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Santander, Itaú e Bradesco pagarão
R$ 660 mi à prefeitura de São Paulo
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Governo aumenta previsão de
superávit da balança comercial

Leilões do pré-sal arrecadam
R$ R$ 6,15 bilhões e

vendem 75% da área ofertada

Esporte
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Comercial
Compra:   3,24
Venda:       3,24

Turismo
Compra:   3,11
Venda:       3,37

Compra:   3,76
Venda:       3,76

Compra: 120,65
Venda:     150,65

O ano de 2018 nem co-
meçou e já promete abalar
as estruturas do mundo da
corrida. Isso porque depois
do sucesso deste primeiro
ano como circuito interna-
cional, ASICS e Norte Ma-
rketing pré-venda para as
etapas de Salvador, São Pau-

Circuito de meia maratona
da América Latina abre
inscrições para 2018

lo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Brasília do ano
que vem – Santiago, Lima
e Buenos Aires estarão dis-
poníveis em breve. Além
disso, ainda anunciaram
mais duas cidades: Bogotá
(Colômbia) e Montevidéu
(Uruguai).             Página 7

Motogp: Campeão pode
ser coroado nesse final

de semana
Marc Márquez poderá tor-

nar-se campeão da temporada
2017 da Motogp já nesse fi-
nal de semana na Malásia. A
corrida acontece na madruga-
da de sábado para domingo. O
único piloto com chances ma-
temáticas de impedí-lo é An-
drea Dovisioso, piloto da Du-
cati, mas após seu fraco de-
sempenho na Austrália, com
apenas um 13º lugar, as coisas
se complicaram para o piloto
italiano. Para impedir o título
do espanhol Dovisioso tem
que vencer sem que Márquez
chegue em segundo. Página 7 Dovisioso quer adiar a festa de Marquez  (2)
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Minas e Montes Claros
fazem duelo de mineiros

neste sábado

Minas enfrentou o
Corinthians-Guarulhos na
segunda rodada

Um duelo mineiro será atra-
ção na rodada da Superliga mas-
culina de vôlei 2017/2018 nes-
te sábado (28). Quando se trata
de Minas Tênis Clube (MG)
contra Montes Claros Vôlei
(MG) o clima é diferente, a
preparação fica ainda mais in-
tensa e o duelo tem tudo para
esquentar a partir das 21h55, na
Arena Minas, em Belo Hori-
zonte (MG).                 Página 7F
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Tudo pronto para começar o
Monster Kart Experience

neste domingo

São esperados cerca de 100 pilotos em cada seletiva do
Monster Kart Experience

Um dos ícones do automobi-
lismo brasileiro, com 35 anos de
carreira desde o kart até catego-
rias internacionais, o piloto de
sorocabano Djalma Fogaça está

às vésperas de realizar um so-
nho. Neste domingo (29/10)
ele vai dar mais uma contribui-
ção ao esporte a motor sobre
quatro rodas.              Página 7
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Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

30º C

19º C

Sábado: Sol e au-
mento de nuvens
de manhã. Panca-
das de chuva à tar-
de e à noite.

Previsão do Tempo

Manhã Tarde Noite

27º C

19º C

Domingo: Sol
com muitas nuvens
durante o dia. Pe-
ríodos de nublado,
com chuva a qual-
quer hora.

Manhã Tarde Noite

26º C

18º C

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

Catalunha
declara sua

independência
da Espanha
Os parlamentares catalães

aprovaram, em votação secreta,
a independência da Catalunha.
Foram 70 votos a favor, dez vo-
tos contrários e dois em bran-
co. A oposição havia se retira-
do do plenário minutos antes e
se absteve de votar.     Página 3

Putin lança
quatro mísseis

balísticos
durante testes

militares
O presidente da Rússia,

Vladimir Putin, lançou quatro
mísseis balísticos durante
exercício militar realizado na
quinta-feira (26), pelas Forças
Estratégicas russas, segundo
informações divulgadas hoje
pelo Kremlin.             Página 3

O Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
ampliou a previsão de supe-
rávit da balança comercial
brasileira de US$ 60 bilhões
para um resultado entre US$
65 bilhões e US$ 70 bilhões
em 2017.

De acordo com o ministé-
rio, os números refletem prin-
cipalmente o desempenho das
exportações brasileiras, cuja
alta acumulada no ano é de
quase 20%, com vendas ex-
ternas puxadas por automó-
veis, veículos de carga, pro-
dutos siderúrgicos, produtos
do agronegócio e
commodities minerais.

Em termos absolutos, a ex-

portação apresenta aumento de
US$ 25 bilhões entre janeiro e
setembro, na comparação com
o mesmo período de 2016.

Os dados do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e
Serviços mostram que os prin-
cipais responsáveis por esse
comportamento são os aumen-
tos das exportações de petró-
leo bruto (+US$ 6,2 bilhões),
minério de ferro (+US$ 5 bi-
lhões), soja (+US$ 4,5 bilhões),
automóveis de passageiros
(+US$ 1,7 bilhão), produtos
siderúrgicos (+US$ 1,5 bilhão),
derivados de petróleo (+US$
961 milhões) e veículos de car-
ga (+US$ 604 milhões). (Agen-
cia Brasil)
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 O diretor-geral ANP, Décio Oddone (E), o ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho, e o secretário de Petróleo,
Gás Natural e Combustíveis Renováveis, Marcio Félix, no leilão
de blocos do pré-sal

Os dois leilões de áreas do
polígono do pré-sal das bacias de
Santos e Campos, constantes da 2ª
e 3ª rodadas realizados  na sexta-
feira (27) pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) conseguiram
arrecadar para os cofres da União
R$ 6,15 bilhões em bônus, ven-
dendo seis dos oito blocos ofer-
tados – o equivalente a 75% de
toda a área ofertada. Vão ainda pro-
piciar R$ 760 milhões em inves-
timentos nos próximos anos.

O resultado foi comemorado
pelo ministro de Minas e Energia,
Fernando Coelho Filho, e pelo dire-
tor-geral da ANP, Décio Oddoni. Para
o ministro, as duas rodadas registra-
ram resultados acima da expectativa
e recolocaram o Brasil no cenário
mundial do petróleo, além de trazer
investimentos para o país. Página 3

A bandeira tarifária que
será aplicada nas contas de luz
de novembro será a vermelha
patamar 2, com acréscimo de
R$ 5 para cada 100 quilowat-
ts-hora (kWh) consumidos.
Segundo a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
não houve evolução na situação

Conta de luz terá taxa extra
de R$ 5 para cada

100 kwh-hora consumidos
dos reservatórios das usinas
hidrelétricas em relação ao
mês anterior.

“Ainda que não haja risco de
desabastecimento de energia elé-
trica, é preciso reforçar as ações
relacionadas ao uso consciente
e combate ao desperdício”, diz a
agência.                        Página 4

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, explicou na
tarde de sexta-feira (27) que
as ofertas elevadas dos con-
sórcios com participação da
estatal nos leilões do pré-sal

Petrobras não podia se dar
 o luxo de perder blocos
arrematados, diz Parente

buscavam garantir os contra-
tos, em um cenário em que os
concorrentes eram empresas
de grande porte e que de-
monstravam interesse  nos
blocos.                       Página 3
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C Â M A R A  ( S P )

Vereadora Rute Costa (PSD) convida pros 500 anos do início
da Reforma Protestante [contra os modelos de ‘salvação’
via catolicismo romano]. Integrante da Assembleia de Deus [mi-
nistério Belém], Rute entra pra esta história já no seu 1º mandato
no parlamento paulistano.  

J U S T I Ç A S  

Desde os anos 1990 que o ex-deputado federal [ARENA] José
Roberto Faria Lima [ex-dirigente na IBM] afirma o que só agora
o Tribunal Superior Eleitoral começa a admitir. Nenhum sistema
eletrônico [no caso urnas eleitorais] é 100 % imune ao fator frau-
dador dos humanos.    

P A R T I D O S 

Nascido da ruptura do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro [PMDB] dominado pelo então governador de São Paulo
[o falecido Orestes Quércia], o Partido da Social Democracia
Brasileira [PSDB] vai completar 30 anos em 2018. As perguntas
são: até lá, o vitorioso ... 

P O L Í T I C O S 

... João Doria [1º na história a ser eleito prefeito paulistano no
1º turno], que saiu vencedor da eleição do vereador [1º
mandato] João Jorge pra presidência do diretório paulistano [até
então presidido pelo colega Mario Covas], vai seguir em campa-
nha à Presidência, ou aceitar ...  

B R A S I L E I R O S  

... por exemplo disputar a sucessão do criador, provedor e
mantenedor da sua candidatura em 2016, o governador paulista
Geraldo Alckmin ? Quanto ao governador paulista Alckmin ? Es-
tará mesmo preparado pra pacificar o partido, talvez aceitando e
apoiando o ex-governador ...  

N O 

... e senador José Serra pra retornar ao Palácio dos Bandei-
rantes, fazendo a dobradinha ao contrário do que rolou em 2010
? E Fernando Henrique Cardoso [FHC], único a ter no currículo
ter sido eleito e reeleito em 1º turno contra Lula (PT), em 1994
e 1998 [via Economia Real] ? ... 

E S T A D O    

... Vai seguir dando aulas de ‘diplomacia’, que na prática aca-
bam apontando pra um Parlamentarismo que o Brasil não tem,
embora a Constituição [do mesmo ano da fundação do PSDB -
 1988] parece sugerir mas que na real não é nem Presidencialis-
mo como o norte-americano, nem ...

D E

... os parlamentarismos híbridos como na França pós-2ª Guerra
? Com o diretório paulistano definido, em novembro é a vez do
diretório paulista [literalmente dominado por Alckmin] ter o de-
putado federal que ele determinar ? E em dezembro será a vez do
diretório nacional, ... 

S Ã O  P A U L O 

... ainda contaminado pelo ‘licenciado’ senador mineiro
Aécio [encurralado por denúncias de corrupções com áudios e
vídeos dele e de seus operadores com Joesley da JBS, mas que
se salvou via corporativismo da maioria dos colegas] eleger
um aliado do candidato Alckmin ? 

E D I T O R 

O jornalista Cesar Neto vem publicando esta coluna [diária]
desde 1992. Ela foi se tornando referência na política e uma via
das liberdades possíveis entre comunicação, sociedade e insti-
tuições. Ele está dirigente na Associação dos Cronistas de Polí-
tica de São Paulo [Brasil].  

CESAR
 NETO

w w w. c e s a r n e t o . c o m
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Além da vacinação preventi-
va contra a febre amarela na
Zona Norte, as equipes das
Supervisões de Vigilância em
Saúde (Suvis) intensificaram
as ações de controle vetorial
do mosquito Aedes Aegypti-
em imóveis que margeiam a
área da mata dos parques Hor-
to Florestal e Anhanguera, na
Zona Norte.

“Nós pedimos para que a po-
pulação continue com as ações
de combate ao mosquito, que já
é feita há muito tempo contra a
dengue, a zika e a chikungunya.
É exatamente o mesmo mosqui-
to e a população de São Paulo
respondeu adequadamente. Este
ano tivemos poucos casos por-
que houve uma colaboração da
população para controlar o mos-
quito, identificando os criadou-
ros dentro das nossas casas”,
afirmou o secretário municipal
de Saúde, Wilson Pollara.

Até o momento, na região do
Horto Florestal foi realizada a
nebulização de aproximadamen-
te 3.700 imóveis em uma área
com população estimada em

9.361 pessoas. A medida foi to-
mada após um macaco da espé-
cie Bugio-ruivo (Alouatta cla-
mitans) ter sido encontrado
morto no Parque do Horto e os
exames laboratoriais feitos no
primata terem confirmado fe-
bre amarela.

