – Região
Centro-Oeste, em Brasília.

O financiamento ocorrerá
por meio da disponibilização
de uma nova linha de crédito,
que prevê mecanismos como
taxas de juros menores e pra-
zos e carências mais longas,
podendo chegar ao emprésti-
mo de 100% dos recursos ne-
cessário ao desenvolvimento
do projeto, a depender do grau
de inovação inerente à pro-
posta. Ao todo, serão disponi-
bilizados R$ 500 milhões para
o Finep Conecta em 2017. As
contratações poderão ser ini-
ciadas até o fim do mês, após
a formalização do projeto.

Marcos Cintra argumentou
que essa é uma forma de con-
tornar as restrições orçamen-
tárias que têm atingido o se-
tor, que hoje trabalha com cer-
ca de 20% do orçamento que
tinha há cerca de seis anos.
Segundo o economista, trata-
se de uma forma de transferir
recursos do setor produtivo
para universidades e ICTs.

“Nós não temos recursos
para apoiar, a fundo perdido,
laboratórios públicos e uni-
versidades, mas nós temos
bastante dinheiro disponível
para apoiar empresas que
queiram levantar recursos
para fazer investimentos. En-
tão, o objetivo do Finep Co-
necta é o de transferir parte
desses recursos sobrantes
para irrigar o sistema de pes-
quisa universitário, que hoje
está sofrendo muito com a fal-
ta de recursos”, explicou.

O segundo objetivo do
projeto, segundo o presiden-

Kassab diz que conversa com
equipe econômica é para garantir

recursos para o CNPq
O ministro da Ciência, Tecno-

logia, Inovações e Comunicações,
Gilberto Kassab, disse na segun-
da-feira (21) que segue tentando
sensibilizar a equipe econômica
do governo federal para que sejam
garantidos recursos para o Con-
selho Nacional de Desenvolvi-
mento Tecnológico (CNPq).

A autarquia é responsável
pelo financiamento de pesquisas
por meio do pagamento de mi-
lhares de bolsistas em todo o
país. “A pesquisa não pode parar,
o bolsista não pode parar”, afir-
mou o ministro.

Na sede do CNPq, onde par-
ticipou da abertura do Encontro
Finep para Inovação – Região
Centro-Oeste, Kassab destacou
seu compromisso “de continu-
ar, junto com vocês, sensibili-
zando nossas autoridades na área
econômica, para que possam ter,

no ano de 2017, a mesma visão
correta que tiveram no ano de
2016”, quando, segundo o mi-
nistro, o setor não foi atingido
por cortes, tendo sido benefici-
ado com R$ 1,5 bilhões, após a
repatriação de recursos.

Gilberto Kassab pediu apoio
a representantes de instituições
de pesquisa, presentes ao en-
contro, para ampliar a cobrança,
a fim de que sejam garantidos os
valores necessário ao desenvol-
vimento de atividades de pesqui-
sa e inovação. “O investimento
é de vital importância, porque a
crise jamais será superada nas
proporções que queremos, se
não investirmos muito nas ciên-
cias, na pesquisa, na inovação, na
tecnologia. Foi assim que todos
os países com a dimensão do
Brasil superaram as suas crises”,
ressaltou.

O Orçamento aprovado pelo
Congresso previa R$ 1,3 bilhões
para a autarquia, que também
contaria com aportes do Fundo
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico, no
valor de R$ 400 milhões. No
entanto, 44% do total desses va-
lores foram contingenciados.
Com isso, o CNPq anunciou,
durante reunião do Conselho
Nacional de Secretários Estadu-
ais para Assuntos de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Consec-
ti), no dia 3 de agosto, que tem
recursos suficientes para garan-
tir apenas os pagamentos refe-
rentes ao mês de agosto, que
serão efetivados no início de
setembro.

À Agência Brasil, o presi-
dente do CNPq, Mario Neto
Borges, informou que está segu-
ro de que a autarquia terá recur-

sos para fechar o ano com os
pagamentos em dia. “Em 2016,
tivemos a mesma incerteza e
acabamos com um orçamento
até maior do que o previsto para
o ano. O conselho precisa de R$
505 milhões para fechar as con-
tas até o fim do ano.