A partir desta confirmação,
a Suvis Santana iniciou o blo-
queio de criadouros visitando os
moradores da região, casa a
casa, para orientar a população,
identificar e eliminar possíveis
criadouros do mosquito Aedes
Aegypti, potencial transmissor
da febre amarela urbana, entre
outras doenças. Na maioria dos
casos, os criadouros do mosqui-
to estão dentro das residências.

“Estamos definindo as estra-
tégias para que o Aedes
Aegypti não volte a ser transmis-
sor da febre amarela, o que não
ocorre desde a década de 1940”,
explica o coordenador do pro-
grama municipal de Vigilância e
Controle de Arboviroses da ca-
pital, Eduardo de Mais.

A Vigilância também reali-
zou o bloqueio de nebulização

nos imóveis localizados em um
raio de 300 metros a partir da
lateral esquerda do Parque Hor-
to Florestal, bem próximo do
local onde o macaco morto foi
encontrado. Ao longo da sema-
na, foram intensificadas as ações
nas demais regiões de entorno
do parque. Essas ações também
foram iniciadas nos imóveis do
entorno do Parque Anhanguera.

Os agentes estão em atuação
diariamente e as visitas para eli-
minação de criadouros aconte-
cem até às 17h. A aplicação de
inseticida pode ser estendida até
as 19h.

“A atuação proativa da popu-
lação neste trabalho é fundamen-
tal na eliminação de possíveis
criadouros para o mosquito,
como água parada em vasos, re-
cipientes e caixas d’água”, disse
Pollara.

Vale lembrar que assim
como as pessoas, os rimatas 
são  vítimas  dos 
mosquitos Haemagogus e Sabethes, encontrados
na zona de mata que costumam
circular em copas de árvores,
local de repouso preferido dos

primatas. Quando eles são infec-
tados e chegam a morrer, indi-
cando que existe a circulação do
vírus no local. Os primatas da
cidade estão sendo monitorados
e notificados pela Divisão de
Fauna (DEPAVE-3) da Secreta-
ria do Verde e Meio Ambiente
(SVMA), responsável pela saú-
de dos animais silvestres do
município.

“Por enquanto nós não en-
contramos nenhum macaco com
indício de que tenha sido morto
pela população. Nós estamos
alertas para essa possibilidade e,
por isso, em conjunto com a
Guarda Civil Metropolitana es-
tamos monitorando as áreas
com os primatas para evitar este
crime ambiental”, disse a dire-
tora de Fauna Silvestre da
SVMA, Juliana Summa. Quem
encontrar um animal silvestre
sendo maltratado pode denunci-
ar pelos telefones 3885-6669 ou
153 (Guarda Civil Ambiental).
Os mesmos telefones podem
ser acionados para a retirada de
animais silvestres encontrados
mortos.

Tecnologia e união são estratégias
para combater crimes no Brasil

Foi realizado na sexta-feira
(27), no Acre, o Encontro dos
Governadores do Brasil pela
Segurança Pública e Controle
das Fronteiras, com a presença
também de autoridades federais.
Governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin compa-
receu ao evento e apresentou
duas propostas para a questão da
segurança nas fronteiras e tam-
bém para a solução de crimes
transacionais e interestaduais.

A primeira solução viria com
a união de esforços. “Crime
transnacional e interestadual exi-
ge união de esforços de todos.
Defendemos que seja instituci-
onalizada a Agência Nacional de
Inteligência, ligada diretamente

ao Presidente da República, ao
Gabinete de Segurança Institucio-
nal, formada pelo Ministério da
Justiça, Ministério da Defesa, Re-
lações Exteriores, Polícia Federal,
Rodoviária Federal e a Inteligên-
cia dos Estados, especialmente
voltada ao combate ao tráfico de
drogas, tráfico de armas e lavagem
de dinheiro”, comentou Alckmin.

Artigo: Integração no
combate ao crime

Aliado ao esforço unificado
das instituições responsáveis
pela segurança pública nas dife-
rentes esferas, o governador
acredita que é preciso investir
em tecnologia para ampliar a efi-
cácia no combate ao crime. “Não

é um trabalho fácil. São frontei-
ras muito extensas. Brasil é um
país de dimensões continentais.
Só tem uma maneira de fazer esse
combate: unindo esforços, com
inteligência, informação e tecno-
logia. Temos de ter tecnologia
para poder enfrentar essa chaga
que é a questão do tráfico de dro-
gas e do tráfico de armas”, disse
Alckmin, que aproveitou para apre-
sentar a expertise do sistema ado-
tado no Estado de São Paulo.

“A segunda proposta que nós
estamos trazendo é oferecendo
aos Estados a possibilidade de
convênio com o Web Detecta.
Nós temos um software inteli-
gente, um sistema detecta, que
em 18 meses tivemos 5.300 pri-

sões em flagrante. Hoje temos
que utilizar a tecnologia no com-
bate ao crime. Então há possibi-
lidade de convênio. Por exem-
plo, uma câmera de vídeo em rio
Branco ou outra cidade, conec-
tada a esse sistema, você tem o
alarme e você prende mais facil-
mente carro com chapa clonada,
carro roubada, prende quadrilhas
especializadas, com o monitora-
mento. Ou seja, tecnologia com
esse trabalho”, comentou Alck-
min, que falou também sobre a
necessidade de se definir os re-
cursos nacionais destinados à
segurança para que eles sejam
liberados automaticamente, para
não atrapalhar no planejamentos
dos projetos de segurança.

Prefeitura inaugura Centro Temporário de
Acolhimento (CTA) em Santo Amaro

A Prefeitura de São Paulo
inaugurou na quinta-feira (26),
na Avenida Miguel Yunes, em
Santo Amaro, Zona Sul, o séti-
mo Centro Temporário de Aco-
lhimento (CTA) para pessoas em
situação de rua. O serviço foi
viabilizado pela Secretaria Espe-
cial de Investimento Social
(SEIS) por meio de parcerias
com empresas da iniciativa pri-
vada. Com ele, passam de 1.250
vagas de acolhimento apenas nos
CTAs, novo conceito de equipa-
mento social implantado por
esta gestão.

O espaço funcionará 24h por
dia e será administrado pela As-
sociação Beneficente Caminho
de Luz (ABECAL), por meio de
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desen-
volvimento Social (SMADS). O
CTA poderá acolher para pernoite
até 170 homens em situação de
rua, além de disponibilizar ou-
tras 50 vagas para atividades de
convivência durante o dia.

“Este CTA abre dia 5 de no-
vembro e tem condições de re-
ceber 220 pessoas. É uma opor-
tunidade que elas têm de saírem
das ruas. Aqui terão um carroçó-
dromo para estacionar suas car-
roças e canil, com comida e ve-

terinário para seus cães. Este é
um gesto humanitário, em reco-
nhecimento dessas pessoas”,
afirmou o prefeito João Doria.

As primeiras vagas serão
destinadas às pessoas em situa-
ção de rua da região de Santo
Amaro e da Zona Sul. Os futuros
conviventes poderão ser encami-
nhados pelos Centros Pop e/ou
Serviços Especializados de Abor-
dagem Social (SEAS). Os inte-
ressados também podem procu-
rar o serviço espontaneamente.

Para receber o sétimo CTA,
o imóvel passou por reformas
em sua estrutura que foram doa-
das pelo Grupo Bueno Netto,
com investimentos de cerca de
R$ 650 mil. No novo equipa-
mento, os moradores em situa-
ção de rua terão acesso ao aco-
lhimento, alimentação (café, al-
moço e jantar), banho, atendi-
mento social e também poderão
ser encaminhados para outras
políticas públicas de acordo com
a sua demanda. Eles poderão ser
recebidos com seus cães.

O centro dispõe de dois dor-
mitórios masculinos, cozinha,
refeitório, bagageiro, banheiros,
lavanderia, ambulatório, sala de
treinamento, além de canil (com
25 baias) e espaço para o esta-

cionamento de seis carroças.
No serviço, os conviventes

serão atendidos por uma equipe
multiprofissional composta por
33 profissionais exercendo as
funções de gerente, assistente
técnico, assistentes sociais, psi-
cólogo, orientadores, cozinhei-
ros e agentes operacionais.

A implementação desse
equipamento também contou
com doações de outras empre-
sas da iniciativa privada como as
Casas Bahia (linha branca), Igre-
ja Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias (fogão industrial,
roupeiro, armários, cadeiras e
maca), a Souza Cruz (beliches,
camas e colchões), INAC (com-
putadores), Unilever e Procter &
Gamble (kits de higiene), Caixa
Econômica Federal (mesas e ca-
deiras), Fibratex (cobertores) e a
PETZ (ração, comedores e bebe-
douros para os animais). O prefei-
to João Doria ressalta a importân-
cia para a capital de parcerias com
as empresas e se coloca à dispo-
sição de outros representantes da
iniciativa privada que desejarem
contribuir com a cidade.

Rede de acolhimento
Atualmente, a rede de acolhi-

mento da Secretaria Municipal

de Assistência e Desenvolvi-
mento Social (SMADS) conta
com 85 centros de acolhida e
sete CTAs que, juntos, disponi-
bilizam mais de 12 mil vagas.

Desde janeiro, a rede foi
ampliada com a implementação
de sete CTAs. Além do inaugu-
rado nesta quinta-feira, há outro
no Brás (164 vagas de acolhi-
mento e 100 vagas de convivên-
cia), no Aricanduva (238 vagas
de acolhimento e 100 vagas de
convivência), um quarto na Vila
Mariana (120 vagas de acolhi-
mento e 50 para atividades de
convivência), o CTA Prates (156
vagas de acolhimento e 110 va-
gas para atividades de convivên-
cia), um no Butantã (188 vagas
de acolhimento e 50 para convi-
vência), e outro na Barra Funda
com 290 vagas de acolhimento
e 50 para atividades diurnas.

Outra novidade na rede soci-
oassistencial nesta gestão foi a
implementação de quatro unida-
des de Atendimento Diário
Emergencial (ATENDE), que
prestam atendimento a depen-
dentes químicos e que também
foram viabilizadas pela Secreta-
ria Especial de Investimento
Social com recursos da iniciati-
va privada.

CGM lança edital para Programa
de Integridade e Boas Práticas

A Controladoria Geral do
Município (CGM) publicou na
quinta-feira (26), no Diário Ofi-
cial da Cidade, o Edital de Cha-
mamento Interno 002/2017, vi-
sando pré-selecionar unidades
da Prefeitura do Município de
São Paulo interessadas em de-
senvolver o Programa de Integri-
dade e Boas Práticas – PIBP.

O Programa de Integridade
e Boas Práticas está dentro da
Meta 50 do Programa de me-
tas 2017-2020 que prevê o au-
mento em 50% do índice de
integridade da Prefeitura de
São Paulo.

O PIBP também faz parte do

plano de ação instituído pelo
município em relação ao fo-
mento de ações de Governo
Aberto, firmado em 2016 com
a iniciativa Open Government
Partnership (OGP), que busca
fortalecer a participação, con-
trole social, transparência, in-
tegridade e inovação tecnológi-
ca, com o comprometimento em
envolver os cidadãos na gestão
da cidade;

Entre os objetivos do progra-
ma estão: a prevenção e o com-
bate à corrupção, a promoção da
ética no serviço público, o ma-
peamento e análise de riscos, o
diagnóstico de vulnerabilidades

e a sugestão de melhorias em
processos e procedimentos ad-
ministrativos.

A CGM irá pré-selecionar
quatro unidades que manifesta-
rem interesse em desenvolver o
programa, levando em conta a
relevância orçamentária, papel
estratégico e disponibilidade de
pessoal da CGM.

A adesão ao programa é
voluntária e o interesse na
participação pode ser apre-
sentado em qualquer momen-
to, através de correio eletrô-
n i c o
(CGMPIBP@prefeitura.sp.gov.br)
ou ofício dirigido à CGM, até

a data limite de 10 de novembro
de 2017.

O Plano de Integridade e
Boas Práticas deverá ser elabo-
rado após uma análise de riscos
de integridade e identificação
dos principais procedimentos e
processos que envolvem a uni-
dade em questão. O objetivo
será identificar vulnerabilidades,
propor medidas para mitigação
de possíveis fragilidades, forta-
lecer e/ou criar a unidade de con-
trole interno local, além de pro-
por a criação de indicadores de
desempenho e identificar pontos
de melhoria nos procedimentos
e processos rotineiros da pasta.
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Mude seu conceito
sobre “fracasso”.

Entenda que quanto mais fracassar, mais vai aprender. Quanto
mais aprender, mais perto do sucesso estará.

Assim, o “fracasso” faz parte do caminho para o sucesso.
Reserve agora mesmo pelo número 011-99461-3516 sua cre-
dencial VIP para terça-feira (31/10),  na região da paulista nossa
palestra sobre como vencer a crise e os desafios diários nos mode-
los de negócios atualmente que mais crescem no Brasil e ganhe
uma assessoria de quais os passos podem ser feitos para atingir
seus objetivos através do mesmo ! Coaching JCB

Catalunha declara
sua independência

da Espanha
Os parlamentares catalães aprovaram, em votação secreta, a

independência da Catalunha. Foram 70 votos a favor, dez votos
contrários e dois em branco. A oposição havia se retirado do ple-
nário minutos antes e se absteve de votar. A decisão aconteceu
aproximadamente às 15h30 no horário europeu (11h30 no horá-
rio de Brasília).

De um lado, havia os que defendiam o referendo e a separa-
ção da Espanha; de outro, os que culpam o líder catalão, Carles
Puigdemont, de ter prejudicado enormemente a economia da re-
gião e de forçar uma independência que não é a escolha da maio-
ria da população.

Senado de Madri está reunido
Já em Madri, o Senado está reunido desde o início da manhã

de sexta-feira (27) para votar a aplicação do artigo 155 da Cons-
tituição espanhola, que deve destituir o presidente catalão e sus-
pender temporariamente a autonomia da região.

De acordo com o presidente espanhol, Mariano Rajoy, é ine-
vitável a imediata aplicação do dispositivo pois a situação é ex-
cepcional e o objetivo é proteger a Catalunha. Após a divulgação
da declaração unliateral de independência por parte dos separa-
tistas, Rajoy pediu tranquilidade aos cidadãos espanhóis e afir-
mou que a situação voltará à legalidade. (Agencia Brasil)

Putin lança quatro
mísseis balísticos

durante testes militares
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, lançou quatro mís-

seis balísticos durante exercício militar realizado na quinta-fei-
ra (26), pelas Forças Estratégicas russas, segundo informações
divulgadas hoje pelo Kremlin. “O comandante supremo lançou
quatro mísseis balísticos”, disse à imprensa o porta-voz da pre-
sidência da Rússia, Dmitry Peskov. As informações são da EFE.

Ele explicou que Putin participou de alguns exercícios de
coordenação de comandantes que incluíram uma unidade de fo-
guetes de lugar terrestre, dois submarinos nucleares e vários apa-
ratos da aviação estratégica.

O foguete balístico de lugar terrestre, um Topol, foi dispara-
do a partir da base de Plestsek, situada no Noroeste da Rússia, e
impactou no polígono de Kura, no extremo leste do país.

Dois outros mísseis balísticos foram lançados simultanea-
mente a partir um submarino situado no mar de Ojotsk e atingi-
ram os alvos no polígono de Chiza, no Noroeste da Rússia.

O quarto foguete intercontinental foi lançado de um subma-
rino nas águas do mar de Barents contra um alvo localizado no
polígono de Kura.

Além disso, vários aparelhos da aviação estratégica localiza-
dos em diversos aeródromos do país efetuaram lançamentos de
mísseis de cruzeiro.

O Ministério da Defesa russo declarou que todas as missões
contempladas no programa de exercícios foram concluídas com
sucesso. (Agencia Brasil)

Os dois leilões de áreas do
polígono do pré-sal das bacias de
Santos e Campos, constantes da
2ª e 3ª rodadas realizados  na
sexta-feira (27) pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP)
conseguiram arrecadar para os
cofres da União R$ 6,15 bilhões
em bônus, vendendo seis dos
oito blocos ofertados – o equi-
valente a 75% de toda a área
ofertada. Vão ainda propiciar R$
760 milhões em investimentos
nos próximos anos.

O resultado foi comemora-
do pelo ministro de Minas e
Energia, Fernando Coelho Filho,
e pelo diretor-geral da ANP,
Décio Oddoni. Para o ministro,
as duas rodadas registraram re-
sultados acima da expectativa e
recolocaram o Brasil no cená-
rio mundial do petróleo, além de
trazer investimentos para o país.

 “O resultado excelente ob-
tido é fruto do trabalho desen-
volvido, e mostra acima de tudo
a confiança retomada junto às
grandes empresas internacio-
nais. Os percentuais de óleo ex-
cedentes ofertados pelas empre-
sas ultrapassaram em muito o
que esperávamos. Eu estou mui-
to feliz com o sucesso estron-
doso do leilão”.

Sobre a possibilidade de o
Congresso vir a promover mais
mudanças na Lei de Partilha,
o ministro disse que o leilão
atestou o êxito das alterações
na lei, mas que o governo está
“aberto a sugestões” que le-
vem ao aperfeiçoamento das
regras dos leilões.

Para Décio Oddoni, as duas
rodadas na sexta-feira, demons-
traram que “o Brasil está de vol-
ta ao cenário do mercado de  pe-
tróleo mundial. 

Na 2ª Rodada, o ágio do ex-
cedente em óleo ofertado alcan-
çou 260,98%, e na 3ª Rodada,
202,18%. A 1ª Rodada de Parti-
lha, realizada em 2013, que ofe-
receu a área de Libra, teve ágio
zero, uma vez que a área foi ar-
rematada pelo excedente em
óleo mínimo definido no edital.

Para a ANP, o sucesso das
rodadas “reflete as mudanças
regulatórias realizadas pelo
governo brasileiro, que torna-
ram o ambiente de negócios
no País mais atraente a em-
presas de diferentes portes, e
a própria atratividade das áre-
as, uma vez que o pré-sal bra-
sileiro possui um dos maiores
potenciais de reservas a serem
desenvolvidas no planeta”.

Entre os aprimoramentos na
legislação, está o fim da obriga-
toriedade de a Petrobras ser ope-
radora única no pré-sal, abrindo
oportunidade para a entrada de
outras empresas.

De acordo com a legislação
atual, a Petrobras tem o direito
de preferência para atuar como
operadora nos blocos do pré-sal.
A empresa optou por ser opera-
dora no bloco unitizável (com
jazidas adjacentes a campos ou
prospectos de reservatórios que
ultrapassam a área contratada) ao
Campo de Sapinhoá (Entorno de
Sapinhoá), da 2ª Rodada, e tam-
bém nos blocos de Peroba e Alto
de Cabo Frio - Central, da 3ª

Rodada. Nos três blocos, as
ofertas vencedoras foram de
consórcios liderados pela pró-
pria Petrobras.

2ª Rodada
Na 2ª Rodada de Licitação,

realizada no fim da manhã de
sexta-feira, (27), os blocos con-
tratados renderam R$ 3,3 bi-
lhões em bônus de assinatura e
a previsão de R$ 304 milhões em
investimentos.

O primeiro bloco ofertado,
Sudoeste de Tartaruga Verde, na
Bacia de Campos, não recebeu
oferta inicialmente. O bloco
chegou a ser oferecido mais
uma vez, no fim da rodada, se-
gundo as regras divulgadas na
semana passada pela ANP, mas
novamente não houve oferta.

Em seguida, o bloco Sul de
Gato do Mato, na Bacia de San-
tos, foi arrematado por um con-
sórcio formado pela Shell
(80%) e Total E&P do Brasil
(20%). As empresas ofereceram
11,53% da produção excedente
de óleo para a União, equivalen-
te ao percentual mínimo previs-
to no edital do leilão.

No caso do Entorno de Sa-
pinhoá, também na Bacia de San-
tos, houve disputa entre dois
consórcios com participação da
Petrobras. O vencedor foi o
consórcio em que a estatal ti-
nha participação de 45%, com
30% da Shell e 25% da Repsol
Sinopec, com uma oferta de
80% do percentual mínimo ex-
cedente. A proposta representou
ágio de 673,69%.

No bloco Norte de Carcará,

também houve disputa, e o con-
sórcio formado pelas companhi-
as Statoil (40%), ExxonMobil
(40%) e Petrogal (20%) fez a
melhor proposta, com 67,12%
de excedente em óleo para a
União. A Shell fez uma oferta
sozinha, mas ofereceu 50,46%
de óleo retornável. O ágio ofe-
recido pelo consórcio vencedor,
nesse caso, chegou a 209,99%.

3ª Rodada
Na 3ª rodada também foram

ofertados quatro blocos para
exploração e produção de petró-
leo no polígono do pré-sal: Pau
Brasil, Peroba, Alto de Cabo
Frio-Oeste e Alto de Cabo Frio-
Central.

O bônus de assinatura para os
prospectos da 3ª Rodada totali-
zam R$ 4,35 bilhões. Nessa ro-
dada, a Petrobras manifestou o
direito de preferência para atuar
como operadora em dois dos
quatro blocos: Peroba e Alto de
Cabo Frio-Central.

No regime de partilha, que
vigora nos contratos do pré-sal,
o excedente em óleo é o percen-
tual de produção que as empre-
sas oferecem para a União. O
leilão estabelece um percentual
mínimo (de oferta), e o consór-
cio que apresenta a maior oferta
vence a disputa.

Estiveram presentes no
evento os diretores da ANP, ex-
diretores e autoridades, além do
ministro-chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da Repúbli-
ca, Wellington Moreira Franco,
e do presidente da Petrobras,
Pedro Parente. (Agencia Brasil)

Os bancos Santander, Itaú e
Bradesco se comprometeram a
pagar à vista dívidas no valor de
R$ 660 milhões à prefeitura de
São Paulo até o final deste ano.
De acordo com a Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, o com-
promisso foi assumido na
quinta-feira (26) por represen-
tantes dos três bancos durante
reunião da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) dos
Grandes Devedores.

Para quitar a dívida, os ban-
cos aderiram ao Programa de
Parcelamento Incentivado
(PPI) da prefeitura, que dá des-
contos aos devedores. No caso
do Santander , a dívida de R$
454 milhões passou a ser  R$
279 milhões.

O Bradesco, devedor de R$
191 milhões, vai pagar R$ 90,3
milhões. A quantia, no entanto,

Santander, Itaú e Bradesco
pagarão R$ 660 milhões à

prefeitura de São Paulo
pode ser maior. “Estamos pedin-
do que a prefeitura estenda o pra-
zo do PPI para quem estiver ten-
tando o desmembramento das
ações. Se ocorrer, vamos ana-
lisar e poderemos pagar os R$
18 milhões restantes para qui-
tar toda a dívida”, disse à CPI
o diretor da instituição,
Clayton Camacho.

O Itaú, que tem dívida de
R$ 570 milhões, fez a adesão
ao PPI e irá pagar R$ 290 mi-
lhões como parte do débito.
Procurado, o banco ainda não
se manifestou.