Diante da restrição orça-
mentária, diversas instituições
vinculadas à pesquisa, como a
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), a
Academia Brasileira de Ciênci-
as (ABC) e a Associação Nacio-
nal de Pós-Graduandos, além de
diversos grupos de estudo, têm
manifestado preocupação com a
manutenção das pesquisas e com
a situação dos pesquisadores e
cobrado empenho do MCTIC
para a garantia dos recursos jun-
to à Presidência da República.
(Agencia Brasil)

Finep apoiará
investimentos de

pesquisas de
empresas em
universidades

te da Finep, é o de “estimular,
estreitar e aprofundar o rela-
cionamento coparticipativo
entre empresas e agências de
pesquisa”, o que ele avalia ser
uma deficiência do modelo
brasileiro, baseado no grande
dispêndio de recursos por par-
te do setor público, com pou-
co investimento do setor pri-
vado no desenvolvimento de
inovações. Questionado sobre
os riscos da definição dos
projetos a partir de demandas
do setor privado levar à redu-
ção da autonomia universitá-
ria, ele defendeu que “cada vez
mais, essa diferenciação entre
empresa e universidade está
se diluindo”.

“Vai haver, realmente, um
incremento da parcela das ati-
vidades das universidades que
atendem a demandas empresa-
riais, mas esse é um resulta-
do, digamos, indesejado, da
política pública que o gover-
no está praticando hoje, que é
de forte contingenciamento
de gastos. Nós estamos ten-
tando amenizar esse impacto”,
disse Cintra, que avalia que,
apesar desse aumento, as ins-
tituições de ensino e pesqui-
sa seguirão tendo condições
de fazer pesquisa, “na medida
dos seus próprios interesses”.
Por outro lado, o conheci-
mento produzido nessas ins-
tituições poderá ser incorpo-
rado pelas empresas.

O Encontro Finep para
Inovação – Região Centro-
Oeste marcou a inauguração
do escritório da Finep na re-
gião. A iniciativa, que seguirá
nesta terça-feira (22) com a
realização de workshops sobre
inovação, faz parte do plano de
descentralização e de regiona-
lização das atividades da fi-
nanciadora, que já levou à
abertura, em julho, de uma
sede em Fortaleza, cujas ati-
vidades serão direcionadas à
Região Nordeste. A presença
física de técnicos distribuídos
por todos as regionais é con-
siderada pela Finep como um
elemento fundamental para o
conhecimento dessas realida-
des e de suas especificidades,
elementos fundamentais para o
desenvolvimento de uma polí-
tica eficaz de dinamização da
economia. (Agencia Brasil)

Com um prejuízo estimado
em R$ 18 bilhões este ano e em
R$ 20,6 bilhões em 2018, o
Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT) pedirá, pela primeira vez
na história, que o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) reem-
bolse parte dos empréstimos
concedidos pelo banco com re-
cursos do fundo. O Ministério
do Trabalho, responsável pelo
FAT, confirmou ter enviado ofí-
cio ao BNDES alertando sobre
a necessidade de aportes caso o
Tesouro não consiga cobrir o
rombo.

Pelo ofício, o BNDES terá
de repassar R$ 4,7 bilhões ao
FAT referente a amortização de
empréstimos. O valor refere-se

à diferença entre o orçamento
para os aportes do Tesouro para
este ano, de R$ 13,3 bilhões, e
o prejuízo operacional de R$ 18
bilhões estimado para 2017.

Composto pela arrecadação
do Programa de Integração So-
cial (PIS) e do Programa de For-
mação do Patrimônio do Servi-
dor Público (Pasep), o FAT re-
passa 40% dos recursos à insti-
tuição financeira. O dinheiro re-
força o capital do banco de fo-
mento para emprestar ao setor
produtivo.

Tradicionalmente, o banco
repassa ao FAT apenas o valor
dos juros dos empréstimos. A
partir deste ano, no entanto, tam-
bém terá de reembolsar parte do
valor principal das linhas de cré-

dito.
Responsável por financiar

benefícios trabalhistas como o
seguro-desemprego, o abono
salarial e programas de qualifi-
cação profissional, o FAT tem
registrado déficits crescentes
nos últimos anos porque a arre-
cadação do PIS/Pasep está cres-
cendo em ritmo menor que as
despesas. Em 2016, o fundo teve
prejuízo de R$ 12,5 bilhões, re-
sultante da arrecadação de R$
55,4 bilhões e de despesas de
R$ 67,9 bilhões.