O Santader confirmou o
acordo. “O Santander confirma
que aderiu ao PPI do municí-
pio de São Paulo e pagará o
montante de R$ 279 milhões”,
disse em nota. O Bradesco in-
formou que não iria se mani-
festar. (Agencia Brasil)

Petrobras não podia se dar o luxo de
perder blocos arrematados, diz Parente

O presidente da Petrobras,
Pedro Parente, explicou na tar-
de de sexta-feira (27) que as
ofertas elevadas dos consórcios
com participação da estatal nos
leilões do pré-sal buscavam ga-
rantir os contratos, em um ce-
nário em que os concorrentes
eram empresas de grande porte
e que demonstravam interesse
nos blocos.

“Esse é um processo em que
você tem que ter duas informa-
ções fundamentais. A primeira é:
qual é o máximo que você está
disposto a pagar. E essa discus-
são leva em conta o resultado
que se espera desse campo e um
processo que tem uma governan-
ça e é aprovado pelo conselho
da empresa”, disse Parente.

“A segunda informação rele-
vante é o grau de competição
nos leilões. O que observamos
é que eram só grandes empresas
globais e um alto grau de inte-

resse. Nessa situação, não podí-
amos nos dar o luxo de perder
as oportunidades, razão pela qual
fomos nos valores que estáva-
mos autorizados a pagar”.

A Petrobras participa dos
consórcios que arremataram
três dos seis leilões que rece-
beram propostas na segunda e na
terceira rodadas de partilha da
produção de petróleo e gás na-
tural no pré-sal, realizadas na
sexta-feira (27) pela Agência
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP).

Na terceira rodada, a esta-
tal participou do consórcio
que arrematou o bloco de Pe-
roba, na Bacia de Santos, com
a CNODC e a BP Energy. O
percentual de excedente em
óleo oferecido para a União
foi  de  76,96%, contra
65,64% e 61,07% das outras
propostas.  O bloco teve o
maior ágio da rodada, com a

proposta 454,07% acima do
mínimo exigido no edital.

No bloco de Alto de Cabo
Frio Central, também na tercei-
ra rodada, a Petrobras e a BP
Energy ofereceram um exce-
dente de 75,86% – o percentual
mínimo exigido era de 21,38%.

Na segunda rodada, o con-
sórcio liderado pela Petrobras
fez a maior oferta dos dois lei-
lões pelo bloco do entorno de
Sapinhoá: um excedente de óleo
de 80%, que representou um
ágio de 673,69% sobre o míni-
mo exigido pelo edital.

Parente explicou também
por que a Petrobras não fez pro-
posta pelo bloco Norte de Car-
cará, que exigia o maior bônus
de assinatura e também o maior
percentual mínimo de óleo ex-
cedente. Ele lembrou que a Pe-
trobras venceu sua parte no cam-
po há um ano e meio e não faria
sentido mudar de posição agora

e voltar a ele para a produção na
camada pré-sal.

“Embora seja um campo de
altíssima qualidade, tem carac-
terísticas que não são parecidas
com os demais blocos que temos
no pré-sal”, afirmou, acrescen-
tando que o bloco iria requerer
investimentos de R$ 8 bilhões a
R$ 10 bilhões, além de equipa-
mentos de um padrão diferente
dos utilizados em outros cam-
pos. “É um campo que tem pres-
são muito elevada e um grau de
CO

2
 [gás carbônico] muito ele-

vado, o que nos levaria a ter que
investir em equipamentos espe-
cíficos.”

O presidente da Petrobras
disse ainda que a empresa con-
tinuará a apostar na qualificação
de seu portfólio nas próximas
rodadas, marcadas para o ano que
vem, estudando o retorno espe-
rado e o risco de cada uma das
áreas. (Agencia Brasil)

CNI: Índice de ociosidade da
construção civil está em 42%

A construção civil apresen-
tou, em setembro, um nível de
ociosidade alto, com 42% das
máquinas e equipamentos e pes-
soal parados. De acordo com a
Sondagem Indústria da Constru-
ção, divulgada na sexta-feira
(27) pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), a ociosi-
dade “é fruto da baixa atividade
do setor”.

O levantamento mostra que
o nível de utilização da capaci-
dade de operação do setor de
construção civil ficou em 58%
em setembro. De acordo com a
CNI, o índice de evolução do
nível de atividade ficou em 46,4
pontos em uma escala de 0 a 100
pontos. O resultado obtido em
setembro é 0,3 ponto inferior ao
registrado no mês de agosto.

Ainda segundo a sondagem,

o indicador relativo ao número
de empregados recuou para 45,2
pontos, ficando 0,6 ponto abai-
xo do de agosto. Nessas escalas,
valores abaixo de 50 pontos in-
dicam queda na atividade e no
emprego.

As dificuldades, no entanto,
não parecem ter prejudicado a
confiança dos empresários, uma
vez que o Índice de Confiança do
Empresário da Construção au-
mentou pelo terceiro mês segui-
do, ficando acima de 50 pontos
– margem que separa o otimis-
mo do pessimismo – em outubro.
Nesse quesito, o índice ficou em
53,8 pontos. O resultado está aci-
ma da média histórica, de 52,6
pontos. Na avaliação da CNI, o
indicador demonstra otimismo
do empresariado com as condi-
ções da economia e das empre-

sas nos próximos seis meses.
“A alta é explicada pela me-

lhor avaliação do componente de
expectativa, que aumentou 0,6
ponto entre setembro e outubro,
passando de 57 pontos para 57,6
pontos. O indicador referente às
condições atuais manteve-se es-
tável, em 46,1 pontos, e conti-
nua a indicar piora das condições
correntes de negócios”, diz o
levantamento da CNI.

Em nota, a economista da
CNI Flávia Ferraz considera a
redução dos juros e a recupera-
ção gradual da economia deci-
sivas para a melhora da confian-
ça dos empresários do setor. “A
construção depende muito de
financiamentos e, com a queda
dos juros, caem os custos dos
empréstimos para os comprado-
res de imóveis e para as empre-

sas que precisam de financia-
mentos”, afirma Flávia.

Segundo a CNI, os empre-
sários estão apostando na re-
cuperação das atividades do se-
tor, com o indicador de inten-
ção de investimentos subindo
para 30,4 pontos, valor 2,8
pontos superior ao registrado
em outubro de 2016.

Entre os problemas aponta-
dos pela pesquisa estão a carga
tributária, com 32,3% das men-
ções; a demanda interna insufi-
ciente (30,6%); a falta de capi-
tal de giro (27,7%.); e a taxa de
juros elevada (27,2%). A Sonda-
gem Indústria da Construção de
setembro foi feita entre 2 e 17
de outubro com 615 empresas
(204 de pequeno porte; 287 de
médio; e 124 de grande porte.
(Agencia Brasil)
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com o prédio nº 635, ambos da mesma rua e nos fundos com o prédio nº 264, da
Rua Farol Paulistano, perfazendo o terreno a área de 252,00m2.

São Paulo, 21/10/2017.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.

Leiloeiro Oficial

21 - 30/10 - 10/11/2017

Edital de citação – prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
Processo nº   0039490-40.2011.8.26.0100.-854/11. O(A)MM. Juiz(a) de Direito da  2ª
Vara de Registro Públicos do Foro Central Civel, Estado de São Paulo.Dr(a) Vivian
Labruna Catapani, na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Maria Catharina
Aliano, Osvaldo Aliano; Irma Aliano; Giselda Aliano; Rosely Razoto Pires; Carmo Alliano,
Francisca Alliano José Réa; Josué Aliano, Rosália Alliano, Nicolau Réa; Josephina
Alliana, Francisco La Regina, João Aliano, Paulo Alliano; Maria Alliano; David Alliano,
Mario Alliano; réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem
como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Mitra Arquidiocesana
de São Paulo, ajuiz(ou)(aram) ação de Usucapião, visando a declaração de domínio
sobre os imóveis a seguir: 01)-Imóvel localizado na Rua Sapucaia, nº 176, Moóca,
Contribuinte nº 081.002.011-1; 02)-Imóvel localizado na Rua Taquary, nº 1090, Moóca,
Contribuinte nº 031.002.0004-7; 03)- Imóvel localizado na Rua Sapucaia, nº 162/172,
Moóca, Contribuinte nº 031.002.0012-8; 04)-Imóvel localizado, na Rua Taquary, nº1.100,
Moóca, Contribuinte nº 031.002.0012-8 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, 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.                .28 e 31/10.

Citação – prazo: 20 dias – processo nº 1037627-96.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 17 Vara Cível do Foro Regional – I – Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).
Pedro  Rebello Bortolini, na forma da lei, etc. FAZ SABER a LUIZ HENRIQUE ANTONIO
FILHO, CPF 375.418.558-63, que  FUNDAÇÃO SÃO PAULO, ajuizou Ação Monitória,
objetivando a cobrança da quantia de R$ 5.028,72 (dezembro/2015), corrigida pela
Tabela Prática Para Calculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais, decorrente
das mensalidades vencidas nos meses de fevereiro, março, abril e junho de 2012, do curso
superior de tecnologia em comércio exterior, conforme documentos anexos aos autos.
Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15
dias, a fluir após o decurso do prazo de 20 dias, contados a partir da publicação deste
edital, pague o valor indicado, hipótese em que os honorários advocatícios serão de 5%
sobre o valor atribuído à causa, e ficará isenta do pagamento das custas processuais (art.
701, “Caput” e seu § 1º do CPC, ou apresente embargos (art. 702 do CPC), ciente de que
a inércia implicará a constituição de título executivo judicial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei.    28 e 31/10.

Citação – prazo: 20 dias – processo nº 1031508-45.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central/SP, Dr. Felipe Albertini  Nani  Viaro, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a Manfis Construção Civil Ltda, CNPJ: 09.092.287/0001-00, que
Fundação São Paulo, lhe ajuizou ação de restituição de quantia paga a maior
indevidamente, no valor de   R$ 5.209,31 (março/2017), decorrente da contratação de
serviços, conforme documentos anexos aos autos. Estando a empresa ré em lugar ignorado,
foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra,
conteste a ação, sob pena de revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                                                28 e 31/10.

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0023239-10.2012.8.26.0100 - 549/12./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) Klekim -
Comercial, Agrícola, Imobiliária, Importadora e Exportadora S/A, Adelaide Rita Ramos
dos Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges e/ou sucessores, que Lindomar Mota da Rocha, Maria de Fatima
Soares Macedo Rocha ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de
domínio do imóvel localizado na Rua Anita Garibaldi, 45, 9º andar, sala 908, Centro,
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.          B 27 e 28/10

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE 
CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC Securitizadora 
S.A. (“Emissora”), GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), e os representantes 
da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 
16 de novembro de 2017, às 10:30 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04538-004, Cidade e Estado de São Paulo, 
a fi m de, nos termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª, 6 ª e 7ª Séries da 2ª Emissão da Emissora 
(“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) ratifi car a substituição do CLMF Advogados pelo FMJ Advogados para 
execução das CCB emitidas pela Devedora e/ou outras medidas judiciais para recuperação do investimento feito pelos Titulares de CRI; (ii) 
revogar a deliberação tomada na Assembleia de Titulares de CRI realizada em 6 de junho de 2017 no sentido de que o vencimento antecipado 
aprovado foi apenas das CCB 01 e CCB 02 emitidas pela Devedora e não do CRI; (iii) ratifi cação das deliberações constantes como “iv” e “vi” 
do item 6 da Assembleia de Titulares de CRI realizada em 10 de agosto de 2017; (iv) acompanhamento e andamento das providências tomadas 
pela Emissora em relação à execução dos créditos oriundos da CCB 01 e CCB 02 e suas garantias ingressada para cumprimento das deliberações 
tomadas em assembleias anteriores; (v) defi nição de procedimentos e parâmetros a serem adotados pela Emissora e pelo Agente Fiduciário na 
negociação e celebração de instrumentos relativas às unidades dos Empreendimentos, e para o recebimento dos valores  (vi) outros assuntos 
de interesse dos titulares dos CRI, inclusive a autorização da Emissora e do Agente Fiduciário para tomar todas as providências aprovadas nesta 
assembleia. Em benefício do tempo, os Titulares dos CRI devem encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail 
gdc@gdcdtvm.com.br. São Paulo, 27 de outubro de 2017. WOLF VEL KOS TRAMBUCH - Diretor de Relação com Investidores.
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EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0042150- 
07.2011.8.26.0100 - 938/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Grigorio Pereira da Silva e Alzira 
Paulina da Silva, Lele & Nani Empreendimentos Imobiliários Ltda, Isis Joseane Cabral Marques, Edison Aparecido Alves 
Bicudo, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
Antonio Augusto Gabriel ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na 
Rua Lope de Baenã, 428 Jd. Santa Lucrécia, São Paulo SP, Cep. 05185-170, 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.             [27,30] 
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Edital de Citação - Prazo 20 dias. (Proc. 0190313-94.2009.8.26.0100). A Dra. Cecília de Carvalho Contrera, Juíza de Direito da 2ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Faz Saber a MARIA DOROTY BARROSO NEUWALD (CPF 289.636.010-72), 
que SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, lhe ajuizou uma ação de Cobrança 
pelo Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.977,96 (agosto/2009), representado pela nota fiscal de 
serviço nº 858.971, no valor de R$ 3.959,77, não quitada, decorrente do termo de responsabilidade com assunção de divida, firmado 
entre as partes, referente aos serviços médicos hospitalares prestados e não honrados. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a 
sua citação por edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 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.  28 e 31/10

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. (PROCESSO Nº 0028170-82.2010.8.26.0405). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª 
Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). Wilson Lima da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) BRUNO 
CESAR BARRETO DA SILVA, (RG 300980498), (CPF 263.807.028- 90), Estrada Morro Grande, 2033, Casa 10 R. 13, Jardim Isis, 
CEP 06719-500, Cotia - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Monitória. 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$ 24.260,14, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  28 e 31/10

Edital de ci tação. Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0044575- 70.2012.8.26.0100 - 1107/12./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) Neusa Blazi Filete, José Rocha Golbspan, Anisio Mario da Cunha e s/m JOsephina Decina da Cunha, Francisco 
Hernandes e s/m Ivette Mariotti Hernandes, Nivaldo Santana Pereira, Elivanete Silva Pereira , Altair Fi lete, Zilda Aclediomar Zanini Golbspan, 
Isabel Angélica Zanini Montagna, Nelson João Montagna Júnior, Romel Zanini, Fatima Ferretti Zanini, Lincoln Zanini, Renata Maria Zanini, Manoel 
Antônio da Cunha e s/m Belmira Goulart da Cunha, Maria Lourde Vieira e Francisco Ribeiro Neto e s/m Mirna Adriana Del Ry Ribeiro, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Sociedade Beneficente Bandeirante 
do Alto da Lapa ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando a ti tularidade de domínio do imóvel localizado na Rua do Corredor (atualmente 
Chamada de Rua Guaipá), São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para ci tação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contes tada 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. 
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A bandeira tarifária que será
aplicada nas contas de luz de
novembro será a vermelha pata-
mar 2, com acréscimo de R$ 5
para cada 100 quilowatts-hora
(kWh) consumidos. Segundo a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), não houve evo-
lução na situação dos reservató-
rios das usinas hidrelétricas em
relação ao mês anterior.

“Ainda que não haja risco de
desabastecimento de energia
elétrica, é preciso reforçar as
ações relacionadas ao uso cons-
ciente e combate ao desperdí-
cio”, diz a agência.

Na última terça-feira (24), a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) aprovou uma

proposta de reajuste de quase
43% sobre o atual valor da ban-
deira tarifária vermelha patamar
2, a mais cara do sistema, pas-
sando o valor da taxa extra de R$
3,50 para cada 100 quilowatts-
hora (kWh) e passarão a pagar
R$ 5 de taxa extra, já a partir de
novembro.

Em outubro, a bandeira ver-
melha patamar 2 foi acionada
pela primeira vez desde que o
sistema passou a contar com
duas graduações para a cor ver-
melha, em janeiro de 2016. A
decisão foi tomada devido à bai-
xa vazão das hidrelétricas, por-
que as chuvas em setembro fi-
caram abaixo da média.

Por causa do atual cenário de

falta de chuvas, o Comitê de
Monitoramento do Setor Elétri-
co (CMSE) decidiu que vai fa-
zer reuniões semanais para ana-
lisar as condições de forneci-
mento de energia no país.

Até ontem (24), o nível dos
reservatórios das regiões Sudes-
te e Centro-Oeste, os mais im-
portantes do país, estavam em
17,9% de sua capacidade máxi-
ma. No mesmo período de 2001,
quando houve um grande racio-
namento de energia do país, o
índice estava em 21%.

Sistema
O sistema de bandeiras tari-

fárias foi criado em 2015, como
forma de recompor os gastos

extras com a uti l ização de
energia de usinas termelétri-
cas, que é mais cara do que a
de hidrelétricas. A cor da ban-
deira é impressa na conta de
luz (vermelha, amarela ou
verde) e indica o custo da
energia em função das condi-
ções de geração.

Quando chove menos, por
exemplo, os reservatórios das
hidrelétricas ficam mais vazi-
os e é preciso acionar mais
termelétricas para garantir o
suprimento de energia  no
país. Nesse caso, a bandeira
fica amarela ou vermelha, de
acordo com o custo de ope-
ração das termelétricas acio-
nadas. (Agencia Brasil)

O operador financeiro Lú-
cio Bolonha Funaro afirmou  na
sexta-feira (27) que entregou
ao menos R$ 100 mil em di-
nheiro vivo de propina ao ex-
deputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), quando o
político era presidente da Câ-
mara, em 2013. Funaro prestou
depoimento ao juiz Vallisney de
Souza Oliveira na sexta-feira
(27), na 10ª Vara Federal de
Brasília.

Funaro e Alves são réus na
ação penal da Operação Sépsis,
que apura desvios no Fundo de
Investimentos do Fundo de
Garantia por Tempo de Servi-
ços (FI-FGTS), operado pela
Caixa Econômica Federal. São
réus na mesma ação o deputa-
do cassado Eduardo Cunha e o
ex-vice-presidente de Fundos
de Governo e Loterias da Cai-
xa Fabio Cleto, além de Alexan-
dre Margoto, ex-funcionário
de Funaro.

“Entreguei para ele mesmo,
nas mãos dele, em São Paulo”,
afirmou Funaro ao juiz. “Foram
R$ 100 mil ou R$ 150 mil, tem
que puxar na planilha”, acres-
centou o operador financeiro,
que assinou acordo de delação
premiada com a Justiça.

Funaro disse ainda ter em-
prestado seu avião particular
para transportar uma mala de
R$ 5 milhões para financiar a
campanha de Alves a governa-
dor do Rio Grande do Norte,
em 2014.

Os recursos teriam origem
no pagamento de propina pela
Eldorado Celulose, uma das

Funaro diz ter
entregue propina

em espécie nas mãos
de Henrique

Eduardo Alves
empresas do grupo J&F, que
tem como um dos donos o em-
presário Joesley Batista. Se-
gundo as investigações, o en-
tão vice-presidente da Caixa,
Fabio Cleto, atuou sob orien-
tação de Funaro e ordem de
Cunha para destravar um apor-
te de mais de R$ 900 milhões
do FI-FGTS na empresa.

Funaro relatou ter partici-
pado de diversos jantares na
casa de Joesley com Cunha e
Alves, com quem disse ter se
encontrado mais de 780 vezes
ao longo dos anos. Ele afirmou
que Cleto foi indicado por ele
a Cunha para ser vice-presiden-
te da Caixa.

“Ele [Cleto] já sabia de
tudo, desde o momento que ele
entrou lá. Isso ai a gente já sa-
bia, que a gente já tinha feito
outras operações com o
FGTS”, disse Funaro. “A única
mágoa que eu tenho é de um dia
ter encontrado Fábio Cleto e
ter indicado ele para a vice-pre-
sidência da Caixa”, afirmou.

Funaro admitiu ainda ter
obrigado Cleto a assinar uma
carta de demissão, antes de
assumir o cargo, para mostrá-
la a Henrique Eduardo Alves
como garantia de que o exe-
cutivo concordaria em parti-
cipar do esquema de desvios
na Caixa.

Desde o início do proces-
so, a defesa do ex-deputado
Henrique Eduardo Alves afir-
ma não haver provas contra o
político, além de meras decla-
rações de um delator. (Agen-
cia Brasil)

Defesa pede que juiz reconsidere
transferência de Sérgio Cabral

Os advogados de defesa do
ex-governador do Rio, Sérgio
Cabral, enviaram  na sexta-
feira (27) um pedido de des-
culpas ao juiz da 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio, Mar-
celo Bretas para que o magis-
trado reconsidere a decisão de
transferência de seu cliente para
um presídio federal em Campo
Grande (MS), como determina-
do pelo Departamento Peniten-
ciário (Depen), órgão do Minis-

tério da Justiça.
A transferência foi motivada

por Cabral ter citado, em depoi-
mento prestado na semana pas-
sada, que a família do magistra-
do trabalha com bijuterias, jus-
tificando seu próprio depoimen-
to de que “não se lava dinheiro
com compra de jóias”. A defesa
justificou o pedido de reconsi-
deração alegando “que, no mo-
mento do depoimento, não se
tratava de um político, um ex-

governador, mas de um homem
que, na condição de réu, teve
uma descarga emocional mate-
rializada em reação absoluta-
mente humana. Despropositada,
mas humana”.

A defesa disse ainda que ou-
tras considerações feitas por
Cabral, como a de que Bretas
tentar se promover por meio das
condenações impostas ao réu,
foram “bem infelizes” e que te-
riam sido potencializadas pelo

fato de o acusado já estar con-
denado a mais de 70 anos de re-
clusão”.

O pedido é assinado pelos
advogados Rodrigo Roca e Lu-
ciano Saldanha, que argumentam
que “a transferência de Cabral
causará dificuldades para a de-
fesa técnica, uma vez que há 15
processos na 7ª Vara Federal
Criminal, sendo que 13 em fase
de instrução e sentença”. (Agen-
cia Brasil)

MPF instaura inquérito para investigar
se incêndio na Chapada foi criminoso

Diante de informações de
que o incêndio na Chapada dos
Veadeiros, em Goiás, é crimino-
so, o Ministério Público Fede-
ral (MPF) em Luziânia (GO)
cobrou esclarecimentos da Po-
lícia Federal, do Parque Nacio-
nal da Chapada dos Veadeiros e
do município de Alto Paraíso de
Goiás. Eles terão o prazo de cin-
co dias para encaminhar infor-
mações ao MPF relacionadas ao
incêndio.

As informações serão pres-
tadas no inquérito civil para apu-
rar as causas ou o que contribuiu

para o início ou avanço do incên-
dio de grandes proporções que
ocorre no Parque Nacional, ins-
taurado  na quinta-feira (26). O
fogo já consumiu 26% da área
total do parque.

Como um dos argumentos, o
MPF destaca que o local foi pal-
co de intensa disputa judicial,
especialmente no processo de
ampliação do Parque Nacional,
que passou de 65 mil para 240
mil hectares. Uma das hipóteses
que circula nas cidades é de que
o incêndio seja mantido por pes-
soas contrárias à ampliação.

Como primeira providência,
a procuradora da República Ná-
dia Simas Souza expediu ofíci-
os à Polícia Federal, ao Parque
Nacional da Chapada dos Veadei-
ros e ao município de Alto Pa-
raíso de Goiás.