Segundo as estimativas mais
recentes, divulgadas em abril
deste ano, as receitas continua-
rão relativamente estáveis: R$
55,9 bilhões em 2017 e R$ 58,5
bilhões em 2018. No entanto, os

gastos, principalmente com o
seguro-desemprego e o abono
salarial, saltarão para R$ 73,9
bilhões este ano e para R$ 79,1
bilhões no próximo.

Além do reembolso parcial
do BNDES, o governo pretende
aprovar a medida provisória que
cria Taxa de Longo Prazo (TLP)
para conter o crescimento do
déficit do FAT. A nova taxa, que
entraria em vigor no próximo
ano, passaria a ser definida pela
inflação mais o rendimento de
determinados tipos títulos públi-
cos, diminuindo o volume de
subsídios do Tesouro Nacional
para cobrir a diferença entre os
juros dos financiamentos do
BNDES e as taxas de mercado.
(Agencia Brasil)
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Edital de Citação. Prazo 60 dias. (Proc. 1012992-16.2013.8.26.0100). A Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, Juíza de 
Direito da 38ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a CHOICE BAG COMERCIAL LTDA (CNPJ 
04.884.296/0004-54) na pessoa de seu representante legal, que THAIS GALVÃO SOARES lhe ajuizou uma ação Declaratória, pelo 
Procedimento Comum, objetivando que seja a presente ação julgada totalmente procedente, a fim de suspender a exigibilidade dos 
títulos nºs 17.109-A, no valor de R$ 1.208,26; 17.109-B, no valor de R$ 927,27 e 17.109-C, no valor de R$ 955,38, todas levadas a 
protesto juntas ao 6º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/SP, mediante ao deposito da quantia de R$ 3.090,91, bem 
como para condenar a ré ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e nas demais cominações legais. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 60 dias, supra, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei.  19 e 22/08

EDITAL DE CITAÇÃO DE SUPER CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA , nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial nº 1001005-51.2016.8.26.0011, requerida por RENTAX FOMENTO MERCANTIL LTDA, COM 
PRAZO DE 15 (quinze) DIAS UTEIS. O DR THÉO ASSUAR GRAGNANO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 03ª VARA CIVEL DO FORO 
REGIONAL E DISTRITAL XI - PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO, SP., No uso de suas atribuições e na forma da lei, etc. 
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente Edital de CITAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias uteis, e especial a empresa 
SUPER CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.521.359/0001-19, 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, que perante a 03ª Vara Cível do Foro Regional e Distrital XI-PINHEIROS da 
comarca de São Paulo. e respectivo Cartório, situado na Rua Jericó s/n, Sala 10A/11A, Vila Madalena - CEP 05435-040, encontra-se 
em trâmite desde 04.02.2016, a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001005-51.2016.8.26.0011, que lhe promove RENTAX 
FOMENTO MERCANTIL LTDA,  cujo feito tem por finalidade o recebimento de duplicatas mercantis nºs 476 - B - C - D- nos valores 
de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) cada, sob o fundamento de encontrar-se vencidos e não pagos, acrescidos de 
atualização monetária, juros de mora na forma da lei, custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, com valor, à 
época, de R$ 3.884,69 (três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Ante a não localização da empresa 
devedora SUPER CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, é expedido o presente edital de CITAÇÃO, para 
que (i) pague o débito no prazo de três dias, (ii)requeira o parcelamento nos termos do art. 745-A do Código de Processo 
Civil(comprovando, no prazo para embargos, o depósito de 30% do crédito exequendo, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, e pugnando pelo pagamento do saldo em seis parcelas acrescidas de juros de 1% e correção pela tabela prática do 
TJSP) ou (iii) apresente embargos no prazo de quinze dias. Passado em branco o prazo de três dias o patrimônio do devedor se 
sujeitará à execução forçada. O presente edital vai devidamente conferido e assinado. Pinheiros, SP.  19 e 22/08