À Polícia Federal, o MPF
solicitou informações atualiza-
das sobre as medidas adotadas
para a apuração de possíveis cri-
mes relacionados ao incêndio no
Parque e se já há inquérito poli-
cial instaurado. Quanto ao mu-
nicípio de Alto Paraíso de Goi-
ás, o MPF quer saber quais fo-

ram as providências adotadas para
que a situação de emergência de-
clarada pela prefeitura seja reco-
nhecida pelo governo federal.

Em relação ao Parque Naci-
onal da Chapada dos Veadeiros,
o MPF quer informações sobre
a instauração de procedimento
administrativo para apurar as
causas ensejadoras do incêndio,
se ele foi acidental ou proposi-
tal, sendo que, nessa última hi-
pótese, que aponte a existência
de possíveis elementos de in-
formação que possam conduzir
à sua autoria. (Agencia Brasil)
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Dovisioso tentará adiar o
campeonato para a última etapa

Um duelo mineiro será atra-
ção na rodada da Superliga mas-
culina de vôlei 2017/2018 neste
sábado (28). Quando se trata de
Minas Tênis Clube (MG) contra
Montes Claros Vôlei (MG) o cli-
ma é diferente, a preparação fica
ainda mais intensa e o duelo tem
tudo para esquentar a partir das
21h55, na Arena Minas, em Belo
Horizonte (MG). A partida terá
transmissão ao vivo dos canais
SporTV.

Cada equipe chega para esta
terceira rodada da competição
com uma vitória e uma derrota.
De cada lado da rede, um experi-
ente levantador comandando as
ações de Minas e Montes Claros.
Pelo time da casa, Marlon, de 40
anos, sabe que seu time enfren-
tará dificuldades contra o adver-
sário deste sábado.

“Existe uma rivalidade regi-
onal contra Montes Claros, e é
uma rivalidade muito sadia, com-
petitiva. Eles estão com uma
equipe renovada, mas têm joga-
dores que fazem a diferença, que
sabem jogar como o Lorena, o
Sandro, entre outros. Se o Lo-
rena estiver no seu dia inspira-
do, precisamos estar muito aten-
tos”, destacou Marlon.

O levantador do Minas ainda
destacou o momento da equipe
de Montes Claros que, na segun-
da rodada, passou a contar com
um novo técnico, Sérgio Cunha,
em substituição a Chico Santos.

“A mudança de técnico causa
em nós uma dúvida sobre como
a equipe vai se comportar nos
momentos difíceis da partida. Na
rodada passada, eles fizeram um
bom jogo, vencendo o JF Vôlei,
demonstraram que tem uma von-
tade de crescimento e vão fazer
de tudo para aproveitar a oportu-
nidade. Nós esperamos que seja
um grande jogo”, disse Marlon.

O Montes Claros Vôlei con-
tra com outro experiente jogador.
Sandro, de 36 anos, também
aposta em uma partida de bom
nível. E faz questão de elogiar o
rival mineiro.

“É um clássico mineiro e um
jogo que envolve muita rivalida-
de. Nossa preparação tem sido
muito forte, treinando em função
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Minas e Montes Claros
fazem duelo de mineiros

neste sábado
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Sandro e Lorena comemoram ponto

da equipe do Minas, que tem
muita qualidade, ótimos jogado-
res e é uma das mais tradicionais
do nosso voleibol. Jogar um
clássico como esse é diferente,
a própria preparação tem um
gostinho motivacional um pou-
co maior e a nossa equipe está
bem preparada e esperamos fa-
zer um grande jogo”, ressaltou
Sandro.

O levantador da equipe visi-
tante ainda comentou a impor-
tância de uma vitória por 3 sets
a 0 ou 3 sets a 1 e, consequente-
mente, a conquista de três pon-
tos a mais na tabela.

“Esperamos um jogo duro,
difícil, mas vamos para Belo
Horizonte no intuito de bus-
car a vitória. Estamos trei-
nando forte e esse vai ser
nosso objetivo. Enfrentar o
Minas é sempre complicado,
mas estamos trabalhando al-
guns aspectos, principalmente
nosso saque e recepção, que são
fatores fundamentais para ter-
mos sucesso. Conquistar os três
pontos seria importante para dar
um bom salto na classificação”,
concluiu Sandro.

Outros jogos da rodada
A terceira rodada da Superli-

ga masculina começa no Paraná
com o confronto entre o Ponta
Grossa/Caramuru (PR) e o EMS
Taubaté Funvic (SP). A partida
será às 18h, na Arena Multiuso,
em Ponta Grossa (PR). No mes-
mo horário, o Lebes Canoas
(RS) receberá o Sesi-SP no gi-
násio La Salle, em Canoas (RS),
e o JF Vôlei (MG) jogará com o
Vôlei Renata (SP) na UFJF, em
Juiz de Fora (MG). O Copel Te-
lecom Maringá Vôlei (PR) terá
o Sada Cruzeiro (MG) como ad-
versário em jogo que será ás
18h30, no ginásio Chico Neto,
em Maringá (PR).

No encerramento da rodada,
o Sesc RJ mudará de ginásio,
saindo do Tijuca Tênis Clube
para a Jeunesse Arena, na Bar-
ra da Tijuca, para receber o Co-
rinthians-Guarulhos (SP). O
confronto de cariocas contra
paulistas será às 13h e terá
transmissão ao vivo da RedeTV.
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A Suzuki de Ianone com muitos altos e baixos na temporada (2)

O Grande Premio da Malásia
é uma incógnita no que se refere
ao clima. Situada na linha do
equador, Sepang possui um cli-
ma quente e úmido, sendo quase
impossível prever se a prova
acontecerá sob chuva, sol ou os
dois ao mesmo tempo, dificul-
tando muito para pilotos e equi-
pes no ajuste das motos. A Du-
cati está disposta a adiar a con-
quista do título pelo piloto da
Honda, Marc Marquez.

No primeiro dia de treinos
livres, seu piloto Dovisioso, foi
o mais rápido tanto na chuva
como em pista seca. “Tivemos
um bom inicio. A moto está fun-
cionando bem no molhado. Este
circuito possui duas retas longas
o que favorece a Ducati, temos
que melhorar um pouco mais o
“grip” em pista seca”. Já o líder
do campeonato, Marquez, afir-
mou que a Honda ainda não con-
seguiu acertar a moto para a pista
seca, mas no molhado não estão
tão distante da vermelha italiana.

“Tentaremos melhorar a moto
para as duas condições de pista.
Para a prova devo pensar em con-
quistar pontos para o campeona-
to, sem exagerar” afirmou.

As Yamahas de Rossi e Viña-
les, fora da briga pelo título, ra-
tificaram as dificuldades com os
pneus da Michelin, principalmen-
te no molhado. Apesar de melho-
rarem em relação à prova no Ja-
pão ainda falta “grip” aos pneus
traseiros.

Na Moto2, a KTM, equipe
vencedora na Austrália, continua
em ascensão, o piloto portugu-
ês, Miguel Oliveira, disse estar
preparado para mais uma vitória,
sendo no seco ou molhado. Vale
lembrar que a equipe, ao contra-
rio das demais, utiliza um chassi
tubular. O líder do campeonato
nessa categoria, o ítalo-brasilei-
ro Franco Morbidelli, que faz
parte da Academia de Pilotos
VR46, declarou que muito do
que aprendeu foi com o enea-
campeão Valentino Rossi. Mor-

bidelli poderá tornar-se campeão
também nesse final de semana,
se conquistar uma vitória ou al-
gumas combinações de resulta-
dos envolvendo seu concorrente
direto ao título, Tomas Luthi.

Aconteceu uma homenagem
de pilotos e equipes no Circuito
Internacional de Sepang ao pilo-

to Marco Simoncelli, morto na-
quele circuito 6 anos atrás numa
prova da Motogp.

A nota triste do final de sema-
na foi a morte do proprietário da
equipe Kiefer Racing da Moto2.
Stefan Kiefer foi encontrado mor-
to no quarto do hotel. A equipe
não correrá na etapa da Malásia.

Tudo pronto para começar o Monster
Kart Experience neste domingo

Pilotos ainda podem se inscrever pelo site www.monsterexperience.com.br

O Parque Fechado da Arena Usual já está com os karts Mega

Um dos ícones do automobi-
lismo brasileiro, com 35 anos de
carreira desde o kart até categorias
internacionais, o piloto de sorocaba-
no Djalma Fogaça está às vésperas de
realizar um sonho. Neste domingo

(29/10) ele vai dar mais uma contri-
buição ao esporte a motor sobre qua-
tro rodas, organizando e promoven-
do o 1º Monster Kart Experience, a
maior seletiva do kart amador do
Brasil, no Kartódromo Arena

Usual, em Laranjal Paulista, a
163 km da capital de São Paulo.

“Estou a muito anos afastado
do kart, onde tudo começou pra
mim, nas pistas de rua do interi-
or de São Paulo. Agora é a hora de
retribuir um pouco, incentivando esta
moçada que está começando no kart
amador, e ajudando a impulsionar
aqueles que já vem praticando o kar-
tismo a algum tempo”, avisa Fogaça,
uma das estrelas na Copa Truck.

O Monster Kart Experience
será disputado no formato de ba-
terias eliminatórias, mas com
repescagens e sorteios para dar
nova chance a quem não se clas-
sificar de imediato. O certame
usará karts Mega com motores
de 13 hp, e os pilotos serão las-
treados em 90 quilos. O novíssi-
mo Kartódromo Arena Usual tem
excelente estrutura de restauran-
te, lanchonete, vestiário, banhei-
ros e até parque de diversão para

crianças, tudo preparado para re-
ceber as famílias.

Durante o 1º Monster Kart
Experience serão sorteados 10
capacetes Evox Racing e 15 ma-
cacões e pares de sapatilhas e lu-
vas Sparco. No final do torneio,
todos os finalistas receberão uma
credencial e uma Volta Rápida na
corrida da Copa Truck em Interla-
gos (17/12), com os pilotos Djal-
ma e Fábio Fogaça. E os cinco pri-
meiros colocados receberão prê-
mio em dinheiro disponível no car-
tão de débito Monster Card.

As outras seletivas serão em
19 de novembro e 03 de dezem-
bro, com as quartas de final, se-
mifinal e final acontecendo dia
10 de dezembro. As inscrições
deverão ser realizadas pelo site
www.monsterexperience.com.br,
com o custo de R$ 441, podendo
o inscrito optar por qualquer uma
das três datas classificatórias.
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Circuito de meia maratona
da América Latina abre
inscrições para 2018

O ano de 2018 nem come-
çou e já promete abalar as es-
truturas do mundo da corrida.
Isso porque depois do sucesso
deste primeiro ano como circui-
to internacional, ASICS e Norte
Marketing pré-venda para as eta-
pas de Salvador, São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte e
Brasília do ano que vem – Santi-
ago, Lima e Buenos Aires esta-
rão disponíveis em breve. Além
disso, ainda anunciaram mais
duas cidades: Bogotá (Colôm-
bia) e Montevidéu (Uruguai).

Com uma estrutura na altu-
ra das grandes maratonas inter-
nacionais, a ASICS oferece
uma EXPO exclusiva para reti-
rada de kits, teste de pisada,
loja pop up com toda linha de
produtos e diversas palestras
sobre estratégias para o per-
curso e dicas de nutrição e pre-
paração. Além disso, o percur-
so é planejado para ser o mais
rápido entre as meias marato-

nas e conta com diversos pon-
tos de hidratação, com água,
isotônico e GEL carboidrato,
favorecendo as quebras de re-
cordes e bons resultados entre
os participantes.

Depois de um ano marca-
do pela expansão para Chile,
Peru e Argentina, a edição de
2018 da ASICS Golden Run
promete 10 etapas de pura
emoção na busca pelo ouro. O
circuito que já é um dos pre-
feridos dos corredores brasi-
leiros se prepara para dominar
a América Latina e levar uma
experiência completa aos apai-
xonados por corrida. A pré-
venda das etapas brasileiras já
estão disponíveis pelo site
h t t p : / /
www.asicsgoldenrun.com/
21k2018, com preço especial
até dia 30 de outubro, a partir
de R$150,00 com um kit fo-
cado na performance, com
material de alta qualidade.

Kart Granja Viana

Copa São Paulo define últimos
vencedores antes da Super Final

A nona etapa da Copa São
Paulo de Kart foi realizada no
último sábado (21) no Kartódro-
mo Granja Viana em Cotia, na
Grande São Paulo, e encerrou o
Torneio KGV com grandes dis-
putas em um traçado inédito e
anti-horário.

As corridas começaram às 9h
da manhã e a primeira categoria
que entrou na pista foi a Rok Cup
Executive. Na geral, Leonardo
Marcelli ficou com a vitória na
primeira bateria, enquanto o kart
12 da dupla Welson Jacometti e
Renato Russo levou a melhor na
Senior. Pela Master, Vicente
Borges foi o vencedor. Na se-
gunda bateria, Vicente triunfou
na geral e na Master, enquanto a
vitória na Senior foi novamente
da dupla Jacometti e Russo.

A disputa seguinte aconteceu
nas provas da Mirim e Cadete,
que correm no mesmo grid. Hei-
tor Farias triunfou nas duas pro-
vas entre os pilotos da Mirim e
Antonella Bassani venceu as
duas corridas da Cadete. Na Shif-
ter, Bruno Griagatti faturou as
duas corridas do sábado, com
Caio Collet em segundo e João

Copa São Paulo de Kart Granja Viana

Rosate em terceiro em ambas as
baterias.

A programação de baterias
Rotax foi iniciada com a Max/
Masters. João Cunha levou o kart
24 para a vitória na geral da pri-
meira bateria e na Masters o tri-
unfo foi de Marcelo Manna. Na
segunda bateria, Guilherme Pei-
xoto ficou com a vitória e Man-
na novamente foi o melhor na
classe Masters. Em seguida foi
realizada a categoria Junior Max,
que teve duas vitórias de Felipe
Bartz após 20 voltas disputadas

em cada bateria.
Abrindo a programação ves-

pertina, a Micro Max teve uma
grande disputa entre Enzo Beda-
ni e Luigi di Lazzaro. Enzo ven-
ceu a corrida 1 com  0s696 de
vantagem para Luigi, que deu o
troco na segunda bateria  e ga-
nhou por apenas 0s233 de dife-
rença para o adversário. Pela Si-
xspeed, Rogério Rodrigues e
Luis Carvalho foram os vencedo-
res das baterias.

Na Rotax DD2, Alberto Cat-
tucci venceu as duas provas. Na

classe Masters, Michel Aboissa
terminou na frente na corrida 1
e Fernando Guzzi foi o primeiro
na corrida 2.

A Fórmula 4 teve um dos
maiores grids do final de sema-
na com 21 participantes e a vitó-
ria na corrida única foi de Giuli-
ano Forcollin. Na classe Senior,
Raphael Filizola terminou com o
primeiro lugar.

Na Mini Max, Vinícius Tes-
saro venceu as duas provas do
sábado, ambas com Theo Manna
em segundo e Daniel Murakami
em terceiro lugar.

Fechando a programação da
Copa SP, a Pro-500 teve vitória
do kart número 0 dos Karteiros
Car Racing após 80 minutos de
prova. A equipe também foi a ven-
cedora na classe Senior. O se-
gundo lugar na classificação ge-
ral ficou com a GMF Competi-
ções, que foi a melhor colocada
na classe Light. O terceiro lugar
do pódio na geral ficou com o
kart 319 da Car Racing.  

A Super Final da Copa São
Paulo acontecerá também no
Kartódromo Granja Viana em 25
de novembro.
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Capacete de Ouro: ‘Oscar’ do
automobilismo brasileiro completa maioridade

A tradicional e principal pre-
miação do esporte a motor do
país, considerada o ‘Oscar’ do
automobilismo brasileiro, está
completando a maioridade mais
moderna e dinâmica. O 21º Ca-
pacete de Ouro novamente será
uma grande solenidade, marcada
para a semana do GP Brasil de
Fórmula 1, a partir das 19 horas
do dia 8 de novembro, no Audi-
tório Elis Regina, localizado no
Anhembi (Avenida Olavo Fon-
toura, 1209), em São Paulo (SP).

Os premiados serão revela-
dos somente no evento realiza-
do pela RACING, da editora Mo-

tor Midia, com organização de
CRJ Brasil, e patrocínio ouro de
Mercedes-Benz, patrocínio pra-
ta de Pirelli, e apoios de Sparco
e Confederação Brasileira de
Automobilismo (CBA).

Como nos últ imos 20 anos
consecutivos, a comunidade do
automobilismo deve comparecer
em peso ao 21º Capacete de Ouro,
e novamente são esperados repre-
sentantes da Fórmula 1 e Fórmula
Indy, além dos grandes pilotos e
navegadores brasileiros que com-
petem nas pistas regionais, nacio-
nais e no exterior, que serão ho-
menageados e premiados

O evento deste ano contempla-
rá as estrelas em 15 categorias di-
ferentes. Além de premiar os me-
lhores pilotos da Fórmula 1, Fór-
mula Indy, Internacional Top, Inter-
nacional, Stock Car, Fórmula 3 Bra-
sil, Mercedes-Benz Challenge CLA
AMG, Mercedes-Benz Challenge
C250, Nacional, Kart, Revelação e
também os navegadores das moda-
lidades Rali e Off Road, este ano
duas novas categorias foram cria-
das: Fórmula E, em virtude de sua
crescente importância e represen-
tatividade para o Brasil, e Forma-
ção de Pilotos, para incentivar os
novos valores das modalidades de

monopostos Fórmula Vee, Fór-
mula 1600 e Fórmula Inter.

A grande novidade do Capacete
de Ouro em 2017 é que ele ficou
mais moderno e dinâmico, se apro-
ximando dos fãs do automobilismo.
Uma semana após a solenidade fe-
chada para os convidados no Audi-
tório Elis Regina, a RACING junto
com o Auto Show Collection vai
promover no dia 14 de novembro a
“Noite do Automobilismo” no Sam-
bódromo, com exposição de pro-
dutos e carros de corrida das mais
diversas categorias nacionais e re-
gionais. Mais informações no site:
www.racingonline.com.br
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Mercedes-Benz lançou linha de
caminhões 2018 na Fenatran

A Mercedes-Benz lançou sua linha de
caminhões 2018, com quase 30 novos recur-
sos de tecnologia, conforto, segurança, desem-
penho e economia para as famílias Accelo,
Atego, Axor e Actros. As novidades foram
apresentadas aos clientes e ao mercado na
Fenatran 2017. Dessa forma, eles estão to-
talmente atualizados e sintonizados com as
reais necessidades do transporte de carga no
País, tendo como base o mote “As estradas
falam. A Mercedes-Benz ouve”.

NOVO ACCELO
Os caminhões leves Accelo 815 e Accelo

1016 e o médio Accelo 1316 6x2 receberam
15 novos recursos. As novidades elevam ain-
da mais o padrão de conforto, economia e
segurança dessa linha de caminhões Merce-
des-Benz consagrada no mercado por sua
versatilidade e excelente custo operacional na
coleta e entrega urbana e no transporte rodo-
viário de cargas.

Entre as novidades inclui-se a nova cabi-
na estendida (+180 mm), que amplia o espa-
ço interno para os usuários, oferecendo muito
mais conforto a bordo. O novo câmbio total-
mente automatizado de 6 marchas, sem pedal
de embreagem, proporciona mais desempe-
nho e conforto para o motorista na condução
do veículo. Destaque para o sistema de inteli-
gência com auxílio de partida em rampa e
controle de tração das rodas, que traz mais
praticidade, segurança e economia na condu-
ção do caminhão.

O novo banco pneumático (opcional) para
o motorista maximiza o conforto de direção.
O painel de instrumentos com novas funções,

como pressão de turbo e alarme de velocida-
de, facilita o monitoramento e a condução do
veículo. O tanque adicional de combustível de
150 litros eleva para 300 litros a capacidade
total do Accelo, a maior autonomia do seg-
mento.

ATEGO
Atendendo a uma demanda específica do

cliente, o Pacote Robustez, atração do even-
to, agrega mais resistência e durabilidade aos
caminhões semipesados Atego nas severas
aplicações mistas e fora de estrada.

O câmbio automatizado Mercedes Power-
Shift de 8 marchas para o Atego 2426 6x2 au-
menta o conforto de dirigibilidade para o moto-
rista e assegura economia no consumo para os
transportadores. Já a nova geração do Merce-
des PowerShift para o Atego 2430 6x2 e 3030
8x2, com auxílio de partida em rampa e sensor
de inclinação de via, traz mais comodidade e
segurança na condução do caminhão.

A Mercedes-Benz apresenta mais novi-
dades para a linha Atego. São 13 novos itens,
entre eles, novo climatizador, painel com no-
vas funções, novo piloto automático, sistema
de distribuição da força de frenagem e con-
trole de tração.

NOVO AXOR
O principal lançamento da linha Axor no

evento é o novo túnel do motor rebaixado, que
torna o Axor o caminhão com o túnel mais
baixo de sua categoria. Essa família de extra-
pesados ganha 13 novidades, como as faixas
exclusivas comemorativas ao fim do ciclo de
inovações do conceito Econfort, que agregou
quase 60 recursos a esses caminhões.

Os 13 novos itens representam o último
estágio de um ciclo de mudanças e um produ-
to renovado para o mercado, resultando em
um novo caminhão.

ACTROS
O Actros para aplicações mix-road é o

caminhão que melhor materializa o conceito
“As estradas falam. A Mercedes-Benz ouve”.

As novidades ficam por conta da nova
grade frontal na mesma cor do caminhão, o
que garante um design mais sofisticado e atra-
ente nas estradas. Destaque ainda para no-
vas cores de cabina, painel de instrumentos
com novas funções, atualização da inteligên-

cia do câmbio Mercedes PowerShift e para o
novo piloto automático, que pode proporcio-
nar economia de combustível de até 1%.

ACTROS SÉRIE ESPECIAL
A Mercedes-Benz resolveu juntar histó-

rias de sucesso para homenagear os seus cli-
entes e a Fenatran, o maior e mais completo
Salão de Transporte Rodoviário de Carga da
América Latina. Como resultado, a empresa
lançou no evento o Actros Série Especial, uma
edição limitada e exclusiva de 21 unidades do
top de linha da marca que ganha design retrô
inspirado nos clássicos caminhões com cabi-
nas semi-avançadas L-1111 e L-1113 das dé-

cadas de 1960 e 1970, os mais vendidos no
Brasil em todos os tempos.

Os transportadores e, especialmente, os
motoristas eram apaixonados por esses ca-
minhões. Por isso, o Actros retrô é uma ho-
menagem aos clientes que iniciaram sua tra-
jetória com o L-1111 ou o L-1113 e alcança-
ram grande sucesso, trilha que é seguida ago-
ra pelo moderno extrapesado e top de linha
da marca no Brasil.

SPRINTER
A Mercedes-Benz lançou na Fenatran a

“Sprinter Edição Especial 20 anos no Brasil”.
Esta é uma série limitada e exclusiva de 20
unidades, que ganha itens de segurança iné-
ditos na linha Sprinter, como assistente de
partida em rampa e câmera de ré.