COMBRASIL – Cia Brasil Central Comercio e Industria
CNPJ/MF N° 01.022.318/0001-36

Convocação para Reunião do Conselho de Administração
Ficam convocados os acionistas da Combrasil - Cia. Brasil Central Comércio e Indústria a participar da Assembleia Geral 
Ordinária de 2017, que será realizada em 28 de agosto de 2017, às 12:00 horas, na Rua Comendador Remo Cesaroni, 162, 2° 
Andar, São José dos Campos, SP, CEP 12243-020, para deliberarem sobre a seguinte matéria: i) Eleição dos membros da dire-
toria executiva. São José dos Campos, 19 de agosto de 2017. Maria Bernadete Borges Bernardes - Diretoria Vice-Presidente.

Combrasil – Cia Brasil Central Comercio e Industria
CNPJ/MF N° 01.022.318/0001-36

Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os acionistas da Combrasil - Cia. Brasil Central Comércio e Indústria a participar da Assembleia Geral 
Ordinária de 2017, que será realizada em 28 de agosto de 2017, às 10:00 horas, na Rua Comendador Remo Cesaroni, 162, 
2° Andar, São José dos Campos, SP, CEP 12243-020, para deliberarem sobre a seguinte matéria: i) Eleição do Conselho 
de Administração; ii) Aprovação das contas do exercício de 2016; iii) destinação dos lucros; (iv) fixação da remuneração dos 
administradores. São José dos Campos, 19 de agosto de 2017. Maria Bernadete Borges Bernardes - Diretoria Vice-Presidente.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0022142- 
09.2011.8.26.0100 - 481/11.]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) Samuel Gomes de 
Nazareth, Joelma , Maria Aurea Lobato da Silva, Manoel Francisco dos Santos, espolio de Dato El Syed Ibrahim Bin 
Omar Alsagoff, Maria Ghazel Syed Alsagoff, Ali Ibrahim Omar Alsagaff, Geni Nobue Suzuki, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Nilton Almeida de Souza 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Fellipe Coelho, 29, 
Jd. Éster, Pq. São Rafael, Itaquera, São Paulo - SP, Cep. 08331-320, 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.                    [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº0044549- 09.2011.8.26.0100-985/ 
11.]O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 2ªVara 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) Espólios de Raphael José da Silva,Pedra da Silva,rep.pelo inv.,Marcelo Almei-
da dos Santos e Fernanda Lopes de Almeida,José Ediberto de Freitas e Ana Maria Silva de Freitas,Luzia Francisca Fredi,Manoel 
Ferreira da Silva e Sofia Martins Coutinho da Silva,Pedra da Silva ou Pedra Maria da Silva ou ainda Pedra Maria das Dores e 
Penha da Silva,Maria da Silva,Marisa Castilho e Roberto Castilho,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Carlos Amarildo Ferrari,Flávia Taionato Ferrari ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, 
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Paulo Pontes,364,Jd Amaro,São Paulo SP,Cep.03271-000, alegan-
do 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. [22,23] 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos 
do PROC. Nº 1022426-68.2016.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Lais Helena Bresser Lang, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A 
TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) Prefeitura do Município de São Paulo move uma Desapropriação - 
Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Wagner Roberto Delagata, objetivando o 
imóvel situado a Av. Santo Amaro, n° 1473,1477 e 1481, Vila Nova Conceição, CEP 04505- 002, sob mátricula 104.894 
registrada no 14° Registro de Imóveis da Capital , declarados de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 51.796, 
datado de 09.05.07. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o prazo de 10 
(dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2017.   [22,23] 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1036586-88.2015.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Paula da Rocha e Silva Formoso, na forma da Lei, etc.FAZ 
SABER a(o) Seabob Importadora e Exportadora Ltda. EPP (na pessoa de seu representante legal), CNPJ 00.350.445/0001-
00, que lhe foi proposta uma ação de Consignação Em Pagamento por parte de Mercadão de Carnes e Mercearia Nova 
Paranoa Ltda, objetivando a PROCEDÊNCIA da presente ação, autorizando a consignação dos valores de R$ 504,00, R$ 
604,80 e R$ 393,60. 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 ou levantados os valores consignados, 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 16 de agosto de 2017.                                                                                     [22,23] 
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Stuttgart Motorsport vence a terceira
seguida no Brasileiro de Endurance