A Sprinter se destaca pelas constantes
inovações tecnológicas, oferecendo 25 itens
para uma segurança exemplar que é referên-
cia no segmento de veículos comerciais leves
no Brasil. A linha Sprinter também é reco-
nhecida pelo excelente padrão de custos ope-
racionais e valor de revenda, sendo o veículo
mais desejado da categoria.

A Mercedes-Benz reservou mais atra-
ções, como as novas cores de cabina para
todas as famílias de caminhões. As inéditas
opções que passarão a ser oferecidas aos cli-
entes chamam a atenção pelo design mais
bonito e moderno.

Os motoristas pediram e a Mercedes-
Benz fez. As novas cores atendem assim às
demandas de quem faz da cabina uma exten-
são da sua casa. Essa novidade amplia a pai-
xão do motorista pelo seu Mercedes-Benz.

Ford apresentou caminhão
semiautônomo

A Ford apresentou na Fenatran - a maior
exposição de veículos do setor de transporte
de carga da América do Sul - o Cargo Con-
nect, um caminhão com avançadas tecnolo-
gias semiautônomas e de conectividade. Ob-
jetivando atender dois fatores importantes no
transporte – a segurança veicular e a produti-
vidade –, esse veículo foi mostrado como um
lançamento previsto para os próximos anos e
aponta a tendência de uso de recursos tecno-
lógicos já conhecidos em automóveis para as
funções de veículos de carga.

O Cargo Connect é um caminhão equi-
pado com tecnologias de sensores, câmeras,
radar e outros recursos que trazem um novo

nível de produtividade, controle, segurança e
conectividade para o motorista e o gerencia-
mento da frota. Montado sobre um protótipo
Cargo 2429 8x2 Torqshift, o primeiro da mar-
ca com essa configuração de tração, ele traz
uma série de recursos semiautônomos com
grande potencial de aplicação em veículos
comerciais.

Na área da segurança, o Cargo Connect
traz inovações como sistema autônomo de
frenagem, alerta de ponto cego, alerta de per-
manência em faixa, piloto automático adapta-
tivo, alerta de fadiga e monitoramento de 360
graus do caminhão com câmeras conectadas
a uma central de operações.

Para a produtividade, suas tecnologias in-
cluem gerenciamento inteligente de carga, sis-
tema de leitura de placas de trânsito, ajuste
automático de torque e potência conforme o
peso e condições de rodagem. Tem também
um sistema de diagnóstico que orienta a ma-
nutenção preventiva para evitar paradas não
programadas e um aplicativo em formato de
game que ajuda o motorista a conferir e com-
parar o seu desempenho, monitorando vários
dados da sua condução.

Boné Alerta
Na linha de acessórios, a Ford teve em

seu estande uma área exclusiva para mostrar
o Boné Alerta, protótipo de um dispositivo in-
teligente equipado com sensores que monito-
ram sinais de sonolência do motorista para a
prevenção de acidentes.

Criado no Brasil, o Boné Alerta é um
exemplo de inovação da Ford Caminhões com
foco na segurança nas estradas e bem-estar
dos caminhoneiros. Com aparência de um
boné comum, ele tem recursos inteligentes que
ajudam o caminhoneiro a dirigir com mais se-
gurança, alertando aos primeiros sinais de
sono no volante.

Ele é equipado com sensores que monito-
ram os movimentos da cabeça e emite três
tipos de alerta – vibratório, sonoro e visual –
ao detectar sonolência, para o motorista fa-
zer uma parada e descansar antes de seguir
viagem.

Ainda em fase de protótipo, o Boné Aler-
ta não tem data programada de lançamento,
mas a Ford demonstrou interesse em com-
partilhar a tecnologia com parceiros e clien-
tes para viabilizar a sua chegada ao mercado.

A DAF Caminhões Brasil entra no seg-
mento off road e lança no mercado nacional
os modelos CF85 e XF105 para operações de
cana e madeira. Os novos caminhões são pro-
duzidos na fábrica de Ponta Grossa, no Para-
ná, e chegam às concessionárias em 2018.

O CF85 off road está disponível em três
opções de cabine: a Day Cab, com teto bai-
xo; a Sleeper Cab, com teto baixo e cama; e
a Space Cab, com cama e teto alto, a maior e
mais espaçosa do segmento. A opção maior
ainda tem como opcional o Skylight, faróis de
teto, que proporcionam maior visibilidade du-
rante operações noturnas em campo.

No interior, as cabines se destacam pela
ergonomia e conforto, diminuindo o cansaço
do motorista e aumentando a segurança. Os
bancos vêm revestidos com capa de vinil, au-
mentando a durabilidade do estofamento e
facilitando a limpeza. Os clientes também
podem optar pelo acionamento manual dos
vidros, facilitando uma possível manutenção.

A linha XF105 off road está disponível em
duas opções de cabine, Comfort Cab e Space
Cab, ambas com cama e agregando todos os
opcionais e diferenciais da linha CF. Os dois
modelos também contam com o primeiro de-
grau de acesso à cabine reforçado, aumen-
tando sua durabilidade.

O modelo florestal pode ser equipado tam-
bém com sistema de exaustão vertical.

Os dois modelos são equipados com motor
PACCAR MX 13, de 12,9 litros. O CF85 com
potência de 460 cv e o XF105 de 520 cv.

O propulsor tem bloco em ferro fundido

DAF lança três caminhões no
segmento off road

vermicular, seis cilindros em linha e também
é fabricado na unidade de Ponta Grossa. A
embreagem Sacks Heavy Duty e a transmis-
são ZF ASTronic automatizada de 16 mar-
chas, são preparadas para uso severo.

Os modelos contam também com seletor
Dual Driving com modos de condução On
Road ou Off Road, para respostas mais pre-
cisas e melhor desempenho. O eixo trativo
Meritor tem redução nos cubos em relações
de 4,55:1 ou 5,41:1.

A admissão de ar é do tipo ciclônica, com
filtro centrífugo, com filtragem de até 80%,
melhorando a performance do filtro, o que
reduz o consumo de combustível.

Ambos os modelos têm PBTC de 125 to-
neladas e CMT de até 175 toneladas.

O chassi foi redesenhado, recebendo re-
forço para aplicações severas, com maior quan-
tidade de carga. Há a possibilidade de os mo-

delos virem equipados com reforço frontal para
reboque, mais comum em operação florestal.

Todos os modelos vêm com proteção de
radiador. O padrão florestal conta também com
proteção do cárter de óleo, e o padrão cana
com redutor de nuvens de poeira para prote-
ção do motor. A quinta roda de 3,5’’ também
é adequada às aplicações, com rampa auxili-
ar para acoplamento e desacoplamento do im-
plemento.

A suspensão traseira é trapezoidal, desen-
volvida para 26 toneladas, chegando a 32 to-
neladas. A suspensão dos modelos off road
começou como um projeto local e acabou se
tornando global, com ativa participação das
equipes brasileira e holandesa.

 Os para-lamas traseiros podem ser par-
ciais em plástico, ou totalmente em alumínio,
melhorando a manutenção da limpeza no ca-
minhão.

Auto Jornal participará da
eleição dos melhores carros

e motos de 2017
Considerado um dos eventos de maior re-

levância dentro do setor automobilístico brasi-
leiro, o 19º Prêmio Abiauto está chegando. Para
a edição de 2017, marcada para o final de no-
vembro, a atual diretoria da entidade prepara
diversas novidades. Neste ano, pela primeira
vez, serão apenas 33 profissionais represen-
tando praticamente todos os Estados, confor-
me a relações de nomes abaixo.

O principal objetivo dessa mudança é fa-
zer com que a premiação se adeque à atual
realidade do setor automotivo brasileiro, sem
perder a veiculação nacional. Serão 33 elei-
tores credenciados para votar nas categorias
automóveis, picapes e SUS. Outros sete vo-
tarão na categoria motocicletas. E o Auto Jor-
nal é um dos seis veículos de comunicação de
todo o país a votar nos dois segmentos, tama-
nha é a sua credibilidade e tradição dentro da
imprensa especializada.

Além de organizar uma das principais elei-
ções dos carros do ano, a Abiauto – Associa-
ção Brasileira da Imprensa Automotiva tem,
desde 1999, o importante papel de elevar a
relação com as montadoras e, principalmen-
te, representar os jornalistas do setor auto-
motivo.

PRÊMIO ABIAUTO 2017
Jornalistas votantes - Carros
Adalberto Vieira
Alex Ruffo
Amauri Yamazaki
Ana Célia Aragão
Antônio Fraga
Carolina Vilanova

Célia Murgel
Chico Lelis
Christian Sérgio
Edson Ragassi
Eduardo Abbas
Ernesto Zanon
Evandro Magnusson Filho
Fabio Amorim
Fernando Campos
J. Alberto Otazú – Auto Jornal
João Euclides
João Mendes
Jorge Meditsch
José Rosemilton
Licinaira Barroso
Luiz Cesar de Souza Pinto
Luiz Perez
Marcondes Viana
Norton Luiz Ferreira
Paulo Brandão
Paulo Cruz
Ricardo Vasconcellos
Roberto Costa
Roberto Nasser
Selma Moraes
Silvio Porto
Tarcisio Dias Araujo
Jornalistas votantes - Motos
Antônio Fraga
Christian Sergio
Evandro Magnusson Filho
J. Alberto Otazú – Auto Jornal
João Mendes
Josias Silveira
Silvio Porto

Motos
Triumph lança nova
coleção de roupas e
acessórios pessoais

A Triumph lançou uma nova coleção (pri-
mavera/verão) de roupas e acessórios pesso-
ais, com mais de 90 itens para os públicos fe-
minino, masculino e infantil, divididos nas ca-
tegorias acessórios pessoais, botas, calças,
jaquetas, luvas, camisetas e moletons. Parte
das novidades começa a ser comercializada
na Rede de Concessionárias Triumph na se-
gunda quinzena de outubro, enquanto o res-
tante chegará às lojas no final de novembro.
Um dos destaques dessa nova coleção é a
volta da jaqueta de couro mais vendida pela
marca no Brasil, a “Jaqueta Raven”. O pro-
duto sofreu uma renovação no seu visual e
também ganhou uma versão feminina. Além
disso, também está sendo lançada uma ver-
são masculina na cor marrom, além de uma
luva de couro para completar o visual.

Outro destaque são as jaquetas ventila-
das, que oferecem maior conforto e prazer
durante a pilotagem na estação mais quente
do ano sem deixar a segurança de lado. Uma
delas é a “Jaqueta Rowland”, produzida com
materiais que contribuem para uma boa ven-
tilação do piloto durante toda a sua viagem,
além de contar com protetores nos ombros,
cotovelos e costas, detalhes de acabamento

em couro, zíperes de conexão com calças de
pilotagem Triumph e forro removível. Nessa
coleção também está sendo relançada a luva
de couro com a bandeira da Inglaterra em
duas versões: colorida com as cores da ban-
deira britânica azul e vermelha e também a
versão monocromática. Essa luva foi suces-
so de venda em coleções anteriores e, a pedi-
do dos clientes, está de volta.

As novidades também incluem itens como
carteira, caneca, toalha, boné, bandana, no-
vos modelos de camisetas e novos itens vol-
tados para as crianças (como camisetas e
canecas). Esta nova coleção faz parte da li-
nha que a Triumph chama de “Seasonal”, com
produtos que são lançados de acordo com as
estações do ano – primavera/ verão e outo-
no/inverno – e têm como objetivo renovar o
show-room das Concessionárias. As conces-
sionárias também comercializam a chamada
linha “Core”, que pode ser encontrada em
qualquer época do ano. São mais de 140 itens
que incluem, por exemplo, roupas funcionais
(desenvolvidas para oferecer mais conforto e
segurança ao piloto e ao garupa), roupas ca-
suais (para uso em geral), botas funcionais e
casuais, acessórios pessoais etc.