A estreia do Campeonato
ClickSpeed de Kart Amador
(CCSKA) no Kart Itália, em
Valinhos (SP), acabou provo-
cando uma reviravolta na tabe-
la de pontuação da categoria
Elite, a mais forte do certame.
Na tarde do último domingo
(20) Gustavo Ariel (One Pho-
tography Media/Sky) largou da
pole position e venceu, assu-
mindo a liderança com 272
pontos. Líder nas seis primei-
ras etapas, Alberto Cesar Ota-
zú (Braspress/Pilotech/Mega
Kart/Alpie) estabeleceu a vol-
ta mais rápida na chuva, mas
amargou problemas em seu
kart e recebeu a bandeirada em
oitavo, caindo para a vice-lide-
rança com 264 pontos, faltan-
do apenas três etapas para a de-
cisão do campeonato.

“Dei sorte de ter achado
uma volta boa na classificação
e dos meus adversários ficarem
brigando e se atrapalhando. Abri
uma boa vantagem, mas não foi
fácil, a chuva era intensa e pre-
cisei ter muita atenção para não
errar muito”, comentou o ca-
çula do campeonato, com 15
anos de idade.

Realizada debaixo de muita
chuva, Ariel conquistou a pole
position para a sétima etapa em
sua última passagem no traça-
do Milano. Na corrida ele lar-
gou bem e aproveitou que atrás
os competidores estavam em
uma briga ferrenha e caminhou
tranquilo para a sua segunda vi-
tória na temporada, com 6s878
de vantagem sobre Diego
Mesa. A decisão do terceiro
posto foi praticamente na linha
de chegada, com mínima van-
tagem de Bruno Favrin sobre
Everton Carajeleascow, cam-
peão de 2016 e terceiro colo-
cado em 2017.

Kartismo: Gustavo
Ariel vence e assume
liderança do CCSKA

Alberto Cesar Otazú faz volta mais rápida, mas tem
problemas com o seu kart e cai para a vice-liderança
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Atual campeão, Everton Carajeleascow chegou em quarto
e continua em terceiro

O então líder do campeo-
nato Alberto Otazú largou em
quarto, mas ainda na primeira
volta levou alguns toques e na
segunda volta chegou a ser jo-
gado para fora da pista e caiu
para a 12ª posição. Quando já
estava em sexto e com a volta
mais rápida da corrida, o seu
kart apagou e ele foi obrigado
a trocar de equipamento, con-
cluindo apenas em oitavo.

Graduados e Elite
As provas das categorias

Light e Graduados foram rea-
lizadas com piso seco. Marce-
lo da Silva Batista largou da
pole position e venceu a Light,
com 4s729 de folga sobre Alex
Andriguetto, que agora soma
191 e se aproximou da lideran-
ça do campeonato. O líder Sid-
ney Santiago Sky terminou em
quarto, atrás de Yvis Rodrigues,
e está com apenas três pontos
de vantagem. A volta mais rá-
pida foi do quinto colocado,
Rafael Anastasi.

 Entre os pilotos da Gradu-
ados o vice-líder da categoria
também melhorou a sua pon-
tuação ao estabelecer a volta
mais rápida e vencer a etapa,
com apenas 0s953 de vanta-
gem sobre Edison Favrin, que
havia largado da pole positi-
on. Agora ele tem 286 pon-
tos, enquanto Daniel Robles
terminou em quarto, atrás de
Alexandre França, e passa para
306 pontos.

Com 171 pontos ainda em
jogo nas próximas três etapas, a
decisão pelo título nas três ca-
tegorias está totalmente aberta.
O próximo encontro do Campe-
onato ClickSpeed de Kart Ama-
dor (CCSKA) será no dia 9 de
setembro, no Kartódromo
Granja Viana, em Cotia (SP).

O Porsche 911 GT3 R de Marcel Visconde/Ricardo Mauricio

Pole position, vitória e me-
lhor volta. O Porsche 911 GT3
R da Stuttgart Motorsport domi-
nou a 3 Horas de Santa Cruz do
Sul, quarta etapa do Campeonato
Brasileiro de Endurance, e levou
a dupla Marcel Visconde/Ricar-
do Mauricio à terceira vitória
seguida na temporada.

A vitória de Visconde/Mauri-
cio em Santa Cruz do Sul só não
foi de ponta a ponta porque Stu-
art Turvey conseguiu uma larga-
da surpreendente com o protóti-
po Scorpion Hayabusa Turbo,
pulando do sexto lugar no grid
para a liderança na curva inicial.
Na segunda volta, Mauricio ul-
trapassou o Scorpion e daí em
diante o Porsche permaneceu na
liderança até a bandeirada.

Mesmo com dois períodos
de safety car na primeira hora de
prova, o Porsche colocou uma
volta de vantagem sobre o então
segundo colocado, o MR 18-Hon-
da de Francesco Ventre/Eduardo
Dieter. Este carro prometia difi-
cultar as coisas para Visconde/
Mauricio no final da prova, mas
abandonou devido a um acidente
causado por falha mecânica. Com

a saída do MR 18-Honda, o adver-
sário mais próximo do Porsche
passou a ser o MRX-Nissan de
Nilson Ribeiro/José Roberto Ri-
beiro, que chegou a ficar uma vol-
ta atrás dos líderes. Na bandeira-
da, o Porsche ficou na frente por
uma margem de 40 segundos.

“Não esperávamos ter uma
corrida tão tranquila aqui em San-
ta Cruz do Sul. Aconteceram os
incidentes normais de qualquer
corrida, mas nada que colocasse

nosso resultado em risco”, co-
memorava Visconde. “Estou con-
tente porque nosso carro atual,
o 911 GT3 R, nunca havia anda-
do aqui, e tivemos um ótimo de-
sempenho em uma pista que exi-
ge muito do conjunto e do pilo-
to. O Ricardo conhece bem este
traçado, mas eu só havia corrido
em Santa Cruz uma vez, há dez
anos, com um Porsche 911 GT3
Cup que era totalmente diferen-
te do carro de hoje.” 

Para Ricardo Mauricio, o
único momento de dúvida acon-
teceu nas primeiras voltas, quan-
do uma garoa leve chegou a mo-
lhar a pista. “Pensamos em parar
e colocar pneus para pista mo-
lhada, mas a chuva parou logo e
o asfalto começou a secar. Per-
demos tempo na última troca de
pilotos ao ficar uma volta a mais
atrás do safety car. Foi aí que o
segundo colocado passou a ficar
na mesma volta que nós.
Felizmente, isso não comprome-
teu nossa vitória.”

O resultado das 3 Horas de
Santa Cruz do Sul fez Visconde/
Mauricio abrirem boa vantagem
na liderança do Campeonato Bra-
sileiro de Endurance. Além de
vencer, a dupla da Stuttgart Mo-
torsport viu os vice-líderes Fran-
co Pasquale/Tiel Andrade perde-
rem várias posições devido a um
problema mecânico que fez o
Tubarão IX com motor Ford Tur-
bo parar na pista quando era ter-
ceiro colocado. Levado para o
box, o Tubarão foi reparado e
voltou à corrida. Recebeu a ban-
deirada em 11º lugar, sétimo en-
tre os carros da categoria GP1.
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Meia Maratona do Rio de Janeiro termina
com bicampeonato brasileiro no masculino

Largada Elite feminino

Com temperatura agradável
em um típico inverno carioca,
o brasileiro José Márcio Leão
venceu a 21º Meia Maratona
do Rio de Janeiro, na manhã de
domingo, deixando com o Bra-
sil o lugar mais alto do pódio
pelo 2º ano consecutivo. No
feminino a primeira cruzar a

linha de chegada foi a quenia-
na Esther Kakuri, que estreou
com o pé direito na competi-
ção mais bonita do calendário
nacional e que reuniu milhares
de atletas de 26 países, dividi-
dos nas categorias Elite Mas-
culina e Feminina, Cadeirante e
5k. A secretaria de esportes, Pa-

trícia Amorim, entregou os tro-
féus aos vencedores.

Nascido em Garanhuns (PE)
e correndo como um verdadeiro
leão, José Márcio completou os
21.097 metros entre a Praia de
São Conrado e o Aterro do Fla-
mengo, com o tempo de
1h04min18seg, poucos passos a
frente do etíope Demiso Gudeta
e apenas 4 segundos do brasilei-
ro Damião Ancelmo de Souza.
Na elite masculina a prova foi de
muito equilíbrio e estratégia para
o atleta de apenas 26 anos. 

Pela primeira vez na Meia
Maratona do Rio, a queniana Es-
ther Kakuri cruzou a linha de che-
gada em grande estilo. Com ape-
nas 23 anos, Esther, que concluiu
o percurso em 1h14min44seg,
se sentiu em casa com a recepti-
vidade da torcida brasileira. 

“O clima úmido estava per-
feito para correr, além disso, a
energia das pessoas por onde eu

passava era contagiante”, desta-
cou Esther que terminou a prova
em 1h14min44seg, e que já faz
planos para correr a Meia Mara-
tona em 2018. 

Destaque brasileiro na elite
feminina, a campeã do ano pas-
sado, a paranaense Joziane Car-
doso, que vem brilhando nas úl-
timas temporadas, com vitórias
na Meia Maratona Internacional
de São Paulo, Volta Internacio-
nal da Pampulha, entre outras
competições, garantiu o 3º lugar
no pódio com a marca de
1h16min36seg. 

A Meia Maratona do Rio de
Janeiro é uma realização e orga-
nização da Globo e Yescom, com
promoção e transmissão da TV
Globo, Globoesporte.com,
Euatleta.com, SporTV. A super-
visão é da IAAF, Aims, CBAt e
Farj. Mais informações no site
o f i c i a l ,
www.meiamaratonadoriodejaneiro.com.br 
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Definidos os campeões da classificatória
da Copa do Brasil de Basquete 3x3

Lance de jogo da final da Elite

Foram definidos, no domingo,
os campeões da etapa classifica-
tória da Copa do Brasil de Basquete
3x3. O torneio foi disputado em
Diadema, no Galpão 3x, e reuniu
atletas das categorias Sub18 Mas-
culino e Feminino, Adulto Femi-
nino, Open Masculino e Elite.

O campeão e vice de cada ca-
tegoria da classificatória garanti-
ram vaga para a primeira edição
da Copa do Brasil de Basquete
3x3, que acontecerá nos dias 16
e 17 de setembro, em São Paulo.

Na decisão da categoria Elite,
a principal do torneio, o Rio Preto
Guarani venceu o DCL Brasil, por
22 a 11, e conquistou o título.
Como já estava classificado para a
Copa do Brasil, a vaga do Rio Pre-
to ficou com o Spartans Mogi, ter-
ceiro colocado na classificatória.

A Copa do Brasil é a maior com-

petição nacional da modalidade e
reunirá também os campeões esta-
duais do Rio de Janeiro, Santa Cata-
rina, Ceará, Mato Groso do Sul e
mais os campeões e vices das qua-
tro etapas do III Circuito Paulista de
Basquete 3x3, ainda em andamento.

O evento é chancelado pela Fe-
deração Internacional de Basquete
(FIBA) e organizado pela Associa-
ção de Basquete 3x3 (ANB3x3). O
campeão da categoria Elite terá ain-
da uma premiação especial: uma
viagem, com todas as despesas pa-
gas, para representar o Brasil na eta-
pa do México do FIBA3x3 World
Tour, disputada no final de setem-
bro. As demais categorias pontua-
rão no ranking mundial da FIBA3x3.

A Copa do Brasil de Basquete
3x3 tem o patrocínio de TNT
Energy Drink, através da Lei Pau-
lista de Incentivo de Esporte da

Secretaria de Esporte Lazer e Ju-
ventude do Estado de São Paulo.
Realização – ANB3x3 (Associa-
ção Nacional de Basquete 3x3).
Chancela – FIBA (Federação In-

ternacional de Basketball). Apoio
- CBB (Confederação Brasileira
de Basketball), FPB (Federação
Paulista de Basketball), Kaleman
e Prefeitura de Diadema.
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